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I. BEVEZETÉS

A./ A témaválasztás indoklása:

Egyre gyakrabban halljuk olvassuk, tapasztaljuk, 

hogy a családi élet, a családi nevelés diszfunkci- 

onálissá vált, nem tölti be korábbi hivatását. Tény, 

hogy magas nálunk a válások száma, az alkoholizmus 

megoldatlan társadalmi problémánk, hagyományosan ma

gas az öngyilkosság arányszáma, a fiatalkori bűnözés

nek a bűnözésen belüli aránya nyugtalanitóan magas, a 

veszélyezetetett gyermekek száma nő. A nevelés hiányossá

gai bizonyos gyermekkori személyiségzavarok előidézői 

lehetnek.

A családi élet diszfunkciói mögött társadalmi 

okok rejlenek. A modernizáció - benne a nők tömeges 

munkába állása - megnövelte a személyi terheket.

A feleség és az anya szerepe mellé beépült az "uj 

szerepkövetelmény": a dolgozó nő. Sokszor igy maguk a 

nők sem tudják eldönteni, mit helyezzenek előbbre: a 

foglalkozással kapcsolatos sikereket, vagy pedig a 

gyermekgondozást, nevelést. Végül is: hogy a nem kellően 

szocializált nemzedékek ne reprodukálódjanak, ki kell

terjeszteni és általánossá kell tenni a nők részmunka- 

idős foglalkoztatását. Ezáltal elérhető lesz, hogy az 

intenzivebb szülő-gyermek kapcsolat ne csak az egyéb

ként a személyiségalakulás szempontjából igen fontos 

legkorábbi életévekre korlátozódjék. Harmonikusabb csa-
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ládi kapcsolatokat csak akkor tudunk életre hivni, ha 

az anyának több időráforditást jelentő, a gyermekkel 

való intenzivebb kapcsolatát modellé tesszük társadal

munkban .

Ehhez hozzá kell tenni, hogy az iskolai szocializá

ció is sok kivánnivalót hagy maga után. A légkörre, a ta

nár-diák személyes kapcsolatára, a személyzet attitűdjére 

gondolok elsősorban. Nem elég vonzók iskoláink, kevésnek 

van "személyes arca". Kivánatos lenne, hogy tanár, diák 

jobb közérzettel dolgozzék, hogy ne legyen az iskola a 

szocializáció kellemetlen "keszonja".

Mindezek együttesen is hatnak. A nehezen nevelhető 

gyermekek száma növekszik.

A probléma társadalmi jelentősége miatt tesszük vizs

gálat tárgyává a kérdést, különös tekintettel a megelő

zés lehetőségeire s arra a munkakapcsolatra, ami a neve-

család - iskola viszonylatában megvaló-lési tanácsadó

sulha t.

B./ Kutatási feladatok:

E megfontolások alapján kutatási feladatomnak tekin

tem :

a. / A nehezen nevelhetőségnek mint pszichológiai 

problémának a tanulmányozását,

b. / A prevenció és a korrekció szerepének elemzését 

nehezen nevelhető gyermekkel való foglalkozásban,a
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c./ A személyiségfejlesztés /esetelemzésekre alapozott/ 

pszichológiai lehetőségeinek bemutatását a nevelési tanácsa

dás gyakorlatában.

C./ Kutatási módszerek:

1./ A tanuló megfigyelése: Beszélgetések alkalmával, 

teszt felvétel közben, családlátogatás alkalmával a család

ban, tanórai látogatás alkalmával az iskolában nyilik erre 

lehetőség. A megfigyelés fontos kiindulási információkat 

szolgáltat a személyiség sokoldalú megismeréséhez.

2. / Különböző dokumentumok elemzése:

Ide tartozik a pedagógusok által a tanulóról készitett 

személyiségrajzok értékelése, a tanuló rajzainak, különbö

ző alkotásainak /levél, utinapló stb./ tanulmányozása. Ezek 

speciális képességeivel, kreativitásával ismertetnek meg.

3. / Diagnosztikai eszközök:

Az exploráció során közvetlen kapcsolatban vagyunk a tanul

mányozandó személlyel, s elmélyítjük a megfigyelés által 

tapasztaltakat. A tanuló bizalmának megnyerése azért kiemel

kedően fontos, mert a kapcsolat milyenségétől függ, hogy a 

beszélgetés mennyire lesz őszinte s juttat igy minél hite

lesebb tényanyag birtokába.

Ehhez segitenek hozzá a különböző standardizált vizs

gálati eljárások is. A különböző személyiségvizsgálati el

járások közül a Szondi-, a TAT-, a Wartegg-, a Világ-, a 

Lüscher-, a PFT- teszteket használtam. Egy-egy alkalommal 

intelligencia-vizsgáló eljárást is alkalmaztam.
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4./ Fejlesztő eljárások:

A pszichoterápiás eljárások közül az esetek többségében 

családterápiát alkalmaztam. Az eset jellegétől és a tanuló 

korától függően egyéni terápiát is. Ritkán egyéni terápiát 

önmagában.

Vannak olyan esetek, amikor nem pszichoterápiára, csu

pán a szülővel, pedagógussal folytatandó mentálhigiénés kon

zultációra van szükség, természetesen a tanuló érdekeit kép

viselve. Általa az iskola, a szülő problémamegoldó kapacitá

sa nő, a gyermek frusztrációs toleranciája fokozódik. Ezek 

az eljárások egymáshoz is kapcsolódhatnak. Együttesen is 

előfordulhatnak.

Fontosnak tartom, hogy a fenti módszerek a tanuló sze

mélyiségének minél több oldalú megközelitéséhez vezessenek, 

legyenek egzaktak, hogy általuk hiteles tényanyag birtokába 

jussunk, s igy a legadekvá.tabb fejlesztő eljárás megválasz

tását lehetővé tegyék.

D./ Vizsgálati minta:

Sajátos mintalehetőség szerint jártam el. A véletlen 

mintavétel alapján. Mintáink sem életkori, sem nemi tekin

tetben nem zárt mintavétel, A nevelési tanácsadóban a je

lentkezés az adott igények szerint történt. A gyakorlat

kell igazodnunk. Ä bevont személyek tekinteté

ben a prepubertás, a pubertás és a poszt pubertás-korosztály

megoszlása

igényeihez

a legjellemzőbb. A vizsgált személyek száma,
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elegendő alap a címben foglaltak megvizsgálására. Egy-egy 

kisebb gyermek is van eseteink között mégis megkülönböz

tetett figyelemmel a pubertás-korosztály felé furdulunk.

Az esetek első csoportja tünetmentessé vált pszicho

terápiás eseteket ismertet /1-8. eset/.

A második csoportban olyan esetekről van szó, amikor 

a probléma megoldását a mentálhigiénés konzultáció jelen

tette /9-15. eset/.

A harmadik csoport pszichológiai szakértéseket elemez, 

különös tekintettel arra a tényre, hogy gyakran a kért 

szakvélemény mellett pszichoterápiára is szükség lenne a 

probléma megoldásához, erre azonban a nevelési tanácsadó 

nem kötelezhet, mert az önkéntesség elvét sértené meg.

A szakigazgatási szerv ugyanis szakértést kér. Kényszerű

ségből elmarad a személyiségfejlesztés /16-22. eset/.
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II. A TÉMA VIZSGÁLATÁNAK ELMÉLETI ALAPJAI

A./ A személyiségelvü megközelités néhány kérdése.

1./ A személyiség pszichológiai fogalma.

A pszichológiában egyik leggyakrabban használt fogalom 

a személyiség kifejezés, de "jelentéstartalma a különböző 

vonatkozási rendszerekben meglehetősen nagy eltéréseket 

mutat" /Duró, 1984 /.

Való igaz, hogy "az ember potenciális lehetőségei 

/adottságai, hajlamai, képességei/, az emberi fajra álta

lánosan jellemző vonásai, genetikailag kódolt sajátossá

gai természeti eredetű minőségek" ezek azonban "társadal

mi lényként való fejlődésének előfeltételét jelentik. E 

potenciális lehetőségek kibontakozásának iránya, mértéke, 

tartalmi gazdagsága, funkcionálásának eredményessége az 

adott társadalmi viszonyok /s benne a nevelés/ személyi

ségformáló hatásának függvénye. Ebben a fejlődési folya

matban jelentkező individuális különbségeknek természeti 

alapjuk van, de az individualitás nem vezethető vissza 

csak ezekre az alapokra" /Duró, 1934 /.

Az ember azonban nem passziv terméke a társadalmi ás ter

mészeti környezetnek,hanem tevékenysége által át is ala

kit ja э környezetét. Tevékenységben megnyilvánuló aktivi

tása által a saját individuális társadalmi viszonyait is 

alakitja és önmagát is fejleszti. Az aktivitás a személyi

ség fejlődésének feltétele is. A személyiség aktivitásának
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egyik legfontosabb ösztönzője az érdeklődés. Kovaljov 

szép megfogalmazásában: az érdeklődés az összes pszic

hikus folyamatokat meghatározott irányba orientálja, s 

ezzel pszichikus oldalról alapozza meg a személyiség tár

sadalmi aktivitását /Kovaljov, 1974 /. Az önmagát is fej

lesztő embernek fokozott szükséglete a világban való el

igazodás. Gyorsuló időnkben fokozott nehézséget jelent az 

eligazodás az információk rengetegében. Márpedig az in

formáció tájékoztat, orientál. A külső világ egyfajta meg

jelenése a tudatban /Culmann - Denis - Papin - Kaufmann,

1973 /. A társadalomban való tevékeny élet-éléséhez nélkü

lözhetetlen a kellő informáltság.

Mindezek alapján szükséges utalni arra, hogy a sze

mélyiség értelmezésének sokfélesége összefügg az emberi 

viselkedés sokféleségével, amelyet a legkülönbözőbb irá

nyok nem tudnak teljességre törekvőén átfogni, legfeljebb 

csak bizonyos vonatkozások kiemelésére koncentrálnak. Lé

nyeges, az, hogy a személyiségképben az ember pszichikus 

sajátosságainak tulajdonságainak, jellemvonásainak össz- 

jellegét, egészlegesságét hangsúlyozzuk, amelyben "a szer

kezeti és müködésbeli tagoltság" /Rókusfalvy, 1985 / in

tegrált egységet alkot. /Rókusfalvy Pál iPszichológia 

testnevelőknek és edzőknek. Sport kiadó, Dpest,1935.255 p./
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A személyiség pszichológiai megközelitésekor a sze

mélyiség pszichológiai fogalmának alábbi tartalmi jegyeit 

- mint legfontosabbakat - emeljük ki:

a. / A személyiség bioszociális realitás, benne egységet al

kotnak a biológiai és társadalmi minőségek.

b. / A személyiséget meghatározzák társadalmi viszonylatai: 

kapcsolatai, szerepei, "szociális érintkezésének" ténye

zői .

c. / A személyiség a tevékenységben nyilvánul meg, általa 

fejlődik és benne valósitja meg önmagát. A tevékenységben 

megnyilvánuló aktivitás a személyiségfejlődés alapvető 

feltétele. Az iskoláskor fő tevékenysági formája a tanulás, 

d ./ A személyiség nyilt rendszer. Tapasztalat, tanulás és 

nevelés utján a személyiség társadalmi értékeket sajátit 

el, őriz meg, és alkot újat. Eközben a gyermek személyi

sége aheteronómia állapotából az autonóm önszabályozás 

irányába fejlődik.

e./ A társadalmi hatások egyénileg átszűrve épülnek be a 

személyiségbe. A személyiséget az egyediség, egyszeriság 

ténye is jellemzi. Egyszerre igaz és találó Rubinstein 

megállapitása, aki szerint:"az ember azért egyéniség, 

mert különleges, egyedi, nem ismétlődő sajátosságai van

nak, személyiségnek pedig azért személyiség, mert tuda

tosan határozza meg környezetéhez való viszonyát” /Ru

binstein, 1974 /.
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f ./ A személyiség fejlődés eredménye. Az ember személyi

séggé csak a környezettel való állandó s aktiv kölcsön

hatás folyamatában válik. A személyiség kialakulása ál

landó változásokkal jellemezhető folyamat, amely sohasem 

lezárt, befejezett.

A személyiség e főbb tartalmi vonásai egységes rendszert 

alkotva funkcionálnak.

2./ A személyiség strukturája.Személyiségmodellek. 

A személyiség mint rendszer.

A személyiség összetevőit sokféleképpen közelitik meg a 

különböző felfogású pszichológusok. Amellett, hogy a té

mában számos tudományos probléma még megoldatlan, a hely

zetet az is bonyolítja, hogy a személyiségben a legkülön

bözőbb mozgásformák /biológiai, pszichológiai és társa

dalmi/ összefüggése ás kölcsönhatása nyilvánul meg.

Gegesi Kiss Pál a személyiség -struktúrán belül a követ

kező összetevő szerkezeti elemet különíti el:

a. / vegetativ egyediség - személyiség elem,

b. / érzelmi személyiség elem,

c. / kinetikai mozgás /motoros/ személyiség elem,

d. / értelmi személyiség elem .

/> 1
í v nívo

/■/

• Л

\>/
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Az egyén aktuális megnyilvánulása pedig "a struktúrát 

adó, struktura-elemekben levő különböző erő tényezők 

eredője" /Geges i-l<iss , 1975 /.

Kovaljov /1974 / szerint a tevékenység folyamatában a 

személyiség sajátosságai meghatározott módon összekap

csolódnak egymással a tevékenység követelményeinek meg

felelően és кialakúinak a bonyulult struktúrák. Ide so

rolja a temperamentumot /a természeti sajátosságok rend

szerét/, az irányultságot /az igények, érdeklődés és 

eszmék rendszerét/, a képességeket /az értelmi, érzelmi 

és akarati sajátosságok együttesét/ a jellemet /a maga

tartási módok és viszonyok szintézisét/. Felfogásában 

e struktúrák szintézise a személyiséget egészében jellem

ző általános rendszert alkot.

Eysenck /1952 / személyiségrendszere négy dimenzióból 

áll: a./ extroverzió - introverzió,

b. / neurotikusság-stabilitás,

c. / pszichotikusság-stabilitás,

d. /intelligencia .

Ezzel kapcsolatosan a szerző a következőket irja:"Ha egy 

személy jellemzését mindössze három tényezőre kellene 

csökkenteni, nincs kétségem afelől, hogy az illető va

lóságos természetét akkor közelítenénk meg legjobban, 

ha a három értók az intelligencia, az extroverzió és a 

neuroticizmus mutatója lenne’/Eysének,1978 /.
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Guilford /1959 / személy iség-modelljében a rendszer álén 

az érzelmi egészség áll. A hierarchia második vonalában 

található a társadalmi aktivitás, az introverziv-extro- 

verziv hajlandóság, s éppen az érzelmi egészség alosztá

lyaként az érzelmi stabilitás és a paranoid hajlam.

Allport/198o / a személyiségvonások alapján alkotja meg 

a saját struktu ráját, A személyiségvonásokat biofizikai 

diszpozicióknak tekinti. Szerinte a vonások fókusszal 

rendelkező, célra irányuló alrendszereket alkotnak a 

személyiségen belül. Nála igy a személyiségvonásoknak 

motiváló szerepe van. A személyiség tulajdonságait cent

rális és másodlagos tulajdonságokra osztja. A centrális 

vonások közül kiválhat egy meghatározó jegy, amely abszo

lút dominanciára tesz szert, s amely uralkodó szerepénél 

fogva rányomja bélyegét az egész személyiségre.

Kelemen /1981 / személyiságmodellje szerint a személyiség 

legfőbb komponensei:

1. / testi képességek és tulajdonságok,

2. / pszichés képességek ás tulajdonságok,

3. / tudattartalmak,

4. / társadalmi kapcsolatok .
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A személyiség négy fő funkeiórendszere:

a. / Az ösztönző rendszer, amely a személyiség cent

rumát képezi. Két alkotóeleme: a biológiai ösztönzők és

a társadalmi célokra irányuló inditékok. E funkciónak 

megfelelő személyiségstruktura a beállítódás.

b. / A tájékozódó rendszer a megismerési folyamatokat 

foglalja magába. Az ennek megfelelő képességeket átfogó 

személyiségstruktura az intelligencia.

c. / Az értékelő rendszer a belső, érzelmi viszonyulá

sokat fejezi ki. A megfelelő személyiségstruktura a tem

peramentum .

d. / A végrehajtó rendszer a cselekvésben és a dönté

si folyamatokban jut érvényre. Az akarati tulajdonságoknak 

megfelelő személyiségstruktura a jellem.

A személyiség alapvető pszichés strukturál ennek 

alapján: 1./ a beállítódás,

2. / a jellem,

3. / a temperamentum,

4. / az intelligencia.

A személyiség tartalmát a következő struktúrák képezik: 

a világnézet, az erkölcs, a politikum, a tudomány, a tech

nika, az esztétikum, a testkultúra és higiénia.
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S végül a személyiséget döntően meghatározzák legfőbb 

viszonyulásai:

1. / a tanuláshoz,

2. / a munkához,

3. / a közösségekhez,

4. / az értékhez,

5. / a természethez,

6. / önmagához fűződő viszonyok.

A nevelési tanácsadóban folyó speciális pszichológiai 

tevékenységhez, a személyiség megismeréséhez csakúgy, 

mint a személyiségfejlesztéshez s a személyiség átstruk

turálásához a Kelemen-féle szemályiségmodell nyújtja a 

legtöbb konkrét támpontot.

3. A serdülőkori személyiségről

Mivel az általános iskola utolsó két évfolyamának tanu

lói és a középiskolás korosztály gyakran fordul meg a 

nevelési tanácsadóban, ezért indokolt a serdülőkori fej

lődés néhány - a vizsgált téma szempontjából fontos - 

sajátosságának vázolása.

Ez az életkor mind az érzelmi, mind az indulati, mind ez 

ösztönélet területén a viharos változások megélésének 

szakasza. Gyakoribb a dac, az ellenszegülés, a konfliktu- 

álódás. Gellemző a hangulatlabilitás, általában kiszámit-
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ha tat latnabbakká válnak a reakciók. A serdülő keresi 

önmagát, helyét а кisebb-nagyobb közösségekben, egyéni

ségét s nagyon plasztikusan életcélját. Élénken foglal

koztatják az élet nagy kérdései. Fokozottan szüksége 

van ennek a korosztálynak a jó emberi kapcsolatokra, a 

megértésre, a bizalomra. Erre az életkorra jellemző az 

önismereti érdeklődés elmélyülése, önmagáról szeretne 

egyre többet tudni a serdülő. A pubertásra jellemző vál

ságtünetek közül a viselkedésben, életvezetésben előfor

duló sokszor megmagyarázhatatlan fordulatokat emelem ki. 

Sokszor a környezettel való érzelmi-hangulati együttmű

ködés is hiányzik. A serdülés jellegzetes énfejlődésére 

jellemző, hogy az önismereti kép és a tulajdonitott ké

pek differenciája az életkorral növekszik. Ezért a ser

dülő, miközben a "milyen vagyok" kérdése élénken foglal

koztatja, gyakran érzi úgy, sem megérteni, sem megitélni 

nem tudja a környezete. A nevelési tanácsadóban megfor

duló adoleszcensek között gyakori, hogy énképük otthon 

vagy az iskolában előzetesen sérül.

Spaltini /1933 / 425 12-13 éves fiatal vizsgálata alapján 

- ebből 174 középiskolás - megállapítja, hogy bár a 

szomatikus változás "benne van a dolgok természet óban", 

a lényeg a személyiség változásában van. Pszichológiai 

oldalról a kognitiv szféra és az érettség fejlődése a 

legfontosabb: az Ítélőképesség fejlődése, a képességek 

kibontakozása, a felelősség, autonómia, az önkontroll, 

a lelki erő és az önbizalom. A kognitiv szféra jelentő

ségét a szerző külön is kiemeli: intelligencia fej-
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lettségét,az uj gondolatok iránti nyitottságot, a logikai 

fogékonyságot.

Amikor a kérdőives vizsgálat részeként ezek a serdülő 

fiatalok jellemezték magukat - a gyermekhez és a felnőtt- 

höz hasonló vonásokat keresve magukban - nagyon jelentős 

többségük tagadta a gyermekhez való hasonlóságot. Énérté- 

kelósében a serdülő inkább a felnőtthöz tartja magát közel

állónak. Végül a szerző Wallont idézi: a gyermek úgy tart 

a felnőttkorba, mint egy rendszer az egyensúlyi állapotába.

Verenyikina tapasztalatai szerint sokszor a tanárok úgy 

viselkednek a serdülőkkel, mint az első osztályos elemis

tákkal: az ellenőrzés, tiltás, büntetés, függő viszony 

szokását fenntartva. Pedig a serdülőkor sajátos vonásai

nak - a saját magáról újonnan alkotott képnek, s annak 

a ténynek, hogy a felnőttekkel való kapcsolatában a ser

dülő egyenlő helyzetet szeretne elfoglalni - ez már nem 

felel meg.

Fontos, hogy a tanár lássa, a serdülő konfliktusra hajló 

magatartása az órán nem feltétlenül negativ személyiség 

jellemző. A konfliktus tárgya lehet valamilyen presztízs

kérdés, lehet a közösségben elfoglalt hellyel kapcsola

tos probléma. Fontos a serdülő bekapcsolása valamilyen

az érdeklődésének és lehetőségeinek megfelelő tevékeny- 

amelyben sikert érhet el, s ezáltal megerősöd-s égbe,

hét önértékelése. Ha ugyanis tartósan hiányzik a serdü

lő személyiségét tekintetbe vevő tanári attitűd, s a 

serdülő nem foglalja el az őt megillető helyet a közös-
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ségben - mindez oda vezethet, hogy a tanulóban Leontyev 

szavaival élve létrejön "az iskolától való belső eltá

volodás". Ez pedig az iskolai nevelőhatás elvesztésé

nek lehetőségét is magában rejti /Ve reny i!< ina, 1936 /.

A serdülőkorban az iskoláskor fejlődésének addigi egyen

súlya megbomlik. A pubertásban gyakori énazonosság-vál- 

ságával összefüggő neurotikus reakciók között a már emli- 

tett extravagáns viselkedés és a környezettel való ér

zelmi együttmozgás hiánya mellett általában gyakoribb a 

mentális labilitás. Kiemelkedő jelentőségűek ekkor a 

serdülő környezetében fellelhető azonosítási minták: 

apa, anya, a testvérek, egyéb rokonok, fontosabb taní

tók, tanárok, barátok, szakmai tekintélyek. Általuk vá

lik lehetségessé uj értékek felvétele, illetve bizonyos 

magatartásmódok kiiktatása /Márei, 1976 /.

3./ A szocializáció zavarai

A nehezen nevelhető gyermekek társadalmi viszonylataiban, 

kapcsolataiban, szociális érintkezésének stílusában, 

cializációjának folyamatában keletkező ellentmondások, 

zavarok, súlyosabb esetekben konfliktusok окózzaк a leg-

szo-

több problémát. A szocializáció "folyamat, mely által

tesznek szert, melyaz eg у éne к olyan tudásra, képességre
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alkalmassá teszi őket arra, hogy a különböző csoportoknak 

és a társadalomnak többá-kevésbé hasznos tagjaivá válja

nak" - idézi Brimet Ransc'nburg /1984 /. Az ember legérzé

kenyebb, legfontosabb életszakaszainak zavartalanságát 

a család van hivatva biztositani. Legalábbis a családé a 

döntő szerep /primér szocializáció/. A családi élet disz

harmóniája, a szülők queruláns viselkedésmódja, a káros 

szenvedélyek - például az apa alkoholizmusa - a növekvő 

gyermek lelki egészségét veszélyezteti. A gyermeknevelés 

hibái, hiányosságai /durvaság, verés, elhanyagolás/ neu

rózis, agresszió forrásaivá válhatnak. A szeretet nélküli 

nevelés is nagyban veszélyezteti a gyermek lelki egész

ségét. Sokan hivatkoznak ma a nagy elfoglaltságra, mond

ván, gyermekeikkel foglalkozni egyszerűen nincs idejük.

Ez sok baj forrása. A gondoskodás pedig nemcsak a ruház

kodást jelenti, benne van a szeretet melege, a felnövek

vő gyermek személyisége iránti tartós érdeklődés és ér

tékelő attitűd. A családi légkör, az érintkezés stilusa 

fontos tényezők. Azért is nagyon fontos a gyermek szemé

lyiségének megbecsülése, mert az önbizalom nagyon szük

séges a lelki harmóniához, márpedig a helyes önértékelés 

az otthoni légkör függvénye. G.O.Praag /1938 / szerint 

is a bajok forrása korunkban gyakran a nagyok attitűd

jében, a felnőttek egoizmusában, egocentrizmusában ke

resendő. A szerző a gyermek-szülő kapcsolattal összefüggő 

6o monológot illetve dialógust elemez. Kimutatja, azt, 

hogy egyik leggyakoribb hiba az apa agresszivitása.
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Egy gyermek igy panaszkodik: "Nem vagyunk normális család, 

borzalmas a mi családunk. A tévében csak a Papa döntése 

alapján nézhetünk valamit. Csak azt ehetünk, amit a Papa

akar. Csak azt a ruhát vehetjük fel, amit ő akar. Nem ne

vethetünk, amikor akarunk. Martine már nagy, s nincs meg 

az a joga, hogy elmehessen a "Gogóba" táncolni" /I.m./.

A másik jellegzetes hiba az odafigyelés, az érdeklődés 

hiánya. Egy kislány igy panaszkodik unokanövárére, aki 

nevelte: "Mindenki azt mondta, hogy Zsuzsanna kiváló sze

mély volt. Zsuzsanna nagyon tiszta volt, korán kelő, na-

és minden! De Zsuzsannagyón dolgos, nagy és erős 

olyan volt nekem, mint a fal, és semmi más! Sohasem hal-

0 * •

lotta meg, amit mondtam neki, soha nem értette meg, mi 

tetszik nekem, és nem is akarta tudni, hogy meg tudom-e 

csinálni, vagy nem, amit parancsolt nekem. Zsuzsannának 

nem volt füle és szeme hogy meghallja és meglássa a 

problémát" /G.O.Praag, 1988 /.

Köztudott, hogy

a családi együttélés nehézségeit jelzi. 193o 

zasságok 5o %-a végződik válással /Cseh-Szombathy, 1979 /. 

Ráadásul az ujraházasodási kedv is csökken, mert mig 

195o-ben az elvált férfiak 9o %-a kötött újra házasságot, 

addig ez az arány 198o-ban 33 % /Klinger, 1983 /.

Mindez szempontunkból azért jelentős, mert tiz óv alatt 

25o ezer gyermeket érintett /Soltész, 1982 /. Például 

l97o-ben a gyermekek 25-3o %-a nőtt fel "csonka" család

ban, illetve mostoha szülő mellett /Cseh-Szombathy, 1979 /.

hazánkban magas a válások száma, mindez

körül a há-



19

Ezért szólni kell azokról a pszichológiai problémákról, 

amelyeket a válási krizis okoz. Óvodáskorban szepará

ciós félelemmel jár együtt, s gyakran okoz regressziót 

/pl. enurésis formájában/. A 6-8 éveseknél inkább szo

morúsággal jár együtt s vágyakozással az eltávozott szü

lő után. 9-12 éves korban gyakran fordulnak elő lojali

tásproblémák, de gyakori a tudatos düh és a gyűlölet 

megjelenése is. Serdülőkorban az egyén főként saját jö

vendő házassága kimenetele miatt aggódik, s főleg ezért 

kiséri a krizist kiábrándultság, visszahúzódás vagy 

nyugtalanság /Telkes, 1986 /. A krizis lezajlása általá

ban egy év, bár e téren jelentős egyéni eltérések ta

pasztalhatók .

Az interparentális konfliktusok természetesen nem 

csak a válással végződő házasságok velejárói, hanem je

len vannak a diszfunkcionális családi környezetben is. 

Tapasztalat szerint a különböző mértékben diszfunkcio

nális családok száma több, mint a válásoké. Ezért men

tálhigiénés interveneióra, de különösen a megelőzésre 

ilyenkor is gondolni kell. A közművelődési intézmények

ben funkcionáló un. családorientált mentálhigiénés szol

gáltatások a prevenció érdekében is fontos szerepet töl

tenek be, ahol a szakemberek kapcsolatlélektani tanács

adással, kapcsolatfejlesztő tréningekkel állnak az ér-
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deklődők szolgálatára: az un. "biztonsági hálót" alkotva 

/Telkes, 1937 /.

A gyermeki személyiség formálásában a másik jelen

tős szintér az iskola /secunder szocializáció/. Az em

beri kapcsolatok fejlesztése és a megfelelő légkör ki

alakítása az iskolában egyike a legfontosabb pszicho

lógiai tényezőknek. Weiss /1974 / Írja: "minden korcso

port tanitó eszményképe a kedves és jóságos ember, aki 

megértő, megbízik a tanulóban, személyes kapcsolata 

van vele". A légkört, benne a személyzet attitűdjét, a 

diák, a tanár tiszteletét tartja e tekintetben kulcskér

désnek Miller - Riesman is /1986 /. Gordon /1939 / a 

konstruktiv tanár-diák kapcsolat kritériumait a követ

kezőkben látja: benne van

a. / a nyíltság, az átláthatóság, amikor mindketten meg

kockáztatják, azt, hogy egyenesek és őszinték le

gyenek egymással,

b. / a törődés, amikor mindketten tudják azt, hogy a má

sik értékeli őt,

c. / az egymástól való kölcsönös függés /az egyoldalú

függéssel szemben/,

d./ az elkülönülés, amikor hagyják a másikat fejlődni, 

egyedülálló voltát, kreativitását és egyéniségét 

főjleszteni,
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e ./ az Igények kölcsönös kielégítése, amikor egyikük sem 

a másik rovására elégíti ki igényeit. /Gordon T.; A 

tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. 

Gondolat kiadó, Bpest 

Visszatérő jogos kivánalom az, hogy mindenképpen von

zóbbá kell tenni iskoláinkat, s el kell érni, hogy ne le

gyen az iskola "a szocializáció kellemetlen keszonja" 

/Loránd - Mihály - Trencsényi - Vajó, 1987 /. Ne az el

fogadni, reprodukálni, alkalmazkodni legyenek az iskolai 

szocializáció főbb szempontjai, hanem a megtalálni, fel

fedezni, alkotni /Lóránd, 1984 /. Az ilyen pszichés kiima 

kevesebb szorongást, kevesebb neurózist eredményezne.

A neurózis előfordulása különösen magas a tanulók körében. 

Kopp - Skrabski /1988 / vizsgálatai szerint 21,5 % az 

előfordulási arány a lányoknál.

1989. 343 p./• I

Az emberi kapcsolatok zavarai mellett a másik fő 

problémát a zavart szenvedő aktivitás jelenti. Ezek a 

problémák "megnyilvánulnak a passzivitásban, az érdek

telenségben, a nevelőhatás ellen munkáló ellenállás kü

lönböző formáiban, az aktivitás deviáns viselkedésig 

torzuló irányváltásaiban vagy a "látszataktivitás" jól 

ismert változataiban" /Duró, 1935 /.
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A tanulók jó tanórai közérzete, iskolai komfortérzete, a 

megfelelő iskolai mikroklíma kialakítása szempontjából is 

célszerű tanulmányozni Markova - Nyikonova /1987 / fi

gyelemreméltó megállapitásait a tanári tevékenység egyé

ni stílusának pszichológiai sajátosságait illetően.

9 középiskola 86 tanárát vizsgálták s a pedagógiai tevé

kenység stílusának elemzése alapján a következő tipoló

gia felállítását látták célszerűnek:

1. / Az érzelmi-improvizáló stilus jellemzői:

az órai munkaformák változatosak, mindig nagyon ér

dekes az anyag, az un. "unalmas" munkaformák leke

rülnek a "műsorról", azonban a diákok intenziv ér

deklődése a tantárgy iránt nem párosul a tananyag 

kellő megszilárdításával, a tanulók tudásának ellen

őrzésével. Nincs részletes és objektiv értékelés.

Az ilyen tanár nagy vonalakban tervezi az órát, és a 

tervtől gyakran eltér.

2. / Az érzelmi-tervszerű stilus: érdekességre törekedve

a megerősítésről, ismétlésről sem feledkezik meg.

A tanár tudásszintje magas, ő maga rugalmas. Kellően 

aktivizál. Részletes óraterve van, attól azonban 

gyakran el is tér.

3./ A megfontolt-improvizáló stilus: óvatosság jellemzi.

Az oktatás folyamatára és eredményeire egyaránt figyel.
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Kevesebb a találékonyság az oktatási módszerek variá

lásában. Az ilyen tanár viszonylag keveset beszél, ön

értékelése és értékelése objektiv. Az órát nagy vona

lakban tervezi, az óratervtől gyakran eltér.

4./ A megfontolt-tervszerű stilus:

az eredményekre figyel. Tervszerüsége magasan kvali

fikált, Pedagógiai tevékenységében konzervatív. A ta

nulók reproduktiv tevékenységét részesiti előnyben, a 

produktivitásra kevésbé figyel. Tantárgya iránt folya

matos érdeklődést fenntartani nem tud. Az ilyen tanár 

óráján a pszichológiai kiima gyakran nem kellemes. 

Kevesebbet kellene dorgálnia, s többet dicsérnie. A 

tanár óraterve ilyenkor részletes, s attól nem is 

tér el.

A szerzők szerint a legeredményesebb a tervszerűség ötvö

zése emocionalitással illetve az improvizáló-készség öt

vözése megfontoltsággal /2. és 3. csoportba sorolt stilus/. 

Úgy véljük, az óratervtől alkalomadtán el kell /és el is 

lehet/ térni - talán még gyakran is - de hogy az eltérés 

mértéke az utólagos elemzésnél pontosan mérhető legyen, 

szükség van legalább vázlatos óratervre. Tehát az érzelmi 

tervszerű stilus /2/ a kedvező pszichológiai kiima kiala

kításának ugyanakkor a tananyag elsajátításának is fontos 

pszichológiai előfeltétele.
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Az érzelmi - improvizáló stilus /1/ is jó pszichológiai 

légkört eredményez, de a tananyag-elsajátitásához ke

vésbé hatékonyan járul hozzá.

C./ A megismerés problematikája.

A személyiségfejlesztés /vagy nevelési problémák megol

dása/ feltételezi a gyermekek sokoldalú megismerését.

Ez a személyiségelvü megközelités alapján sokrétű fela

datot jelent a nevelési tanácsadási gyakorlat számára, 

különös tekintettel arra, hogy jelen esetben nehezen ne

velhető és problematikus gyerekekről van szó.

Ehhez szükséges az eddigi személyiségfejlődés leglénye

gesebb adatainak áttekintése. Az anamnézis felvétele

kor az anyával /szülővel/ való beszélgetéskor van erre 

lehetőségünk. Részletesen kitérünk az eddigi nevelési 

problémák feltárására. A gyermek körülmény rendszere fo

kozott tanulmányozást igényel. Legfontosabb szerepe a 

családnak van. Ezen belül a személyes kapcsolatok, az 

érintkezés stilusa, a mikroklima, az életelvek milyen

sége a döntő. A gyermek iskolai osztályának megismerése, 

a gyermek helye ebben a struktúrában fontos megismerési 

szempont lehet. Társas viselkedése, baráti kapcsolatai 

az iskolán кÍvül.
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Az aktuális személyiséget illetően: fontos a gyermek ér

deklődésének ismerete. Egy vagy több dolog érdekli-e? 

Szabad idejét mivel tölti legszívesebben? Hogy telik egy 

napja nyáron, amikor napi tanulási kötelezettsége szüne

tel? Milyen érzelmi, indulati élete? Tájékozódunk a tanu

ló mentális képességeiről. A jellem, a viselkedés megfi

gyelése az egyik legfontosabb szempont. Kikérdezzük tel- 

jesitményei felől /a tanuláson kivül sportkör, énekkar, 

zene, szakkörök stb/. Az iskolai követelményekkel kap

csolatosan: együttműködő, közömbös vagy elutasitó? Milyen 

önértékelése? Az önbizalom, vagy annak hiánya jellemzi 

inkább? Akarati erőfeszítésre képes, nem képes?

Végül számba vesszük a domináns személyiségjegyeket, az 

individuum sajátos vonásait.

A személyiségvizsgáló /esetleg intelligencia/ tesztekkel 

kiegészített összegzés Útmutatóul szolgál a fejlesztés, 

illetve terápia helyes útjainak megválasztásához.

Szempontok a megismeréshez /Duró, 1981/:

1. / A tanulói személyiség sajátosságai a tevékenységben 

nyilvánulnak meg és a tevékenységen keresztül ismerhetők 

meg, /tanulás, játék, szabadidős program stb./

2. / A tevékenység indítékainak sokoldalú feltárása.

A cselekvés motívumainak megismerése. Ez a feltáró munka 

vezérfonala, /a probléma feltárását illetően is/

3. / A mikroklima, a család, az osztály, barátokhoz fűző-
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dő viszony, a személyiség kapcsolatainak tanulmányozása.

4. / A tanulói személyiség megismerésében célszerű a 

pozitiv tulajdonságok felöl közelíteni. Az ilyen tulaj

donságokat a tanulóban meg kell találni. A pozitiv sze

mélyiségvonások mentán haladva történhet meg a személyi

ségkorrekció .

5. / A személyiséget állandó változásban, fejlődésben, 

átalakulásban kell szemlélni és megismerni. így válik 

nyilvánvalóvá az előre mozgás, a stagnálás illetve a 

retardáció.

Ezen elvi szempontok a megismerés gyakorlatában köl

csönösen kapcsolódnak egymáshoz s együttesen érvénye

sülnek.
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III. A NEHEZEN NEVELHETŐSÉG MINT PSZICHOLÓGIAI 

PROBLÉMA

Az "inadaptált" elnevezés francia nyelvterületről 

származó fogalom /Illyésné 1975,; Ormai 1981 /. A hazai . 

szakirodalomban a "nehezen nevelhető" vagy "problematikus" 

gyűjtőfogalom az elterjedtebb. A nehezen nevelhetőség tí

pusait illetően egyidejűleg többféle felosztás is létezik. 

A tipusalkotás szempontjai lehetnek:

1. / a tünetek,

2. / a magatartási rendellenesség okai,

3. / a lefolyás dinamikája,

4. / a súlyosság foka.

1./ Tünetek szerinti felosztás szerint: 

a./ agresszív, a környezet felé megnyilvánuló magatartás-

zavar,

b./ regresszív: ide tartoznak a passziv, szorongó, félénk, 

túlzottan érzékeny, gátolt gyermekek.

Az agresszív viselkedési formánál érdemes kissé részleteseb

ben időzni. A gyermek agressziója a családban vagy az isko

lában ért frusztrációra vagy nyilt agresszióra adott válasz

ként fogható fel.
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A gyermek válasza azonban sokféle lehet:

a. / lehet, hogy a gyerek visszaüt. Előfordult gyakorla

tunkban, hogy a gyermek anyját megrugta, a pedagógust 

ugyanezzel megfenyegette.

b. / a gyermek más személlyel agresszív, /pl.rotthoni fruszt

rációkért "büntetésből" a tanítónővel szemtelen/

c. / előfordul, hogy az agresszió tárgya élettelen dolog.

/pl.:telefonrongálá$ virágágyak szét rombolása, stb./ 

Tanácsadói gyakorlatomból veszem a példát: az elégte

len osztályzatra a válasz az volt, hogy a 4. osztályos 

gyermek összetépte a pedagógus osztályozó naplóját.

d. / gyakori, hogy az agressziót önmaga ellen forditja.

/öngyilkossági kisérlet/

e. / el is fojthatja. Ilyenkor megjelennek az ideges tüne

tek: tie, dadogás, enuresis, betegségbe menekülés, 

depresszió, vegetativ neurózis./ a nevelési tanácsadó

ban megfordulók gyakori panaszai/

f. / elmenekül az agressziót kiváltó szituációból és az ag

resszív válasz elől. /csavargás, céltalan kószálás/ 

Egyik kis páciensem az otthoni válásig súlyosbodó ve

szekedések elől rendszeresen elmenekült: tízemeletes

panelházak padlásterében aludt sokszor egy hétig is, 

mire megtalálták. Apja.az iskoláig kísérte, mikor ki

derült, hogy iskolába se jár. A főbejáraton együtt be

mentek, de a gyermek addig kötötte cipőjét - miközben 

az apa távozott - mig a hátsó bejárati ajtón becsenge- 

téskor elillant. Délután a tanulószoba idején végig-



29

kószálta Győrt, egy-egy fagylaltot elfogyasztva. Az 

ilyen csavargásoknak különleges veszélye, a bűnöző 

galeribe keveredés, vele is ez történt.

g. / a megoldhatatlan konfliktus elől fantáziákba, pót-

cselekvésbe menekül: hazudozás, alkohol, kábitó.

h. / a gyermek szimbolikus agressziót követ el. /árulko-

dás, az agresszor meglopása/

Tanácsadói gyakorlatomból kívánkozik ide egy példa:' 

egy 15 éves fiú looo Ft-ot lopott el szüleitől, miután 

apja előzetesen megverte. A fiú nővére, kitűnő tanuló, 

kiváló sportoló, erős egyéniség - a szülők folyamato

san őt állították előtérbe és példaképül a fiúnak. 

A’’tökéletes nővér" és a "tökéletlen öccs" torz képe 

is frusztrálta a fiút. A büntetést tovább folytatta: 

kb. looo Ft értékben elárverezte apja értékes kazet

táit.

i. / szocializálja az elszenvedett sérelmet /pl.:a gyengék

védelmezőjévé válik/

Az agresszív magatartásu gyerekek pszichoterápiájában ép

pen ez az egyik lehetősége a személyiség átstrukturálásá

nak s a terápia sikerességének: az agresszió szocializá

lása. Sikerhez vezethet a feszültségek csökkentése, a 

szorongás leépítése is. Az agresszív magatartás egyéb 

személyiségjegyek /pl.:az empátia, amely növeli a rész

vétet, az együttérzést/ fejlesztésével is korlátozható.
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György Oulia a probléma kiváló szakértője az egyes 

tünetek jellemzésénél megkülönböztet neurotikus tüneteket, 

mint az enuresis, az éjszakai felkiabálás, dadogás, tie, 

rossz evés. A szökést, a csavargást mint átmenetet jel

lemzi a neurotikus és disszociális állapotok között.

A harmadik csoportban tárgyalja a neurotikus előzmények 

talaján is létrejöhető bűnözést /György, 1965/.

2./ A magatartási rendellenesség okai szerinti felosztás 

a rendellenesség eredete szerint osztályoz. 

Megkülönböztet a./ környezeti /családi, iskolai/ és 

b./ organikus, idegrendszeri ártalom következtében kiala

kult nehezen nevelhetőséget.

Érdemes ismételten emlékeztetni a francia nyelvterületen 

használt inadaptált elnevezésre és az inadaptáció fogal

mán belüli hármas felosztásra, miszerint: lehet a./ testi, 

b./ mentális, c./ szociális inadaptációról beszélni.

A nehezen nevelhető gyermekek a szociálisan inadaptáltak 

osztályába tartoznak /Ormai, 1981/.

Természetesen az inadaptáció, mint beilleszkedési nehéz

ség, maga is soktényezős jelenség - tulajdonképpen bio- 

pszicho- szociális - gyakori vegyes formákkal.

Nincsenek tisztán ilyen vagy olyan esetek, 

a./ Az elsődlegesen szomatikus, testi, biológiai inadaptá

ciók közé tartozik: az érzékszervi fogyatékosság, 

szomato-funkcionális zavarok, meningitis, - encepha

litis utáni állapot, stb.
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b. / Az elsődlegesen pszichikus /mentális/ inadaptációk

közé sorolandó: a depresszió, apátia, szorongás, ag

resszivitás, neurózis, stb.

c, / Az elsődlegesen szociális inadaptációhoz tartoznak a

családi és iskolai eredetű zavarok és a szociális za

varok /mint a veszélyeztetettség, csavargás, prosti

túció, bűnözés/.

Nyilván egy családi eredetű zavar /eredet szerint/ hozhat 

létre szorongást is, agresszivitást is /mint tünetet/. 

Tehát a probléma szociális eredetű pszichikus inadaptáció. 

A nevelési tanácsadóban megfordulók ugyan főként a c./cso

portból kerülnek ki, de tüneteik szerint a b./ csoporthoz 

is tartoznak. Magában a felosztásban is keveredik az ere

det szerinti és a tünetközpontu szemlélet.

A problémát tovább bonyolítja, hogy gyakran egy ugyanazon 

családból /azonos körülmények között nevelkedő/ származó 

gyermekek közül egyik neurotikus lesz, a másik nem.

Az egyén pszichés érzékenysége is fontos szempont tehát.

A prevenciónak, illetve a korrekciónak pontosan arra kell 

irányulnia, hogy a pszichés érzékenység ne váljon sérülé

kenységgé. Megfelelő irányítással a jól nevelhetőség irá

nyába is terslhotő. Sőt: a pszichés érzékenység a tehet

séggel is együtt jár.

Azért érdemes a két felosztásra emlékeztetni, mert saját 

tapasztalataink szerint is a nevelési tanácsadóban meg

fordulók óriási többségénél a tünetek eredete környezeti
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/családi, iskolai/ ártalomra vezethető vissza, azaz ezek a 

gyerekek szociálisan inadaptáltak.

Ormai szerint a környezeti ártalmak következtében kiala

kult nehezen nevelhetőség, "általános magatartási rendel

lenesség", "személyiségzavar","deviáns magatartás"/Ge- 

gesi Kiss-Liebermann, 1966 / mögött az esetek 75-8o %-ában 

a családi nevelés hiányosságai állnak. Ezzel a saját ta

pasztalataink is egybeesnek.

A nagy százalékarányra való tekintettel érdemes ezekről 

az okokról részletesebben szólni. Ide tartozik az anya

gyermek kapcsolat valamilyen zavara. Nagyon gyakori oka 

a magatartási rendellenességnek. Nem kell minden esetben 

nagyfokú megrázkódtatásra gondolni. Elég, ha az anya nem 

fordit elég időt a gyermekre, nem figyel rá kellőképpen, 

kérdéseire nem válaszol: könnyen gépiessé válik a kap

csolat, elszegényedik.

Az érzelmi elhanyagolás mellett nem ritka a gyermekhez 

való túlzott tapadás sem. Az anya ilyenkor más terüle

ten elszenvedett frusztrációi következtében viselkedik 

igy. Egyik esetben az anya miután elvált férjétől, aki 

durva, alkoholista volt, munkahelyén is frusztrálódott.

Az uj igazgatónál háttérbe szorult az értékeléskor is, 

a jutalomosztáskor is mellőzték. 18 éves lányát szinte 

magához láncolta, nem engedte el barátnőjéhez, még fog

orvoshoz is rendszeresen elkisárte. Együtt mentek vá

sárolni, együtt jártak strandra, moziba. Lányának egyé

ni programja az iskolából hazatérve nem volt.
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Gyakran van a panaszok hátterében a rossz házasság: a 

szülök kapcsolatának zavarai, veszekedés, viszálykodás, 

válás. A gyermek elveszíti életkedvét, tanulási kedvét, 

a szülők nem nyújtanak támaszt többé, reaktiv depresszió 

gyakran a következmény. Magasfoku szorongással a nevelé

si tanácsadóba kerülők között gyakran találunk a tünetek 

mögött ilyen okokat.

Meglepően gyakran találkozunk infantilis, differenciálat

lan személyiségű, a szülői szerepre éretlen szülőkkel. 

Nincsenek tisztában feladatukkal, felelőtlenek, nemtörő

dömség jellemzi őket. Előfordul eseteink között a "lum

pen rétegek nevelői atmoszférája" /György Gulia 1965 /.

A megfélemlitettségtői terhes családi légkörre a gyermek 

védettségérzésének válsága jellemző, az alkoholizálások 

miatt gyakori a pánikállapot, a szülő, mint támasz és min

takép összeomlik. Nem ritka a brutalitás, gyakrabb a gyer

mek verése.

A familiáris mikroklíma jelentőségére mutat rá Sipos - 

Guhász - Vida /1975/ tanulmánya, amelyben intrafamiliá

ris miliőártalom okozta magatartászavar miatt állami gondo

zásba vett lo-15 éves fiukat vizsgáltak. A szerzők rámutat

nak, hogy a jól funkcionáló család hiánya magatartási, al

kalmazkodási zavart, vagy-disszociális illetve antiszo

ciális viselkedést eredményez. Az ilyen miliőben nevel

kedett gyermeknél gyengébb a figyelem, gyakori a figye

lem neurotikus jellegű fluktuációja, az asszociációs
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tevékenység gátolt, jellemző rájuk az emocionális labili

tás, a depressziv alaphangulat, frusztrációs toleranciá

juk alacsony, csökkent szociabilitás jellemzi őket, fel

erősödik a perszeverációs készség, gyakori a lelassult 

pszichomotórium.

A korai formativ évek jelentőségét hangsúlyozza a 

személyiségfejlődésben Ranschburg /1975 / is, amikor a 

szülői magatartásnak és a nevelői attitűdöknek, a gyer

meki viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálja. Megálla

pítja: a deviáns magatartások különböző formái - krimina

litás, alkoholizmus, mentális zavarok - a problematikus 

szülő-gyermek kapcsolatra vezethetők vissza.

Fokozott hehézséget jelent, ha a családban ideg- és 

lelki megbetegedések fordulnak elő. Ilyenkor könnyen in

dukálódik a neurózis. Sokszor a tünet mögött érzelmi meg

rázkódtatás áll /pl.: az egyik szülő hirtelen halála/.

Egyik esetünknél a nagyapa halála váltott ki tartós 

gyászreakciót. Ő foglalkozott ugyanis a gyermekkel rend

szeresen, az apát a család este látta, munkaidő utáni 

munkavállalásai miatt. Gazdag érzelmi viszony szakadt 

meg a nagyapa halálakor.

Főleg láthatási ügyekben figyelhető meg a gyermek 

sóvárgása a másik szülő iránt. A gyermek ilyenkor el

mondja ugyan az egyik fél által betanitott szöveget a 

másik szülőről, de a nonverbális attitűdök nincsenek össz

hangban az elmondottakkal. Hamarosan kiderül, hogy nagyon
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hiányzik az apa a gyermeknek, az apa megmutatja titokban 

hozzá irt leveleit, amelyek az érzelmek élénk mozgásáról 

tudósítanak. Láthatási ügyekben a leggyakoribb képlet: 

a szülőnek hiányzik a gyermek, a gyermeknek /néha nem be

vallottan is/ hiányzik a szülő.

Nem ritka a panaszok mögött a gyermek életkori sajátossá

gainak figyelmen kivül hagyása. Ez a serdülés korában a 

leggyakoribb, amikor is a gyermek fokozatosan leválik a 

szüleiről. lo-l3 éves korban megkezdődik ez a folyamat.

Ez a fejlődéssel járó átmeneti diszharmónia sok szülői 

tapintatot, empátiát igényel. /Lásd: MéreinéLaz "át- 

pártolásról” szóló okfejtést!/

Mindezeket úgy foglalhatnánk össze: a nehezen nevelhető

ség leggyakoribb okozója: a gyermek pszichésen kedvezőt

len helyzete a családban.

A környezeti ártalmak másik csoportját az iskolai 

ártalmak alkotják. Úgy is fogalmazhatunk: a nehezen ne

velhetőség okozója itt: a gyermek kedvezőtlen helyzete 

az iskolában. Ide tartozik többek között a rossz tanár - 

-diák viszony /9.sz. eset, 13. sz. eset/.

Egyetlen példa a fel nem dolgozott esetek közül: 

egy nézeteltérés óta a tanár egy 6. osztályos fiú minden 

egyes megjegyzésénél, hozzászólásánál megjegyzi : "te kli

nikai eset vagy, fiam" . Az anya első találkozáskor a ne

velési tanácsadóban megkérdezte tőlem: tényleg klinikai 

eset a fia? Mentálhigiénés konzultációink egy része a
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rossz tanár-diák viszony korrigálását célozza.

Egy első osztályos kisdiák ellenőrzőjében 16 ilyen 

és hasonló beirást találtam: "Nem figyel az órán" "rendet

lenkedik',’ "zavarja az órát", "óra alatt beszélget", stb.

El is érkeztünk a következő okhoz: ez a sikerélmény hiánya, 

a folyamatos kudarcok. Nagyon sok esetben a gyermek isko

lafóbiája mögött ez áll. Nem győzzük hangsúlyozni konzul

tációink alkalmával, hogy valahol - szakköri foglalkozá

son, testnevelési órán, gyakorlati foglalkozáson - siker

hez lehet segiteni - juttatni a gyermeket.

Hadd idézzem Ormai Verát /198l/:"A pedagógus-tanuló 

viszony alakulásában, különösen a szociálisan inadaptált 

gyermekkel való bánásmódban a nevelési eljárások kiemelt 

szerepet kapnak". Ezt hangsúlyozza más összefüggésben 

Ungárné /1977/ a kérdés kiváló ismerője: "Az állandóan 

ismétlődő, meg nem oldott fegyelmezési problémák, a nem 

kivánt vagy tiltott interakciók, az oktatómunka sikerte

lenségei gyakran nem is tudatosult kudarcélmények formá

jában újratermelik a tanitói agresszivitást".

Ez a nem kivánatos jelenség azért érdemel figyelmet, mert 

a pedagógus - bizonyos értelemben - még a szülőt is helyette

sítheti, Sok pedagógus ezt meg is teszi, nyilván azok a 

gyerekek nem kerülnek a nevelési tanácsadóba. Mivel igen 

magas a familiáris konfliktusok következtében fellépő 

magatartászavarok aránya, amelyek a kötődési rendszer 

zavarai egyben, s mivel a gyermek vágyik az intim kapcso

latra, a számára tekintély-személlyel, a pedagógus sajátos
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síülő-szerepre is vállalkozhat. Delentős a pedagógus sze

repe, mint cselekvési modellé is, itt azonban mint ér

zelmi és kommunikációs modellnek nő meg a jelentősége. 

Egy-egy gyermeknél /éppen a nehezen nevelhetőnél, a szo

ciálisan inadaptáltnál, s találni ilyent minden osztály

ban/ helyettesítheti a szülői környezetben kellőképpen 

meg nem kapott együttérzést, barátságot, bizalmat, ér

deklődést, a feltétlen melléállást.

Van több ilyen tapasztalatunk is. Egy kis kliensem 

tanítónője önként bejött hozzánk a tanácsadóba több al

kalommal is, mig a kisfiúval foglalkoztam. Mi a személyi

ségéről a véleményem? - kérdezte. Elmondta, mit tapasz

talt családlátogatása során. Természetesen, a konzultá

ciós lehetőséget megragadtam, tájékoztattam a terápia 

eredményéről is.

E felosztás szerinti b./ csoportba tartoznak az or

ganikus idegrendszeri ártalom következtében nehezen ne- 

vel'netővé vált esetek.

Ilyen a minimális agykárosodás ./terhességi, szülési sérü

lés, kora gyermekkori idegrendszeri megbetegedés következ

ménye/ Ilyenkor az egyén toleranciaképessége gyengül.

3. / A lefolyás dinamikája alapján: a probléma lehet

akut és krónikus. -

4. / A súlyosság szerint:

kisebb fokú magatartási zavarok 

középsúlyos illetve súlyos esetek.
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Tekintettel arra, hogy a korrekcióhoz a tünetet 

kiváltó ok /okok/ ismerete elengedhetetlenül szükséges, 

az 1, és 2. felosztás közül az 1-t számos szerző nem tart-r 

ja helyesnek. Azonos tünetek /pit enuresis nocturna/ mö

gött különböző okok rejlenek.Ez is a tünet szerinti fel

osztás elégséges voltát kérdőjelezi meg.

Szinte minden eset multifaktorális, a probléma mé

lyén multicausalitás áll. A fő okot kell meglelni, eh

hez kapcsolódnak a járulékos tényezők.

A nehezen nevelhetőség viselkedési stílusként fog

ható fel. Mögötte a gyermek és a felnőtt illetve csoport 

/család/ interperszonális kapcsolatainak kedvezőtlen ala

kulása áll. Pataki /1963 / rámutat:"A magatartási rend

ellenességek forrása nem magában a személyiségben, hanem 

elsősorban a személyiség társadalmi-közösségi viszonyai

nak defektivitásában található meg." A valóságos helyzet 

és a valóságos lehetőségek között ellentmondás jön lét

re: a személyes kapcsolatok terén, a közösségben elfog

lalt pozició területén, illetve a teljesitmányt illetően, 

így kerül előtérbe a "problemetikus gyermek" helyett az 

a kapcsolat, amely a gyermek és környezete között kiala

kult. A személyiség társas viszonyainak zavarára épülő 

különböző tipusu viselkedési rendellenességek /szociális 

inadaptáció, nehezen nevelhetőség/ tulajdonképpen a 

szocializáció zavarai. "A szocializáció feltétele a pozi- 

tiv kötődési rendszer" /Gáti, 1982 /.
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A megoldás igy nem lehet más: az egyénnek a közösségben 

elfoglalt kedvezőtlen helyzetén kell változtatni, kap

csolatait kell átalakítani. így pozitiv tulajdonságai is 

jobban napvilágra kerülnek. Ezeket kell aztán fejleszte

ni. A korrekció fő szintere igy lesz a közösség, a család, 

a kollektíva. Módja:"a pozitiv kötődési rendszer" helyre- 

állitása. A gyermek és szülő közötti érzelmi viszony hely- 

reállitása a legfontosabb.

A helyreállitás stratégiáját illetően, a szülő-gyer

mek viszony eredményes befolyásolására nyújt támpontot 

Anthony /197о / attitűd modellje:

Szülői attitűd

Elütas itó/h ideg/Elfogadó /meleg/

autók- demok- laissez autók- demok- laissez
rati- ratikus faire ratikus ratikus faire
kus

Gondos
kodás 000+ + + + +

Kap
csolat 000+ + + + +

Ellen
őrzés 00 ++ + + + +

Az elutasító attitűd mellett jön létre a bűnözés is, 

a neurózis is. A terápia célja: az elutasitó attitűd
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áthangolása elfogadóvá. Ez a szülő-gyermek kapcsolat javu

lásával, a gyermekről való gondoskodás megteremtésével 

jár együtt.

Komlósi /1975 / szerint, aki a szülői magatartásfor

mák mintáit vizsgálta, az interakciók az anyáknál gyako

ribbak, mint az apáknál, mivel dominánsan intenzivebb a 

részvételük a gyermeknevelésben. A városi szülők többet 

foglalkoznak gyermekükkel, mint a falusiak. A falusiak 

többet büntetnek. A baráti szülő-gyermek kapcsolat a fa

lusiaknál ritkább. A városiaknál nagyobb az ellenőrzés.

A szülői törődés több városon. A fiukkal több a foglalko

zás. Viszont a lányoknál több az elnézés, többet ellen

őrzik őket, gyakoribb velük a baráti viszony, és több ér

zelem jut rájuk. Testi fenyités a lányoknál kevesebb. 

Büntetéskor a lányoknál kevesebb a szociális elkülönités 

és a kedvezmények elvonása. Az érzelmi elutasítás rit

kább a lányoknál. A fiuk kevesebb érzelmet és több fe

gyelmezést kapnak. A szülők leggyakrabban alkalmazzák az 

ellenőrzést, ritkábban a támogatást és lényegesen rit

kábban a büntetést. De még mindig nem eléggé erős a gyer

mek támogatása. /А megvizsgált 828 családból 461 városi, 

367 falusi család, 423 fiú ás 4o5 lány családja./

A nehezen nevelhetőség problémája egy hazai felmé

rés szerint /ormai, 1981 / a tanulók 7,3 %-át érinti. 

Osztályonként ez 2-3 tanulót jelent. A megoszlás;77,4 % 

fiú, 22,6 % leány. Fiuknál ez az összlétszám 11 %-a.
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Az adatok alapján felmerül a minél fiatalabb korban tör

ténő korrekció szükségessége. Ugyanis súlyosbítja a prob

lémát, ha a nem kívánatos környezeti hatás hosszú ideig 

áll fenn, a negativ emocionális történések ismétlődnek, 

s a magatartászavar fixálódik. Ilyenkor a megoldatlan 

konfliktusok következtében, a társadalmi célok,- értékek, 

követelmények interiorizálásában akadályok keletkeznek. 

Először csak a mikromiliővel történik szembefordulás

/iskola, család/. De ebben benne van a társadalom nor

máival, értékeivel való szembefordulás veszélye - lehe

tősége is. A társadalmi beilleszkedési zavarok előzményei 

az iskolás korra nyúlnak vissza. A deviáns személyiségfej

lődés is innen indul.

A nevelési tanácsadóban megfordulóknál a tünetek több

ségének eredete környezeti ártalomra vezethető vissza.

Az esetek 75-8o %-ában a családi nevelés hiányosságai a 

felelősek.

Mint:

a. / az anya-gyermek kapcsolat zavara

b. / a szülők egymás közti kapcsolatának zavarai

c. / a szülői szerepre éretlen szülők.

A szülő ilyenkor nem bizonyul megfelelő identifikációs 

modellnek.

Az iskolai ártalmak között:

a. / a rossz tanár-diák kapcsolat

b. / iskolai kudarcok a leggyakoribbak.
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Amellett, hogy az interperszonális kapcsolatok ked

vezőtlen alakulása a kardinális probléma, szinte minden 

eset multifaktorális .

A szocializáció valamilyen zavara osztályonként 

2-3 tanulót érint, a fiuknál ez az összlétszám több,

mint lo %-a,
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IV. A PREVENCIÓ ÉS KORREKCIÓ SZEREPE A 

NEHEZEN NEVELHETŐ GYERMEKKEL VALÓ 

FOGLALKOZÁSBAN

A./ PREVENCIÓ

1./ Kapcsolatok és kreativitás, 

öngyilkosság és bűnözés.

Közismert tény, hogy a nevelési tanácsadóba kerülő 

fiatalok legnagyobb részénél a fennálló problémák a szo

cializáció /családi, iskolai/ zavaraiból vezethetők le.

A pszichológia különös jelentőséget tulajdonit az 

un. korai szocializációs hatásoknak. Ezek /pl. az empá

tia/ főként szülői hatásra alakulnak ki. A különböző 

szerepek eltanulásánál a megfigyelésnek van legnagyobb 

szerepe. A gyermekkori személyiségfejlődási zavarok lét

rejöttében a személyi kapcsolatok hibái /kontaktusza

varok/ és a megzavart kreativitás-aktivitás játszanak 

fő szerepet /Hirsch, 1975 /. A családi és iskolai szo

cializáció egyaránt fontos terepe az én fejlődésének.

A szociális tanulás fő terepei a különböző interak

ciók. Itt történik a társas készségek elsajátítása.

A minél sűrűbb és variábilisabb interakciók a kedvezők a
Az ember megtanulja értelmezniszemélyiségfejlődésre.
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is, befolyásolni is mások válaszait. Lassan elsajátit 

egy bizonyos viselkedéskészletet: s ennek birtokában 

mások befolyásolására interperszonális taktikát /Weins

tein, 1976/ kezd alkalmazni. Kedvező interperszonális 

légkörben kialakul az interperszonális eredményesség

készsége.

A nevelési tanácsadóban megforduló fiataloknál úgy

szólván minden esetben fennáll a szülő-gyermek kapcsolat 

valamilyen zavara: az érzelmi kapcsolódáskészség hiánya, 

illetve kommunikációs képtelenség formájában.Családte

rápiás foglalkozásokon szerzett tapasztalataim szerint 

a család légköre sokhelyütt érzelemszegány, Sokhelyütt 

nehezen tudtam elérni, hogy a családterápiás üléseken az 

apa is jelen legyen, /Volt olyan eset is, ahol ezt csak 

egyszer-kétszer tudtam elérni./ Általában mellékfoglalko

zások, túlmunkák miatt maradtak az apák többször távol.

A családi kommunikáció sokhelyütt szűkös és sivár.

A megzavart kreativitás-aktivitás problémája ugyan

ilyen jelentős probléma. A kreativitás tulajdonképpen 

szintén kommunikáció: kommunikáció a külső és belső vi

lággal /Stein, 1976 /. A kreativitást a kommunikációs 

késztetésen kivül többek között az önmegvalósításra való 

késztetés, a felfedezési késztetés, a folyamat öröme, a 

minőségre való késztetés, a rendre való késztetés és a 

becsvágy is motiválja /Landau, 1976 /. Mind lelkileg 

egészséges motívum iskoláskorban is. A kreativitásra 

szocializálás minden körülmények között magában foglalja
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az interdiszciplináris problémamegközelitést, a kíváncsi

ság elfogadását, a felmerülő kérdésekre való válaszadást 

a családban és az iskolában. A kreativitásra törekvés az 

egészséges személyiség velejárója.

A különböző tanulási nehézségekkel küszködő tanulók

nál gyakori, hogy a kreativitás-aktivitás zavara éppen az 

interperszonális kapcsolatok helytelen alakulásának követ

kezménye. /pl.: a tanár-diák kapcsolat vagy családi kap

csolatok zavarát követi/ A kreativitást fejlesztő feltéte

lek között az érdeklődés "nőiessége" /Landau, 1976 / mel

lett /a képzelet, a szinek, a költészet, a muzsika iránti 

fogékonyság elmélyitésére gondolva/ nagyon fontosnak tar

tom az én megerősítését. Az önbizalom fejlesztésére az is

kolai nevelés keretében minden lehetőséget meg kell ragad

ni. A kreativitásra nevelést szolgálja, ha a tanórák vé

gén kérdésekre rendszeresen hagyunk időt.

A nevelési tanácsadóban megfordulóknál nagyon gya

kori az én-kép valamilyen sérelme. Egyet kell értenem 

azokkal a szerzőkkel, akik az én-kép kialakulását, s 

magát az én-képet központi fontosságúnak tartják a sze

mélyiség alakulásában /pl. :Sullivan, 1976 /. A negativ 

én-képpel rendelkezőknél a szorongás is nagyobb. Pozitiv 

én-képpel sikeresebb a beilleszkedés, jobb az együttmű

ködés. Nagyon gyakori, hogy az én-kép vagy a családban 

vagy az iskolában sérül. Elég, ha a szülő nem foglal-
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kozik eleget gyermekével, kérdéseire nem ad megfelelő 

választ, érdeklődése kimerül a nem feleltél az iskolá

ban?-^ adott sztereotip válaszban, A gyermek az érzelmi 

elhanyagoltság állapotába kerül. Én-képe, én-érzése bi

zonytalanná válik. Gyakran az iskolában frusztrálódik a 

gyermek. Mentálhigiénés konzultációink alkalmával nem 

győzzük ismételni: valamilyen képességét "fel kell fe

dezni" a gyermeknek, azt el kell ismerni, meg kell te

remteni az önfejlesztés lehetőségét. Ebből következően 

pszichoterápiás foglalkozásainkon is kulcskérdésnek te

kintjük a családban, vagy az iskolában /esetleg mindkét 

helyen egyszerre/ alulértékelt gyermek személyiségében 

megkeresni az értékest, a jót, hogy a személyiség kike

rüljön a zsákutcából.

Nagyon fontosnak tartom a nevelési tanácsadónak a 

deviáns viselkedés megelőzésében betöltött szerepét.

A különböző normaszegő viselkedésformák iránt világszer

te nagy az érdeklődés. Ide tartoznak többek között a kü

lönböző bűncselekmények, az alkoholizmus, az öngyilkos

ság, a mentális betegségek nagy része, a kábitószerél- 

vezés.

Az öngyilkosság tekintetében /ezen belül a gyer

mekkori öngyilkosságra is érvényes/ hazánk helyzete ked

vezőtlen. Mig Dániában, Svédországban, Svájcban, Auszt

riában 2o-3o, addig nálunk 5o öngyilkosság jut loo ezer 

halálesetre.



47

Ugyanez az arány Angliában, Hollandiában, Portugáliában 

lo alatt, Görögországban, Spanyolországban, Észak-Ir- 

országban 5 alatt van /Kolos, 1987 /, Évi 4oo körüli 

gyermek-öngyilkossági kisérlettel számolhatunk.

Ezért a tanácsadóban megfordulóknál nemcsak azokra 

kell felfigyelnünk, akik verbálisán kifejezik ebbéli szán

dékukat, vagy tudomásunk van suicid kísérletükről, hanem 

azokra is, akikkel nehezen lehet kommunikálni, vagy aki

ket nem érdekel a világ, akik feltűnően befelé fordultak. 

Mentálhigiénés konzultációk alkalmával szülők és pedagó

gusok figyelmét gyakran hivom fel: ha ilyen irányban vál

tozik meg a gyermek, legyen ez figyelmeztető jel a szá

mukra.

Súlyosabb esetben a személyiség beszűkül, "perspek

tívái befagynak" /Shneidman, 1974 /, én-védő mechaniz

musai száma csökken, s az agresszió-visszaforditás /a sa

ját személyre forditás/ mechanizmusa kerül előtérbe 

/Ringel, 1969 / Ekkor ugyanis a interperszonális kapcso

latok beszűkülése következtében a konfliktusok feszült

ségeit a személy kifelé egyre kevésbé tudja lereagálni. 

Minden preszuicidális esetnél a legsürgősebb terápiás 

teendő: a kapcsolatok rendezése, együttműködés a szülők

kel, a pedagógusokkal.

Régóta ismert a kutatók előtt az öngyilkosságokban 

fellelhető területi megoszlás. Franciaországban a Bel- 

fort-Nantes vonaltól északra magas, a vonaltól délre
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alacsony az előfordulás. Hazánkban a Viharsaroktól észak

nyugatra fokozatosan csökken az öngyilkosságok gyakori

sága. Bár a területi megoszlás okai végérvényesen nem 

tisztázottak, mégis érdemes elgondolkodni Buda véleményén, 

aki azt mondja, hogy ennek okai túl a minta követésen a 

lokális kultúrára jellemző emberi kapcsolatok érzelmi 

tónusában rejlenek. A tolerancia mutat valamilyen sajátos 

mintát /Buda, 1974 /.

Akár a szülő-gyermek kapcsolatra, akár a házastársi 

kapcsolatokra, akár a tanár-diák kapcsolatra gondolunk, 

gyakorlati munkánk során a nevelési tanácsadóban azt ta

pasztaljuk, hogy Buda kardinális problémára mutat rá.

Nem kisebb a nevelési tanácsadók szerepe a fiatal

kori bűnözés megelőzéséban sem. Predeviáns viselkedést 

tanusitó, esetleg már a bűnözés utján elindult fiatalok 

egyaránt előfordulnak gyakorlatunkban-.

A bűnözés komplex jelenség: gyökereinek feltárásá

ban összekapcsolódnak a biológiai, pszichológiai, krimi

nológiai, szociológiai kutatások. A Budapesti Rendőrfő

kapitányság Fiatalkorú és Gyermekvédelmi Osztályán 479 

fiatalkorú bűnelkövető anamnézisét vizsgálták: 65 %-uk- 

nál betegség, kóros terhesség vagy szülés, 31 %-uknál 

környezeti ártalom volt kimutatható.
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A két tényező többnyire együtt fordult elő. A bűnöző 

fiatalok anamnézisében gyakrabban fordult elő az agyráz

kódás és az agyhártyagyulladás. Kóros terhesség, kora

szülés is gyakoribb /Krajcsovics, 1972 /.

Az emelkedő tendencia okai között a családi élet

struktúrája megváltozásának van fontos szerepe. Kevés 

időt tölt együtt a család. így kevés az együttes élmény. 

A családi kötelékek meglazultak. A gyerekek sokszor ma

gukra hagyatottak, érzelmileg elhanyagoltak. A szülőkkel 

folytatott beszélgetéseim arról is meggyőztek, hogy sok

helyütt a nevelés hiányos, nem eléggé átgondolt, követ- 

kezetlen. A fiatalkorú bűnözők törzsgárdáját alkotják a 

későbbi veszélyes bűnözőknek. A visszaesők nem kis része 

már gyermekkorában vagy fiatal korában követett el bűn

cselekményt. A korai felismerésben, a megelőzésben sze

repet vállal a nevelési tanácsadó.

Az érzelmi kapcsolódáskészség hiánya esetén csakúgy, 

mint a megzavart kreativitás-aktivitás esetében gyakori 

az én-kép valamilyen sérelme. Kulcskérdés tehát: hogy a 

sokszor a családban és az iskolában egyaránt alulérté

kelt gyermek személyiségében megkeressük az értékes sze

mélyiségvonásokat .

A nevelési tanácsadóban folyó mentálhigiénés és 

pszichoterápiás tevékenység a fiatalkori deviáns visel

kedés megelőzésében is fontos szerepet, -játszik, /un.má

sodlagos megelőzés/
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Nemcsak a felnőtt-öngyilkosság tekintetében állunk 

rosszul, évi 4oo körüli gyermek-öngyilkossági kísérlet

tel is számolhatunk.

A kialakuló preszuicidális szindróma lehetőségére 

minden esetben figyelnünk kell: ha a gyermekkel nehéz 

vagy képtelenség kommunikálni, nem érdekli a világ, be

felé fordul.

Az emelkedő tendenciát mutató fiatalkori bűnözés 

sem függetleníthető a családi élet megváltozott struk

túrájától. Különösen fontos probléma ez, hisz a fiatal

kori bűnözők a későbbi veszélyes bűnözők törzsgárdáját 

alkotják, s tény, hogy a társadalmi beilleszkedési za

varok előzményei, a deviáns személyiségfejlődés kezdetei 

az iskoláskorra nyúlnak vissza.

2./ Szabad idő és mentálhigiéné

Köztudott, hogy nemcsak a felnőtt korosztály szabad idő 

felhasználása egyoldalú. Az ifjúság életmódjában is fel

lelhető az egyoldalúság. Akár a serdülők dohányzására, 

akár a testkultúra elhanyagolására, akár a kisgyermek- 

kortól tartó időben túlzásba vitt tévézésre gondolunk, 

sok a korrigálni való. E tekintetben az iskola sokat 

tehet, márcsak a tanulók felvilágositását illetően is. 

Tudatositva az egészséges életvezetés és a jó közérzet 

összefüggését, a testi és lelki higiéné elválaszthatat- 

lanságát. S szem előtt tartva a mentálhigiéné célját:
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minél több ember számára biztosítani az optimális intel

lektuális és érzelmi fejlődést, minél több ember számára 

fenntartani egy olyan személyiségszerkezetet, ami alkal

massá teszi társadalmi feladatainak teljesítésére, ezál

tal lehetővé téve, hogy a közösség hasznára legyen, mi

közben belső harmóniában s környezetével békében él.

Időmérleg-kutatások összecsengenek abban, hogy szinte 

mindegyik szerint a szabad idő eltöltésében első helyen 

áll a tévé, s a 8. körüli helyek egyikére szorul vissza 

az olvasás, de a testkultúra sem sokkal van előbbre 

/Köpeczi, 1972 /. Ez elég messze van a kívánatostól.

A kívánatos az lenne, ha az olvasás vagy a testedzés áll

na az első helyen, s kerülhetne a tévé akár az előkelő 

harmadik helyre is.

Nem jő, ha a szabad időt tulprogramozzuk. Ha egész 

nap nem tudunk megállni, gyönyörködni. Nem kevesebb ve

szély az unalom sem. Oka a szabad idő egyhangúsága, mo

notóniája. Az unalom azért is veszélyes, mert torzítja 

a személyiséget, szélsőséges esetben agresszióvá fejlőd

het. Sok fiatalkori bűnözés mélyén találunk ilyen okokat. 

Nem is olyan könnyű tehát a szabad időt úgy eltölteni, 

hogy az a regenerálódást és az önfejlesztést egyidejű

leg szolgálja. A szabad idő eltöltésében a legnagyobb 

hiányosságok az egészséges életvezetés területén vannak. 

Az egészséges életmódra nevelés, a testkultúra szere

pének felismertetése területén jócskán van tennivaló.
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Kívánatos lenne, hogy a napi, heti, évi szabad idő egya

ránt foglalja magába a mozgást. Mentálhigiénés szempont

ból különösen hasznosak a különféle tréningek. Szakmunkás- 

tanulók között végzett vizsgálatok tanúsága szerint: 

ugyanakkor, amikor a 12-16 évesek 9,4 %-a dohányzik rend

szeresen /rendszeres dohányosnak az számit, aki napi 5 

cigarettánál többet szív/, a 15 évesek között már 33 %, 

a 16 évesek között pedig 52,9 % a rendszeresen dohányzók 

aránya. Ami súlyosbítja a helyzetet: a 16 évesek 52,3 %-a 

rendszeresen fogyaszt szeszes italt is /Székely, 1972 /. 

Középiskolások között végzett /1984 / felmérés ezzel 

lényegében egyezést mutat. Eszerint e korosztály 17 %-a 

rendszeresen, 31 %-a alkalmanként, tehát csaknem fele 

valamilyen formában dohányzik. A dohányzó fiatalok három 

százaléka lo éves kora alatt kezdi el a cigarettázást.

Az egészséges életmódra nevelés napjainkban szinte lét- 

szükségletté vált.

A szabad idő arculatát markánsan átrajzolta a tele

vízió. Ma már senki nem vitatja, hogy az audiovizuális 

kultúra vezéralakja maga is szocializál.. Induljunk ki

magyar tévénézők átlag évi 75o-76o órát 

töltenek a készülék előtt, ami sokkal több, mint az összes 

többi médiumra töltött idő /Halász, 1976 /.A3 éves gye

rekek napi 45 percet ülnek a tévé előtt, ami eleve több, 

mint a mesehallgatással töltött idő. 5 éves korra ez na

pi 2 órára emelkedik, lo éves korra ez 25oo-4ooo órára 

duzzad. Ne feledjük: korábban ezt 5o-loo óra mozi helyet

tesítette /a tévékorszak előtt/.

abból, hogy a
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18 éves korig további 3-5ooo óra televíziózással kell szá

molni. így mondható el, hogy 18 éves korra a tévé előtt 

eltöltött idő több az iskola padjaiban eltöltött időnél 

/Halász, 1976/.

Ez lényegében megegyezik saját tapasztalatainkkal.

Az általunk megkérdezettek tévé előtt töltött átlagide

je 2,5-3 óra naponta /1о-18 évesek/. A televízió is 

részt vesz tehát a szocializációs folyamatban. Sajnos, 

ez a részvétel egyáltalán nem zavartalan. Főleg főmüso- 

rok idején vetitett filmekben, de egyéb időben is, gyak

ran bukkan fel a képernyőn az erőszak. A gyerek 

lanul számos információt szerez és őriz meg az agresszív 

viselkedésmódról. Bűnözők vallják, hogy a különböző műve

leti technikák elsajátítását - mint a személygépkocsi 

feltörés, ablak kinyitás, riasztócsengő kiiktatás, zseb- 

metszés, zárfeltörés fogásai - a tévéből tanulták el.

akarat-

Amikor a televíziónak ezekre az anomáliáira rá

mutatunk, hangsúlyoznunk kell azokat a lehetőségeket is, 

amelyek a tévéző-személyiség gazdagodását eredményezhetik. 

Az audiovizuális tömegkommunikáció az empátiának valósá

gos kincsestára.

Interjuhelyzetben is tömegével jelennek meg hétköz

napi emberek.Ezek a képen látott - megfigyelt szituációk 

a hétköznapi életből valók, igy segítséget nyújtanak a
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valós emberi kapcsolatokban való eligazodáshoz is. A te

levízió információs adásai a világban való eligazodás

ban nyújtanak nagy segítséget.

Természetesen, az Írott források itt sem nélkülöz

hetők. A szó és a kép hamar elrepül, az újságot, a folyó

iratot újra lehet olvasni, a könyvet ismételten fel lehet 

lapozni. A fontos információt hordozó cikket ollózni le

het, az információt igy meg lehet őrizni, s be lehet il

leszteni az információk rendszerébe.

Korunkban,amikor a permanens önképzés korparancs, a 

fenti tevékenységnek az a haszna is megvan, hogy tanulá

si folyamatoknak nyit kaput, illetve fenntartja és állan

dósítja az ez iránti vágyat. Rendkívül fontos dologról 

van szó, hisz köztudott, hogy korunkban,az információ- 

robbanás korában a megszerzett tudás milyen hamar el

évül. Folyamatosan meg kell újítani.

A szabad idő eltöltését illetően különösen az egész

séges életvezetés területén nagy a lemaradás, A testkul

túra is elmarad a kívánatostól.

Egyoldalúak a tévéző szokások. Nagyobb válogatásra lenne 

e területen szükség, /a tévé műsorait illetően./

Ugyanakkor határtalan az információk áramlása.

A tájékozódás egyre nehezebb. Ugyanígy 

ciók értékelése is. Az eligazodást illetően is nélkü

lözhetetlenek az írott források.

E szempontok az un. elsődleges megelőzés alapelveinek 

is tekinthetők.

az informá-
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В./ KORREKCIÓ

1./ A személyiség megismerése.

A nevelési tanácsadó.

A személyiség a szervezet és környezet folyamatos 

kölcsönhatásában alakul ki. A nevelési tanácsadásban al

kalmazott személyiségelmélet genetikus és dinamikus szem

léletű. A nevelési tanácsadás központi kérdése: a sze

mélyiség alakithatósága, fejleszthetősége, a viselkedés 

befolyásolása. A személyiség fejlődését befolyásoló té

nyezők közül a személyekhez fűződő kapcsolatoknak és a 

gyermek teljesitményének a jelentőségét emelem ki. Külö

nösen a szülő-gyermek - azon belül az anya-gyermek - kap

csolatnak van kiemelkedő fontossága. A gyermek teljesit- 

ményei, megvalósult kreativitás a gyakran mélyen megren

dült önértékelés-élményt is képesek korrigálni, minden

képpen fokozzák a gyermek biztonságérzetét, s emelik 

személyiségének társadalmi értékelését. A társadalmi ér

tékelés szintere főként az iskola. A különféle teljesit- 

mények tulajdonképpen a személyiség önmegvalósitásának is 

lényeges velejárói.

A személyiség megismeréséhez leggyakrabban használt 

eljárásaink: a megfigyelés, a célzott beszélgetés, a 

különböző tesztek. Nagyon fontosnak tartom a "jellegzetes 

egyéni személyiségvonások" /Ouró Lajos, 1967 / feltárását
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és a "személyiség lényeges jellemzőire" irányuló, a "szer

zett tapasztalatok szelektiv értékelésére épülő" /Duró, 1981/ 

személyiségmegközelitést .

A nevelési tanácsadó-munkában fokozott jelentőséget 

nyer a családnak és környezetének, a tanuló szabad idős te

vékenységének megismerése.

A nevelési tanácsadóban leggyakrabban használt tesztek 

között emliti a nevelési tanácsadók munkájához, működésé

hez készitett ajánlás /OPI-Kiadvány, 1987/ az általam is 

használt ’.Vartegg, Világ, TAT, Szondi, Lüscher és PFT-tesz- 

t e к e t.

Az intézményrendszer országos hálózattá nőtte ki ma

gát 1969 nyara óta, amikor is Mezei Gyula főosztályvezető, 

Tunkli László adjunktus és Horányi Györgyné gyermekvédel

mi szakfelügyelő megbeszélése eredményeként a nevelési ta

nácsadó önálló gyermekvédelmi intézmény lett. 1987. május 

31-én 129 nevelési tanácsadó működött az országban.

Az intézmény legfőbb feladata a 3-18 éves népesség harmo

nikus személyiségfejlődésének segitése.

2 ./ A terápia

Munkám során ugyan gyakrabban alkalmazom a családte

rápiát az összes többi pszichoterápiás eljárásnál, rö

viden kell szólni az egyéni terápiáról is. Annál is inkább, 

mert egyes esetekben pl. a pubertásban és adolescenseknál
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az egyéni terápiát részesítjük előnyben. Egyébként a csa

ládterápiás foglalkozások során is tartok egyéni terápiás 

üléseket is.

A pszichoterápia célja: a személyiség integrációjának 

és harmóniájának javítása. Röviden: a pszichés egészség 

helyreállítása.

A pszichoterápia műveleti definíciói közül egyet emelnék 

itt ki, amely egyben az uj, stratégiai, integrativ szemlé

let központi koncepciója: "A pszichoterápia szabályozott, 

társaslélektani keretben folyó rendszeres és folyamatsze- 

rü tevékenység, aminek során kommunikációs eszközökkel megy 

végbe személyiség- és magatartásváltoztatás, mégpedig a 

megváltoztatandó pszichológiai állapot szerkezetének és oki 

hátterének tudományos elméleti képéből kiindulva: olyan 

módszerekkel, amelyeknek hatásmechanizmusaival a terapeuta 

tisztában van, vagyis amely módszereket tudományos tuda

tossággal használ” /Buda, 1985 /.

Ami az egyéni terápiás foglalkozásokat illeti: nagyon 

fontosnak tartom, hogy jelentsen az a páciensnek emocio

nális élményt. Kulcsfontosságú a terápia interperszonális 

légköre: legyen az nyugodt, bizalmatlanságmentes. Az egyéni 

terápiában is kitüntetett szerepe van a kapcsolatnak, a 

terapeuta-páciens viszonynak. Központi kérdés tehát a te

rápiás atmoszféra zavartalansága.
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A Rogers által a pszichoterápiás folyamatban oly 

fontosnak tartott empátia és kongruencia nálunk is kulcs

fontosságú. A kongruencia éppen a terapeuta-páciens vi

szony nyitottságára, őszinteségére vonatkozik /Bergin, 1966 / 

A terápiás kapcsolat kitüntetett jelentőségét hangsúlyozza 

Buda /1985 / is. A terapeuta egészséges személyiségének 

fontosságára figyelmeztet, hogy a "terapeuta személyiség

problémáinak súlyossága forditott összefüggésben áll empá

tiás készségével" /Bergin, 1966 /.

A terápiás folyamatban elért változás mélyén tanulási 

folyamatok rejlenek. A befolyásolás eredményeként a terápia 

eredményei között elvárható: a szorongás csökkenése, az én 

és az ideális én közelitése, az önszabályozó képesség növe

lése, az önbizalom erősödése, az élményekre való nagyobb fi

gyelés, nagyobb ellenállás a stresszekkel szemben, gyorsabb 

regeneráció a megterhelések után /Tausch, 1968 /.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a terápiás szemlélet ér

vényre jusson a nevelési tanácsadás minden területén. Csak 

egyet tudok érteni a következőkkel: "Célunk, hogy lehető

leg már az első alkalommal elkerüljük azt a szokványos 

"vizsgálati helyzetet", amelyben produkálni, megfelelni, 

teljesiteni kell" /Barta-Ecker-Vecsényi, 1931 /. Tehát: a 

vizsgálat is terápiás légkörben történik. Természetesen 

nem minden esetben szükséges pszichoterápiát végezni. Ilyen

kor is érvényes azonban, hogy a "nevelési tanácsadáson nem 

az általános, köznapi értelemben vett, konkrét utasításokat 

értjük, hanem a speciális légkörű, célzott beszélgetéseket"
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/Barta - Ecker - Vecsényi, 1981 /. Ahogy a nevelési tanács

adás talán legavatottabb magyar szakértője mondja: "A ne

velési tanácsadás lényege szerint leginkább a pszichoterá

pia egyik alkalmazott formájának tekinthető" /Liebermann, 

1975 /.

A nevelési tanácsadók munkájához, működéséhez irt ajánlás 

/OPI-kiadvány, Budapest, 1987, november/ megfogalmazása sze

rint: "Sokszor a gyermekkel kapcsolatos gond megoldásához 

nincs szükség a gyermekkel való tartós foglalkozásra, hanem 

elegendő a szülő, vagy a gondozó személy részére nyújtott 

mentálhigiéniai felvilágos itás

A mentálhigiénés konzultáció célja az emberi kapcsolatok ja

vítása. Az iskolában alkalmazva alkalmas a viselkedéskultú

ra elmélyítésére, a tanár-diák kapcsolat problémáinak csök

kentésére. Célja: hogy "növelje a pedagógus saját probléma- 

megoldó kapacitását" /Telkes, 1984 /. Felhasználásával fo

kozódik a pedagógiai gyakorlat konfliktusmegoldó lehetősége. 

Ezért is tartom kiemelkedő jelentőségű kérdésnek a mentál

higiénés szemlélet bevitelét az iskolába.

A családterápia az a pszichoterápiás eljárás, amelyet 

a nevelési tanácsadóban leggyakrabban alkalmazunk. Ezt in

dokolja az a körülmény, hogy "a gyermek személyiségének ki

alakulatlansága miatt, amely értelmi, érzelmi, társadalmi, 

sőt jogi helyzetében is megnyilvánul, nincs értelme a maga

tartási panaszt elszigetelten, csak az egyénre vonatkoztatva,
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a környezeti tényezőktől függetlenül értékelni és annak 

oldását kizárólag a gyermek-terapeuta helyzetben megkísé

relni. Magatartási zavara valójában a káros környezeti in

gerekhez való félresikerült kóros alkalmazkodás tünete, 

rosszul sikerült alkalmazkodási kísérlet" /Liebermann,1975 /. 

A terápia sikerességéhez elsősorban az anya együttműködé

sét kell megnyerni /Liebermann, 1975 /. Ezzel egyetértés

ben hangsúlyozza Popper /1975 / azt, hogy "az egyik lehe

tőség az, hogy a pszichológus a terápiás kapcsolatot a gyer

mekre korlátozza és a szülővel való kooperációt információ 

szerzésére és utasításokra korlátozza. Az eredmény:végső 

soron kudarc. A baj gyökere feltáratlan maradt".

A családterápiában maga a család a páciens. A terápia 

célja: változás létrehozása a család interakcióinak rend

szerében. A terapeuta célja az interakciókba történő kont

rollált involválódás /Telkes, 1984 /. A kezdeti szakaszban, 

az információgyűjtés szakában kommentár nélkül figyelem - 

- egy-egy rövid értelmezés kíséretében - a családi tranz

akciókat .

Módszerem a pszichodinamikus családterápiához közelálló a 

tekintetben, hogy hangsúlyozottan figyelembe veszi az egyes 

családtagok intrapszichés dinamikáját is /érzések, élmények 

megbeszélése/. Az intrapszichés történés nem lehet irrele

váns ott /a családban/, ahol a legintenzivebb emocionális 

folyamatok zajlanak. Semmiképpen sem érthetek egyet a rend-
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szerszemléletü családterápiáknak az intrapszichés dinamikát 

figyelmen kivül hagyó, azt elhanyagoló nézeteivel, amit 

Duhl olyan szemléletesen fejez ki:"egy rendszert nem lehet 

megcsókolni" /idézi: Telkes, 1984 /.

Az egyes családtagok intrapszichés változásainak fi

gyelembevételét a családterápiában éppoly természetesnek 

tartom, mint az egyéni terápiában a kapcsolatokra gyako

rolt hatás fókuszba helyezését.

Az integrációs törekvések időszakában egyébként fonto

sabbnak tartjuk az egyes irányzatokban fellelhető közös 

vonások hangsúlyozását /nagy ugyanis az átfedés/, mint a 

sokszor nem is olyan éles ellentétek túlhangsúlyozását. 

Miért ne lehetne pl. jogos az élménycentrikus irányzat 

azon elvárása is a családterápiával szemben:a családtagok 

számára jelentse uj, korrekciót jelentő tapasztalatok meg

szerzését ,

A maga eszközeivel miért ne tudná akár a dinamikus, 

akár az élménycentrikus irányzat elérni, hogy érzékennyé 

tegyen mások problémái iránt /ezáltal javitsa az együtt

élést/, hogy javitsa a kommunikáció képességét /ezáltal 

fokozza az önbizalmat/, hogy fokozza az élménykészséget 

/ezáltal csökkentse a szorongást/, s a megoldatlan konflik

tusok feltárásával a hibás beállítódások korrekciójához 

segítsen. Böszörményi-Nagy /akinek módszeréhez legköze

lebb állok/ a származási családhoz kötő láthatatlan ér

zelmi szálak fontosságát hangsúlyozza. A terapeuta az ő 

felfogásában azt keresi, hogy milyen módon lehet az egész
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család segítségére. A módszer un. rituális elemeinek /pl.: 

családi főkönyv/ ismertetésétől eltekintek. Lényegét a kö

vetkezőkben látom: felfogása szerint az összetört és meg

zavart családi kapcsolatokban létezhetnek olyan erőforrá

sok, amelyek a kapcsolatok egészséges folytatását lehetővé 

teszik. A család nem szűkíthető az un. nukleáris családra, 

mert legalább három generáció fedi át egymást. A nagyszü

lők hatása, befolyása számottevő akkor is, ha már nem él

nek. A családban kialakult bizonyos viselkedésformák, tü

netek kialakulásában is van ezeknek a "láthatatlan kapcso

latoknak" szerepe."Az emberi kapcsolatokban a bizalom irán

ti igénynek, egymás érdekei figyelembevételének, a valaho

vá tartozás igényének, a másik elfogadásának és az iránta 

való érdeklődésnek van kitüntetett jelentősége. Ezek hiánya 

eredményezi a családi "kapcsolatok pangását". A legnagyobb 

kapcsolati feszültséggel a családtagok közötti "meghasadt 

lojalitás" jár.

A Böszörményi-féle, Intergenerációs felismerésekre 

épülő, un. kontextuális terápiás stratégia alappillére: 

képessé tenni a család tagjait az összefonódás felé tartó 

cselekedetekre. Főbb alkotóelemei pedig: a többirányú előny

ben részesités, a melléállás, a felmentés, a lojalitásfor

málás. Böszörményi - Nagy /1986 / minden egyes családtag 

érdekét figyelembe veszi. A családi feszültségek az össze

kapcsolódás helyreállításával, a meleg családi légkörben 

csökkennek, az énértókelás kollektiv szinten is helyreáll.
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A tagok megfelelő integrálódásával lesz ismét integrális 

a család.

Kurimay szerint /1986 /: "A kontextuális szemlélet és 

terápia egy pszichoterápiás integrálási kísérlet, amely az 

intrapszichés szempontokat és mechanizmusokat, a rendszer- 

elméletet egy-, a pszichikumot meghaladó /nem kognitiv/ 

alapvető humán-etikai rétegben integrálja”.

Saját gyakorlatomból még a minden oldalú hosszas meghall

gatás, a Böszörményi-Nagynál is fontos érdeklődés szerepét 

külön hangsúlyoznám. Igaza van Aichorn-nak, amikor a kü

lönböző terápiás hatásmechanizmusokat elemezve azt Írja: 

"Sok gyerek csavarog az iskolából, nem készíti el leckéjét, 

nem dolgozik az iskolában, zavarja a tanítást s mindezt 

azért teszi, mert nincs senki, akit az 6 iskolai teljesít

ménye, viselkedése igazán érdekelnd'/Aichorn, 1985 /. Terá

piás gyakorlatomban gyakori továbbá a gyermek "szerepelte

tése". Én is szigorúan kerülöm az un. hibáztató /vagy azt 

implikáló/ szavakat :mint "bűnbak" stb.

Kiskorúaknál nagyon fontos a Böszörményi-féle fogalmak 

közül a melléállás és a felmentés.

Terápiás munkámat gyakran végzem a család otthonában, 

tapasztalatom szerint igy nagyobb a terápia hatásfoka.

Az ülések változatossá tétele érdekében nem idegen tőlem 

a biblioterápia, az informativ terápia, különböző mentál

higiénés programok adása sem.
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Egyetértek Buda 3ólával, aki szerint a korszerű pszic- 

hoterápia a koncepció és módszer variabilitását jelenti /3u- 

da, 1985/.A korszerű pszichoterápiában elméleti és módszer

pluralizmus és módszer flexibilitás jut érvényre.

A terápia koncipiálhatósága éppen a terápiás koncepció 

helyes megválasztását jelenti: hogy milyen változást milyen 

eszközökkel a legcélszerűbb elérni /Suda,l985/. Egy évvel 

későbbnövekszik az a törekvés, hogy a családterápiás megkö- 

zelitést széles bázisú mentálhigiénés tevékenységformákba 

is integrálják. Böszörményi-Nagy uj rendszere egyedülálló 

abban, hogy a legnyitottabb a családterápia más terápiák

kal való kombinálását illetően" /Buda, 1986/.

Kisebb gyermekeknél a családterápiát, serdülőknél több

nyire az egyéni terápiát részesitem előnyben.

Kiemelkedő jelentőségűnek tartom a foglalkozások inter

perszonális légkörét.

A terápiás kapcsolat zavartalansága, őszintesége, nyu

galma a legfontosabb tényező. Emellett figyelembe kell venni 

a terápiában résztvevők intrapszichés dinamikáját is. Fon

tos, hogy a terápiás szemlélet érvényre jusson a nevelési ta

nácsadás minden területén, /a vizsgálatok alkalmával is/

Előfordul, hogy a fennálló probléma megoldásához elég

séges a mentálhigiénés konzultáció, amelynek célja, az embe

ri kapcsolatok javitása. A mentálhigiénés szemlélet bevite

lét az iskolába azért is tartom kardinális kérdésnek, mert 

általa fejlődik a pedagógiai gyakorlat konfliktusmegoldó
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képessége. Az esetek nagyobb részében család-vagy egyéni 

terápia is szükséges. A korszerű pszichoterápia követelményei 

szerint: az elméleti és módszerpluralizmus talaján flexibi

lisen. /családterápia, egyéni terápia, biblioterápia, mentál

higiénés tevékenységformákkal kombinálva/
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V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI 

LEHETŐSÉGEI A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN

ESETELEMZÉSEK

Munkánk a nevelési tanácsadóban együttjár a különbö

ző esetekkel való rendszeres találkozással. Az exploráció- 

val kezdődő, a komplex személyiségvizsgálattal folytatódó, 

az esetek többségében pszichoterápiával befejeződő mentál

higiénés és pszichoterápiás szemléletű tevékenység lehető

séget kinél az esetek tanulmányozásához. Sokoldalú tájé

kozódással lehetővé válik a vizsgált személyről átfogó 

személyiségkép nyújtása.

Célom, hogy a személyiség megközelitése minél sokol

dalúbb legyen, a kapott információk adjanak minél telje

sebb képet a személyiségről. Továbbá váljék lehetségessé 

az általános, különös és egyéni problémák számbavétele s 

ha szükséges, a megfelelő korrekció.

Az individuális fejlődésmenet tanulmányozása köze

lebb visz bennünket annak feltárásához, hogy megértsük, 

hol, mikor érte a személyt olyan kellemetlen élmény /eset

leg trauma/, amelynek negativ hatásait magán viseli.

Az esettipusok elkülönitése nem ment könnyen. Hisz a pszic

hoterápiás esetek is együttjárhatnak bizonyos mentálhigié

nés konzultációkkal is. S a mentálhigiénés konzultáció
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hatása nemegyszer terápiás értékű - hatékonyságú /pl.rlo. 

számú eset/. Amellett, hogy a mentálhigiénés konzultáció 

inkább preventív intézkedés, az elkülönítés alapjául a ta

lálkozások számát is figyelembe vettem. A hat találkozá

son túli eseteket inkább a pszichoterápiás esetek közé 

soroltam.

1./ Pszichoterápia

1 .sz .esetL.B. 18 éves lány

Exploráció :

Problémájával több helyen járt már.

A budapesti kórházi zárójelentését hozza magával - a 

pszichológiai részt dr. Majláth irja alá, neurózis tüne

teit véli felfedezni. A győri ideggondozó pszichiátere meg

jegyzése szerint depressziós. Minden esetre kimerültnek lát

szik első találkozásunk alkalmával.

Elmondja otthoni helyzetét: apja a közelmúltban egy 

"dohányárudét vett ki", rendkívül ideges. Szombaton is 

nyitva tartja a boltot /a turisták révén akkor megy leg

jobban az üzlet/ bár anyja is segit, apja legtöbbször egye

dül van a boltban, az árut is maga szerzi be. Otthon újra 

gyakran veszekednek, apja gyakran ingerült. A veszekedé

sek korábban is előfordultak, gyakran apja részéről tett- 

legességig fajult a querulancia. El is akartak válni szülei.
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Anyja a felnőtt ideggondozóba jár, "gyakran van probléma 

az idegeivel". Az anya elmondja, hogy jelenleg ideggyulla

dása van. Az apát durvának mondja, aki most fokozottabban 

ideges, de korábban sem volt közöttük jó a kapcsolat. Az 

anya nehezen tolerálja leányát, aki az anya szerint az 

érettségire készülés lázában él, a kidolgozott és kidolgo

zatlan tételek gyűlnek asztalán, fél, hogy nem tud helyt

állni, szinte permanens szorongásban él. Késő éjjelig ég a 

villany: a napi 7-8 óra tanulás mindennapos. Amig a szülők 

nem térnek nyugovóra, B. sétálva tanul, hangosan olvasva 

a kidolgozott tételeket. Az anya szerint beszélgetésük so

rán sokszor nyolc-tizszer is elismétel egy-egy dolgot. 

P1.:"E1 kellene mennem korcsolyázni, anyu." Kis vártatva 

újra mondja, mig csak le nem intik erélyesen.

B. is megismétli az anya által mondottakat: sokszor napo

kig nem megy ki a lakásból, "annyi a tanulni való", barát

nője nincs, illetve volt kettő /egyik egy Győr környéki 

falun/ de most "nincs rá idő".

Osztályfőnöke elmondja, hogy 1-2. osztályban egy vállalko

zó szellemű leány volt B. "mindent rá lehetett bizni".

Az osztály egyik központi alakja volt. "Még tavaly is más 

volt", idén meg csak aggodalmai vannak, többen kinevetik. 

Osztályfőnöke szerint mindenképpen jó lenne, ha a többiek

kel együtt leérettségizne, mert a következő évben nem tud 

/ugyanis ő angolul tanul, a következő évben meg csak né- 

metes osztályok lesznek/
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TAT /jegyzőkönyv/:

1/ Busuló kisfiú. Búslakodhat, mert nem sikerült va
lamit eljátszani. Hogyan lehetne jobban - ezen gondokodik. 

Hogyan játszhatná úgy, hogy sikerüljön neki. Gondolkodó

2/ Diáklány. Épp a könyvét tartja kezében. Felszaba

dult, vannak céljai. Most pihen.

3 GF/ Búslakodó, megtört lány. Nagyon el van kesered

ve, az biztos. Sir. Konfliktusa volt, nem úgy sült el, ahogy 

akarta. Elhagyta valakije.

4/ összeütközésbe akart kerülni a férfi. A nő próbál

ja visszatartani, a nő arca bájos. Megnyugtatni próbálja a 

férfit. Mert ő nyugodt, ezt akarja a férfire átvinni.

Nehezen, de megpróbálja a

ec»

Nyugodtabbá válik a légkör • • •

férfi nem tenni, amit akart.

5/ Az anya gyermeke tanul a szobában. Az anya beles, 

azt csinálja-e, amit kell. Meglepetés van az arcán: - ne

gativ irányú - nem olyan lett, amilyenre gondolt.

6 GF/ Valami olyat mondott a férfi, amit nem várt. 

Váratlanul érte.

7 GF/ Anyukája lehet a lánynak. Beszélget az anya 

a lányával. Kezében a baba, de valamit magyarázhat neki.

Ha valami már megtörtént, hogy lenne okosabb. Oktatja. 

Elmondja a véleményét, öátszottak. Valami várat felépitett. 

Az anya mondja: ne ilyennel foglalkozzon.
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Kezében baba van. Mondja neki, hadd játsszon a kisgyerek.

8 GF/ Bájos hölgy. Gyermekei a szobában vannak. Valami 

szépre emlékezik vissza. Máskor szoktak veszekedni, most 

szépen viselkedtek, arra gondol.

9 GF/ Megsértődött az egyik. Barátnők. Kiváncsi, hogyan 

reagál. Ezért leskelődik. Azon gondolkodik, mit tehetne 

jóvá abból, amit elrontott.

lo,/ A hölgy férje vagy kedvese. Puszit akar adni, vagy 

súg valamit a fülébe. Szeretik egymást, jól érzik magukat.

11 / Madarak. Szakadék. Sziklák. Denevér. Komor itt a 

hangulat. Nem egészen visszataszító: madarak, állatok is 

vannak. S habeszürődik a fény, nincs annyira sötétség. 

Csendélet.

12 F/ Házsártos öregasszony. Nem vonzó külsejű. Rut, 

kellemetlenkedő alak. Anya és lánya. A lány okos, tájéko

zott: nem látszik rajta, hogy nem kedvelhetné az öregasz- 

szonyt. De egy-két tulajdonságát jobb szeretné, ha nem 

lenne. Megértik egymást azért.

13 MF/ A nő meghalt volna. A férfi megerőszakolta a 

lányt és most bánja tettét. Ő /a lány/ ezt nem akarta.

Az is lehet: nagyon régen jóban voltak. De azért nem há

zastársi viszony volt közöttük. Megbánta a lány, hogy le

feküdt vele. Nem jól sült el a dolog. Látszik, hogy nem 

tetszik neki a dolog. Lehet, hogy éppen a férfi szobája.

S a férfi vergődik magában, ő nem akarja. Valami ilyesmi.
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14 / Pincehelyiség. Kápolna. Fényesség árad be. Been

gedi a világosságot. Kívülről engedi be a fényességet, a 

világosságot. Élet legyen bent is. Nyomott hangulat, kedv: 

a lehetőségeket engedi be. Bent is lesz valami élet.

15/ Temetőben van. Megtört ember. Imádkozik. Kénysze

redetten imádkozik. Talán a festő nem vallásos, de vallá

sost festett le. Az alakon is látszik, ami a festőn: kény- 

szeredettség. Csak, mert igy szokás. Szorongatott ember 

lehet. Félős, megtört. Hisz istenben, nem meri megvallani. 

Úgy lopakodik ki. Az emberek előtt nem meri megvallani. 

Segíteni akar azon, aki ott nyugszik. Úgy érzi, meg kell 

tennie, amit tesz.

16 / Hangulatos kép. Virágcsokor. Emberfigurák. Fény- 

-árnyék ábrázolás. Dolgos emberi kéz. Csodálatos tenger

part. Pálmafák. Vidám emberek. Hegyek a távolban. Vidám 

kirándulás. Biciklitúra. Osztálykirándulás. Családkirán

dulás. Vidám arcok a kiránduláson. Ezért szervezték. Kelle

mes emlék marad a kirándulás. Elmentek a biciklivel. Sport

szerek. Leteritik a pokrócot. Tollasoznak a gyerekek.

Szüleik az uzsonnát készitik. Lovagolni, futni megyek ott

□ól érzik magukat. Sielnek, számol valakivel. Hajózni • • •

kóznak.

17 GF/ /nincs mondanivalója/

18 FG/ Valami történt. Szomorú, kétségbeesett az egyik.
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összeesett a másik. El akarja vinni az ágyba. Nehéz, neki 

kell vinnie. Nekitámasztja a korlátnak. Kevés az ereje a 

segitőnek. Veszekedtek. Két barátnő. Pofozza, s megnézi 

él-e. Megbánja, mit tett. A lány megölte a nőt. Megdöbben, 

hogy halott. Tehetetlen. Nem akarta megölni. Meg ne tudják. 

El akarja dugni.

19/ Vasorru bába viskója. Vagy a hét gonoszé. Hátbor

zongató, visszataszitó. Tél. Dermedtség.

2o/ Ellenforradalmi korszak. Fasizmus idején. Egy fa

siszta. Lopakodik az utcára. Háborús időszak. A fiatalem

ber megtörtén elgondolkodik. ZJobb lenne, ha nem igy lenne. 

De ez megtörtént. Valami kis fény rávilágit az emberre. 

Talán képes ujjáteremteni mindent, kihozni magát ebből. 

Neked még remélned kell, előtted az élet nagy része. Ezeken

gondolkodik.

TAT /elemző összefoglalás/:

1/ Frusztráció következtében: lehangoltság. Akaratmeg- 

feszités. Pszichológiai, akarati feszültség.

3 GF/ Lehangoltság. Konfliktushelyzet.

4/ Konfliktushelyzet. Befolyásolás.

7 GF/ Korrigáló-alapállásu tanitási alaphelyzet az anya- 

-gyermek kapcsolatban.

8 GF/ Querulancia. Gyakori querulancia, ritka harmónia.

9 GF/ Frusztrációs helyzetből szabadulás vágya.
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10 / Harmónia a párkapcsolatban.

11 / Komorság reményekkel.

12 / Megértés- kellemetlen mellákzöngékkel.

/anya-lány kapcsolatban/

13 MF/ Frusztrációs helyzet a párkapcsolatban.

14 / Depressziv alaphangulat. Énkitágitás a nyomott

kedély elűzésére. Reménykedés.

15 / Kényszeresség. Kényszercselekedet. Szorongás.

16 / Vidámság vágya. Közösség iránti vágy. Együttes

élmény iránti vágy. Vágy: a jó közérzetre.

18 GF/ Szomorúság, kétségbeesés. Veszekedés. Fruszt

ráló hatás.

2o / Frusztrálódás. Vágy és remény az újjászületésre. 

Reménykedés a változásban.

összegzés: v.sz. élményvilágát a konfliktushelyzetek, 

frusztráns alapattitüd, /familiáris/ querulancia, 

depressziv hangulatokkal való viaskodás jellemzi. 

Akarati feszültséggel. Kényszeres impulzusokkal. Nagy 

az énkitágitás vágya a nyomott kedély elűzésére, to

vábbá a közösség és a közös élmény iránt, az újjá

születésre, a jó közérzetre. V.sz. reménykedik a vál

tozásban .
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Szondi teszt?
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Szondi - elemzés:

Félelem, szorongás állapota. Az elhagyott duáluniós én. 

Egyszerre több tárgyhoz kötődik, de még tapad a régihez. 

Ambitendencia, pszichikus infláció.

A megszállott én. Intuitiv gondolkodás. Kapaszkodás! tö

rekvés, melegség. Kötődési dilemmák.

Lüscher - teszt /kis Lüscher/:

8-as tábla: 52014367

Elemzés: Érzékeny, intuitiv megértés, beleérző képesség. 

Beilleszkedése labilis. /+5/ Akarati feszültség, fizio

lógiai feszültség, önállitás, presztizsigény. Törekvés az 

önbiztosltás fokozására. Akadályok legyőzésének igénye.

/+2/ Akarati megfeszitéssel akar helytállni a tehetetlenség 

állapotában. /+2 és -3/ Elfáradás. Kielégítetlen a pihenés, 

testi felfrissülés igénye. /-6/ Túlhajtott igények, merev 

lemondás- képtelenség. /-7/
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Klinikailag az elhárított alapszín /-3/ a hatodik helyen 

is kóros értékű. /Pontértéke A^/

Irradiáló izgalmi állapot jele.

A harmadik helyen álló 0 előtti alapszin /2/ konfliktust 

hordoz, A nyolcadik helyen álló választott szin /-7/ "A" ér

tékkel bir, mint konfliktus-motiváció, /túlhajtott igények 

formájában/

a Lüscher - teszt összefoglaló ér-A TAT - a Szondi

telmezése:

A pszichés status praesens-«t pregnánsan mutatja a Lüscher. 

Eszerint: v.sz. akarati megfeszítéssel akar helytállni, 

/jelzés erre vonatkozólag a TAT-ban is/

Életvezetésében előtérben áll az önállitás, a presztizs- 

igény. Nagy az akadályok legyőzésének igénye, /exploráció 

is/ Az önbiztositás igénye. Közben mentális exhaustió áll 

fenn: kielégítetlen a pihenés, testi felfrissülés igénye. 

/Lüscher; exploráció/

Élményvilágát a frusztráns alapattitüd, queruláns emlékek, 

depressziv hangulatokkal való viaskodás jellenzi .Előtérben 

a kényszeresség. /TAT,* exploráció/

Kötődése problematikus: kötődési dilemmák jellemzik. /Szondi/ 

A pszichikus infláció helyzetéből /Szondi/ való kimozdulás

ra a TAT-felvétel jelzi az utat: a vágy a közös /együttes/ 

élmény iránt, az újjászületés iránt. S az ebben való re

ménykedés .
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Alkalmazott terápia:

Egyéni terápia alkalmazását láttam célszerűnek. A 

nevelési tanácsadóban találkoztunk. Eleinte hetente, két 

hónap után kéthetente: öt hónapon keresztül. Két alka

lommal a családban is találkoztunk, ezek az ülések azon

ban nem voltak előrevivők, ugyanis az anya olyannyira 

szeretett volna centrális helyet elfoglalni, /szerep

lésben is/, hogy az már-már 3.szuverenitását veszélyez

tette. Ráadásul az apa mindkét ülésen végig hallgatott. 

B. életkorára tekintettel is az egyéni terápia látszott 

célszerűbbnek. Végül is úgy döntöttem, hogy családterá

piás üléseket nem tartunk. Az ülések vissza-visszatérő 

témája a tanulás volt kezdetben.

3. mániákus hangvétellel adta elő aggodalmát, az érett

ségi-vizsga sikeres letételét nem látta elérhetőnek.

Azt kellett vele megértetnem, hogy az érettségi fontos 

ugyan, de van még egy fontosabb: a saját mentális egész

sége. Ennek érdekében: ki kell mozdulnia a lakásból, ha 

rendszeres sportolást most nem is kezd, legalább napi 

egy órát a szabad levegőn kell tartózkodnia. Falusi ba

rátnőjét jó, ha felkeresi /hisz eleddig is többször hiv- 

ta/. Később együtt jártak korcsolyázni. Este 22 órakor 

tegye le könyveit, mert pihennie is többet kell.

Énje lassan erősödni kezdett. Egyre kevesebbet sirán

kozott, lehiggadt . Alvása rendezetté vált. /altató nélkül
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is tudott aludni: őzt még tanácsadónk orvosa rendelte neki/ 

Egyszer asztalomon megpillantotta a TIT pszichológiai 

szabadegyetem többéves tematikáját. Kért, beszéljek neki 

olyan témákról: mint az intelligencia, a kreativitás, stb. 

Terápiás tervemet módositani kellett. Szokatlannak tűnt a 

kérés egy terápiás foglalkozáson, de a teljesítése elöl nem 

zárkózhattam el. Közben rengeteget kérdezett is /hisz lélek

tant nem tanult/. Olyan témák is előkerültek, mint az infor

mációszerzés a gyorsuló időben. Végül is sikerült olyan is

meretek birtokába juttatni, amelyek én-védelmi mechaniz

musát tovább erősítették, ráadásul érdeklődése kitágult. 

Egyre felszabadultabb, vidámabb lett, szorongása csökkent, 

témaválasztásai élménycentrikusabbak lettek. Végül köze

pesen leérettségizett. Forditói munkakörben helyezkedett el.

Fel nem dolgozott eseteink között is gyakran találjuk 

a túlterhelést fő problémának. T.Zech, Ferge, G.3ierm3nn 

egyaránt foglalkozik a túlzott teljesitmányelvárással, vagy 

ahogy Gubi nevezi: a teljesitményversengéssel, a versen- 

gásorientációval, ami iskola-fóbiához is vezethet.

Itt ráadásul egy rosszul funkcionáló csalóddal álltunk 

szemben, ahol a tettlegességig is fajuló queruláns helyzetek 

is előfordultak. Férj - feleség elhidegült egymástól. Azt 

kellett elérnem, hogy az anya neurózisa ne indukálódjék a
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megnövekedett terhelés Idején /érettségi előtti helyzet/ 

a lányra. Végül is életmódján változtatni tudótt:keveseb

bet tanult, idejében lefeküdt, rendszeresen kimozdult a szo

bájából, barátnőjével kapcsolatát felújította. Az érettségi 

sikerességével kapcsolatos monomániás aggályait sikerült 

leépíteni, szorongásai csökkentek, a kényszeresség érezhető

en elcsitult.

Döntőnek az életvezetésben beállott változást tartom, ez

idézte elő, hogy az eset visszafordithatóvá vált.

16 éves lányCs . I. 2 .sz .eset

Exploráció:

A soproni nevelőotthon kérésére foglalkozom vele. 

Szélsőségesnek és értelmesnek Írja le a nevelőotthon igaz

gatója. A nevelőotthoni csoportvezetője szerint zárkózott. 

Minden a hangulatától függ. Iskolai osztályfőnöke nemcsak 

dacosnak, hanem makacsnak mondja. A nevelő szerint jó értel

mi képességű. Az osztályfőnök szerint az osztály legjobb 

képességű tanulója :''a legjobb tanuló is lehetne". Tanárai 

mindannyian megerősitik ezt a véleményt. Gyakorlati mun

kájában az osztályfőnök szerint lát szépséget /bolti eladó

nak tanul/. A nevelő szerint"igen igényli a szeretetet".
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Nevelőapjához nagyon ragaszkodott, de konfliktusok tá

madtak viszonyukban. A konfliktus jellegéről a nevelők 

nem tudtak információt adni. Nevelője szerint szinte ke

resi a konfliktusokat. Nevelője mondja élj egy nagyon 

komoly és mély fiukapcsolata volt, gyakran találkoztak 

''kimenő" idején a városban.

TAT /jegyzőkönyv/

1/ Hegedűn tanuló gyermek, talán azon gondolkodik, 

hogy bizonyos hangot hogyan kell megszólaltatni. Lehet, 

hogy az jár a fejében, hogy a karmestere hogyan csinál

ta, látja őt maga előtt, beleéli magát a zenébe, amit 

majd el kell játszania. Talán meg fogja majd próbálni 

azt, hogy gyakorlásban hogy fog sikerülni: ki tudja-e 

hozni a dallamot.

2/ Szerintem itt három dolog van: a munka, egy ta

nuló lány és egy terhes anya kapcsolata. Lehet, hogy a 

lány csak úgy hallott ezekről a dolgokról - munka 

figyeli azt, hogyan végzik, az elmélettel próbálja 

összefogni, vagy a terhes nővel kapcsolatban a fiatal 

megnézi, hogy hogy érzi magát a terhes nő.

3 GF/ Ez a nő veszekedett a férjével, vagy esetleg 

ideges, mert a fia vagy lánya modortalanul viselkedett 

vele. Nem akar nagy cikit csinálni, ordibálni, hanem in

kább félrevonul ás magába zárja érzelmeit: berohan egy 

szobába. Esetleg sir is a történtekért. Furcsa gondolatok

és
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mennek a fejében, és talán olyanok is vannak, jó lenne, 

ha nem élne. Vagy, ha olyan személyiségű, kisirja magát, 

elfelejt mindent, megbocsájt, és megy az élet tovább si

ma utakon és esetleg boldog jövő vár rá.

4/ Szerelmespár. A férfi az erős lehet, tisztán lát 

mindent, gondja lehet és ezért van úgy elfordulva. A nő 

nagyon szeretheti, félti, hátha valamilyen őrültséget 

csinál. Megpróbálja megértetni, ne csináljon butaságot, 

meg ne öljön valakit, ha nem is tetszik a személye.

A nő gyengéd, okos, sikerül meggyőzni a férfit. A nő vé

kony, törékeny. Kedvesét próbálja meggyőzni arról, hogy 

lemondjon arról, amit véghez akar vinni. És sikerül meg

győznie .

5/ Rendezett szobában vagyunk. Akié ez a szoba, ren

des lehet. Gondozott is. Valami nincs a helyén. Benyit 

mondjuk az anya, esetleg a lányának odaszól, hogy tegye 

a helyére, ami nincs a helyén. Gondterhelt is, sok mun

kája van. Sietve benyit: el is megy a konyhába mosogatni. 

Az életben már sokat dolgozott, törekedett a rendre, a 

tisztaságra. A családja vérében is - azt akarja - benne 

legyen ez. Azért szól.

S GF/ A férfi detektiv, nagyon okos lehet. Tudja 

már az eseménysort, már csak egy apró hiba van abban a 

cselekménysorban. Tudja, hogy a nő követte el azt a tet

tet. A nő nagyon megijed, mert a férfi rátalált a kulcs

ra, ami megoldja az ügyet. A férfi arcán mosoly látszik. 

Az ügy: megölt a nő valakit, vagy benne van ö is a pác

ban, érinti az ügy. Ezért meg van ijedve. Lehet, hogy a 

nő csak szinleli, hogy elterelje a gyanút.
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7 GF/ Anya és lánya. A kislány egy babát szorongat, 

de gondolatai másra terelődnek. Ezért nem foglalkozik a 

babával, csak fogja. Az anya elmélyedve olvas egy könyvet, 

leköti a figyelmét.

8 GF/ Boldog emlékre gondol, vagy boldognak érzi ma

gát. Olyan eseményre gondol, ami jó érzése volt, egy ki

csit el is ábrándozik és mosolyog.

9 GF/ Erdőrészlet. Kis patakkal. Egyik nő egy fa mö

gé bújva lenéz a völgyben futó másik hölgyre, aki go

nosznak néz ki. Valamit forral a fejében. A fánál lévő 

szomorkás, szomorú hangulatú. Féltékenykedési jelenet 

van itt, de lehet, hogy veszekedtek valamin. Két barát

nő: a fa mögötti arra gondol, hogy még igy a barátnőjét 

nem látta, hogy ilyen rossz tudjon lenni hozzá, és ezért 

szomorú. Esetleg békülni akart, a másik ezzel nem törő

dött és elfutott.

lo/ Házaspár. Hosszú ideig nem látták egymást. Mert 

egy háború szétszakította őket. Újra együtt vannak, meg

találták egymást. És mindkettőn látni: szenvedélyesen 

szeretik egymást. Uj életet kezdenek és többé semmi nem 

választja őket szét.

11/ Furcsa kép. Hegyen sziklás rész.

12 F/Két nő. Egyik idősebb, másik fiatalabb.

Az idősebbik banyaszerü. Kigunyolja a másikat valamiért.

A fiatal sajnálatra méltó. Bántja az idősebb bájvigyora.
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Ellentétük lehet. Kárörvend az öreg, hogy a fiatalabb 

szerencsétlenebb. Mások gúnyolják a fiatalt, mosolyog

nak rajta. A fiatal nem is akar odafigyelni, de fejében 

benne van, hogy őt kinevetik.

13 MF/ Hálószoba: nő és férfi. A férfi nem akarja 

látni, hogy néz ki a nő. A nő úgy fekszik ott, mint a le

vert zsák. Nincs kapcsolat közöttük. Nem is fog kialakul

ni. Ha a nőnek ilyen a beállítottsága.

14/ Éjszaka van. Az ablakban egy férfi. Boldognak 

látja a világot. Szerinte minden olyan jó. Vidám napja 

is volt. Nézi a csillagokat, gyönyörködteti magát. Fi

gyelmét valami lefogja - más házban lévő zűrök. Azért 

ment az ablakhoz. Boldogabbnak érzi most magát, szel

lőzteti a fejét. El fog fáradni, lefekszik és elalszik. 

Reggel bal lábbal kel fel.

15/ Temetőrészlet. Sok kereszt körül egy emberi 

alak. Családba tartozó meghalt. Gyászol. Hideg lehet.

A szellemjárásról vannak elképzelései. Éjjel szoktak 

szellemek járni. Letörte a haláleset. Nem fog kikopni 

ez az emlék. Nem tud belenyugodni, hogy nem létezik X. 

Egyedül érzi magát, azért jött ide ki. És hogy elmondjon 

egy imát. Az átlagos embernél boldogabb lesz a jövőben.

16/ Lányszálláson vagyunk. Több lány körül üli az 

asztalt. Az asztal tetején ül egy lány. Mindegyik ne

vet valamin, valami érdekeset mondott az asztalon ülő 

lány, azon nevetnek. Mindenki beleéli magát abba, amit 

mond az asztalon ülő, ezért csak vidám arcot látni: 

mindenki beleéli magát abba az eseménysorba, amit a
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mesélő mond. Lehet, hogy esetleg munkahelyen történt ez. 

Valami nevetséges dolog. Például: egy vevővel kicsi dol

gon vitatkoztak, most ez nevetségesnek tűnik.

Régebben volt szerelmes - ezt meséli, ezen mosolyognak, 

nevetnek. Vagy kitalál valamit - ezen is jót mulatnak. 

Vagy utánozza az egyik nevelőjét és azon nevetnek. Vagy 

olyan élményt mesél, amelyet valaha a többiek is átéltek. 

Oókedélyü, vicces a mesélő, élvezi az élet lüktetését.

Van benne élet, nem úgy mint más emberben. Mindenki sze

reti, ha igy körülveszik.

17 GF/ Partmente. Folyónál. A nap ragyogóan süt.

Nagy munka folyhat. Csónak. Hídon áll egy lány. Lesi a 

vizet. Közeledik egy hajó: ahol nagy dinom-dánom folyik. 

Egy másik csónakon szélhámos legénykék gitároznak. Sze

renád zenét játszanak, hogy a lány nézzen rájuk. 3ó a 

hangulatuk is. A lány mosolyog, tetszik neki, hogy ezek 

vidám életűek. De lehet, hogy emlékekre gondol és csak 

a vizet nézi. Egy emlék ide fűzi: itt volt a randevúja 

egykor. Szivesen jár ide. Az emlékek is ide vonzzák. 

Szeret itt élni. Várja is azt az illetőt, akivel itt 

találkozott valaha, biztatgatja is magát, hogy el fog 

jönni, azért jön ide mindig, akar vele találkozni. Ta

lán fog is vele találkozni, csak egy kis időre van szük

sége .
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18 GF/ Két nő. Az egyik lejött a lépcsőn. Szívbe

tegsége van és rosszul lett. A másik segitségére siet. 

Időben el próbálják kapni. A másik el is ájult. Zavartan 

néz a segíteni akaró nőre. Lehet, hogy testvérek, de nem 

ismeri fel. Aggodalmasan néz az összeesett nőre a másik. 

Sajnálkozik rajta. Próbál segíteni. Hiv orvost. Ha nincs 

telefon, képes arra, hogy elszaladjon orvosért. Szeret

heti is. Testvére, vagy a házhoz tartozó nő.

19/ Furcsa kép. Viharos idő lehet. Hófúvás. Távoli 

házban villanyok égnek, örök tél van. Elég hideg lehet.

A szobában meleg lehet. A patak is megfagyott. Beleszo

kik az ember az itteni időbe.

2o/ Tengerben van. Egy emberalak úszik a vizben. 

Gyöngyért megy le a tenger aljára. Zavaros a viz. Egy 

cápa megtámadott valakit és a vér elszinezi a vizet. 

Valamit keresnek a tengerben - de ő külön úszik a társai

tól. Agyagedényeket keres, régi értéket, aminek magas az 

értéke. Lehet, ha ez a tárgy megkerül, döntő szerepet 

fog betölteni, lehet hogy olyan tárgy, amely két ország 

vitatkozásait helyrebillenti. Lehet, hogy nem találja 

meg a tárgyat, de bizonyos, hogy a környéken van. Több 

kutatót vetnek be, s együtt megtalálják a tárgyat. Sze

retheti ezt csinálni és akarja is, hogy ő találja meg. 

Lehet, hogy nem ő találja meg, de akaratereje van a ke

reséshez. Őt fogják megdicsérni. Gól fog esni neki. Egy 

életen át egy "jó bélyeg" lesz ez rajta.
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elemzés:TAT

1/ Kontempláció, empátia. Kötelesség szem előtt tar

tása. A gyakorlat az elmélet próbája. Intellektuális té

ren identifikációs igény.

2/ A férfi alak - munka. A munka a gondolkodás elő

terében. Kapcsolat van: de a "három tag" közül az egyik 

szimbólum. A család - valamint párfogalom figyelmen ki- 

vül.

3 GF/ Ouerulancia. Viselkedési anomália. Hisztériás 

ka raktérjegyek negligációja . Introverzió. Meditativ haj

landóság. Magányosságérzés. Megoldásroptimizmusra hajló.

4/ Óvás. Indulati cselekvéstől való menekülés igénye. 

A manőver sikere. Feminin akarat érvényesitése férfi-nő 

kapcsolatban .

5/ Rend-igény. A munka igénye. Tisztaság-igény.

Erre szoktatás. Pedantéria.

6 GF/ Nem párkapcsolat konfliktusaként értelmezi. 

Leleplezés. Logikus gondolkodás igénye.

7 GF/ Meditálás. Két egymás mellett lévő, de kapcso

latban nem álló ember. /anya. ás leánya/

8 GF/ Soldogságigény.

9 GF/ Rosszindulat felfedezése barátság-kapcsolatban. 

Ouerulancia. Csalódás barátság-kapcsolatban.

lo/ Kényszerű elszakadás. Egymásra találás. Mély érzel- 

miség párkapcsolatban.

11/ Nem "vállalja” a szorongást.
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12 F/ Mikromán hajlandóság.

13 MF/ Nemi kapcsolat negligációja. Negligáció beveti- 

tése a jövőbe. A liezon lehetetlen a nő alapattitüdje miatt.

14/ Optimista beállítottság. Kontempláció.

15/ Negativ élmény maradandó nyoma. Magányosságérzés. 

Menekülés a magány elől. Megoldás: az átlagosnál mégis bol

dogabb .

16/ Központban levés vágya: figyeljenek rám.

Dó kedély igénye. Vitalitás: nagyobb, mint másokban. Túl

áradó szeretetigény. Pozitív életérzés.

17 GF/ Elmúlt párkapcsolatra emlékezés. Remény a 

folytatásban.

18 GF/ Segitőkészség.

19/ Nincs szorongás.

2o/ Kaland-készség, vállalkozókedv. Magányosság. 

Akarat. Dicséret iránti vágy. A dicséret hajtóerőként 

való értékelése.

TAT összefoglalás:

V.sz. gondolkodásának előterében áll a munka. Igény

li is azt. /5/ /explor.szerint is/ Igényli a rendet, a 

tisztaságot. Pedáns, /megfigyelés szerint is/ összhang

ban a személyiség megfigyelésével nagy a v.sz. vitali

tása. /16/ Nagy a vállalkozókedve is. /2о/ Barátság-kap

csolatában csalódott. /9 GF/ /Beszélgetéskor is utalt 

erre./ Ouerulanciára erősen hajló személy. /3 GF; 9 GF/
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/intézeti nevelője véleménye szerint is/

V.sz. introvertáltsága gyakori magányosságérzéssel páro

sul. Kontemplativ személyiség. /1; 3 GF; 7 GF,' 14/ 15,J

2о/ /А nevelői vélemény és a megfigyelésem összhangban fen

tiekkel./ Jellemző v.sz.-re az akarat erőssége /2о/, a 

feminin-befolyásolás párkapcsolatban való érvényesitése./4/ 

A kényszerű elszakadás miatt félbemaradt párkapcsolat foly

tatódásában reménykedik. Ezt mély érzelmekkel óli meg.

/lo; 17 GF/ /Erről nevelője is beszélt, ő maga is ./Feltű

nő v ,sz .emocionális frusztráltsága. Ennélfogva túláradó a 

szeretetigénye, nagy a dicséret iránti vágya. /16; 2o/

A v.sz.-ben meglévő nagy vitalitástól nem függetleníthető: 

a helyzetek megoldása mindig optimizmusra hajló, v.sz/-ben 

nagy a boldogságigény. Az átlagosnál még reménytelen hely

zetekben is boldogabb. Életérzése pozitív. /3 GF,* 8 GF;

14; 15; 16/

Szondi - teszt :

Sch CS P

dh кhy mPs e

1. 0- ! ++ + ++

02. 0 -! +++ +
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Elemzés :

Magas fokú aktivitás. /5/ Szégyenlős ség./-! hy/ 

/mindkettő összhangban a beszélgetések közben folyta

tott megfigyeléssel/

Függetlenségi, önállósági törekvés. /Sch/ Szökős-án. 

/explor. is, beszélgetések tartalma is/

Felnőttes kapcsolat a világhoz. Megbízható figyelem. 

Kedélyesség, vidámság, szeszélyesség. /TAT szerint is/

Alkalmazott terápia:

A szokásosnál is óvatosabbnak kellett lennem, hisz 

biográfiai adatai úgyszólván ismeretlenek. Anyját nem 

ismerte, közvetlen a szülés után állami gondozásba ke

rült. Rövid ideig nevelőszülők nevelték, de miután ne

velőanyja meghalt, nevelőapjával a kapcsolata megrom

lott, s visszakerült a nevelőintézetbe. A konfliktus 

jellegéről csak annyit mondott, hogy durva volt a ne

velőapa .

12 éves kora óta újra a nevelőotthon lakója. Ne

velőapja ekkor 67 éves. Semmi jel nem mutat arra, hogy 

a durvaság szexuális jellegű lett volna.

Megfigyelésem szerint szereti a bolti munkát. Többször 

beszél róla élményszerüen. öltözéke mindig pedánsan 

tiszta. Tanszerei, füzetei tiszták, gondosak.

Beszélgetésünk során elmondja, mennyire csalódott 

agy barátnői kapcsolatában. Megállapodásuk ellenére ba

rátnője kibeszélte kettőjük titkát. Ha lehetne, lenne 

inkább egyedül. Volt egy nagyon mély érzelmekkel megélt
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fiu-kapcsolata. A fiú elkerült Sopronból, ma sem tudja el

felejteni.

Aktivitása főleg akkor vált nyilvánvalóvá, amikor az ülé

sek során beszélt, kérdezett. Aktivitása, személyiségfej

lesztő terápiát igénylő racionális alkata révén kapcsola

tunk az első üléstől kifogástalan volt. Elmondta, hogy 

érdekli a pszichológia és már mennyi pszichológiai köny

vet olvasott. Részletesen megbeszéltük a következő pszic

hológiai könyvek tartalmát: Kon: Az ifjúkor pszichológiá

ja, Popper Péter: A belső utak könyve, s megkezdtük All- 

port; A személyiség alakulása c. könyve megbeszélését. 

Biblioterápiás beszélgetéseinkre hetente került sor a ne

velőintézetben. Az ülések alkalmával megnyilvánult lényeg

megragadó készségének és itéletalkotó készségének fejlett

sége. Hat hónap után /a tanév végén/ a befejező értékelés

kor az intézet igazgatója azt is elmondta, hogy egy Ízben 

/a foglalkozások megkezdése előtt/ egy intézeti lánnyal 

megszöktek az intézetből és Győrben bujkáltak, /egy lány

ismerősüknél laktak/ Ekkor én ezt már I.-től is tudtam. 

Szeptemberben kerestem: /a folytatás céljából/ az igaz

gató tájékoztatása szerint ekkor már Oroszlányban lakott 

és dolgozott.

A soproni nevelőotthonban nem volt pszichológus. Pe

dig megítélésem szerint 2-3 is elkelt volna, mindegyiknek 

lett volna munkája. A 14-B évesek közül /ezzel a korosz

tállyal foglalkoztam itt/ jóformán minden tanulóval lehetett
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volna foglalkozni, legalább a támogatás szintjén. S a prob

léma mélyén ilyenkor is ott tátongott a tény: sokan nem is 

ismerték az anyjukat, sokan csak néhányszor látták, többen 

pedig nagyon rossz véleménnyel voltak róla. /legtöbbször

joggal!/

Cs.I.-vel való foglalkozásom racionális személyiség- 

fejlesztő jellegű volt. Meglepett előzetes pszichológiai 

olvasottsága s a foglalkozások végéig tartó lankadatlan ér

deklődése a pszichológiai témák iránt. Oellemző a nevelője 

által elmondott kérdése, amelyet gyakran tett fel neki, bár 

ő is tudta, hogy minden kedden találkozunkjön a pszicho

lógus?”

Ezek a beszélgetések, amelyek kérésére a pszichológiai 

olvasmányai megbeszélésére orientálódtak, kitágították a 

pszichológia iránti élénk érdeklődését. Volt, amikor kér- 

déseit Írásban előre megfogalmazta, volt, amikor kezében 

az éppen befejezett könyvvel a kellően meg nem értett ré

szek magyarázatát igényelte. A barátságról például két al

kalommal ő maga fejtette ki véleményét.

Terv szerint ezt a beszélgetést folytatni kellett vol

na. A szeptemberiujrakezdéskor azonban ő már nem volt Sop

ronban. Heti egy alkalommal találkoztunk fél évig.
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M.D.

11 éves lány 

Exploráció:

Szüleivel jön a tanácsadóba.

Apja elmondja, hogy D. 5oo Ft-onként először ezer 

Ft-ot, aztán egyben looo Ft-ot emelt ki anyja pénztár

cájából. Az 5oo Ft-ok kétszeri eltűnésénél még nem vol

tak biztosak abban, hogy D.vette el, az egész az looo Ft 

eltűnésékor derült ki. Ekkor, az apa bevallása szerint 

meg is verték. Egy Ízben pedig az történt, hogy az 

ugyanazon a telken egy másik házban lakó nagynénjéhez 

/az apa húga/ tört be D 

l2oo Ft-ot. Ezután fordultak hozzánk. Elmondta még az 

apa, hogy feleségével évek óta rosszul élnek, az asz- 

szony semmivel sem elégszik meg, keveselli a fizetését, 

állandóan túlmunkára, mellékállásra ösztökélné, azt haj

togatja, más férfi többet keres, mégsem elég. A 12 év 

alatt el is idegenedtek egymástól - főleg az utóbbi pár 

évben, és főként ezért.

Az anya szerint /ezt már az egyik terápiás ülésen 

mondta el/ az apa lusta, semmi mellékállást nem vállal, 

munkahelyén pedig fizetése kevés.

D.-nek egy 7 éves öccse van.
D. jó tanuló, ötösei vannak, egy-két tárgyból

3.sz.eset

s onnan is eltulajdonítottP •

négyes .

Az anya agresszív, ellentmondást nem tűrő személy, 

minimális empátiával sincs megáldva.
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TAT - jegyzőkönyv

1/ Ez a kisfiú otthon gyakorolt. Elszakitotta a 

hurt. Hogy lehet megcsinálni: egy húr nem szól. Gon

dolkodik. Nem szidták meg a zeneiskolában, mert iga

zat mondott.

2/ Falun szénát hoztak. És volt egy néni, aki meg

jegyezte, vizes a széna. A másik nevetett. Egy könyv

ből meg akarta nézni: mi van, hogy vizes. De nem volt 

benne. Sóváran nézte az állatokat, hogy mi lesz velük.

3 GF/ Egy néni ment haza, beteg volt a kisfia.

Látja, hogy meghalt, és sirni kezdett.

4/ Egy néni kapott fizetést. Aznap meglátott a bolt

ban mindenfélét: megvette. Férje kérdezi: hol a fizeté

se. Az övé otthon van. A nő azt akarta, hogy higgye el, 

hogy ő még nem kapott.

5/ Egyszer egy néni elment hazulról: rendetlen volt 

a lakás. Benyit: látja, minden rendben. Virág, tiszta

ság. Reggel lusta volt. Aki megcsinálta, elmondja róla, 

milyen lusta. Azóta mindig dolgozik.

6 GF/ Egy néni várta apukáját, de nem jött. Készült 

lefeküdni. Le akart feküdni. A papája küldte ezt az 

embert. A papa nem ér rá. Fel akarta hivni a rendőrsé

get, de befogta a száját a férfi.
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7 GF/ Egy nagymama unokája. Elutaztak a nagymamához. 

Nem ismerte meg. Adott neki egy kismacskát. Ott ült az 

unoka ölében,

8 GF/ Egy néni főzött. Nem találta a lisztet. Leült 

és gondolkodott, hogy hova tehette.

9 GF/ Egy kislány elszökött otthonról, de édesanyja 

észrevette. Az anya észrevette, hogy ott fut a kislány.

A néni már fázott, mert tél volt. Eltűnt egy kislány: 

beleesett a gödörbe. Az anya odafutott a gyermekért.

lo/ Egy bácsit katonának hivnak: lo évig elvolt. Tá

bornok volt. A felesége hiába várta, nem jött. Ha nem 

jön, tovább már nem várja: épp elindult. A tábornok hiába 

kiabált. Mikor megmondta, hogy kapott pénzt, mindjárt a 

nyakába borult a néni.

11/ Egy régi ház belseje. Kredenc. Tej. Sikerült 

szerezni. Egy légy száll rá. Foltosak a ház falai. A kan

csó még ép állapotban van. A tejre sok légy szállt rá.

Nem volt fedele.

12 BG/ Patakpart. Gyümölcsfa virágzik. A csónakot 

kikötötték - rossz. Szép fü - gondozzák. Lesz termés a 

fán, permetezik is.

13 G/ Egy néni jön haza. Elromlott a lift. Az első 

lift volt a házban. Elrontotta a liftet egy másik. Hogy 

fáradjon el a néni. A néni összeszedte minden erejét. 

Irigyelte tőle az értékeit. Alszik, meg fekszik - ebből 

azt hitte meg fog élni.
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14/ Egy bácsinak altatót kevertek az ebédjébe. 

Zsugori volt - amit el kellett volna osztani, magának 

tartotta. Elvitték egy sötét börtönbe - reggel látja, 

hogy felette Ítéletet mondanak, lo évi börtönre Ítélték. 

Mindenki éljenez, mikor kinéz, hogy őt elitélték.

15/ A bácsi felesége meghalt. Kiment a temetőbe. Meg

találta a sirt. Imádkozik, hogy keljen föl a felesége.

Azt hitte, a felesége jön. Visszament a sirhoz. Nem hitt 

az istenben.

16/ Egyszer egy bácsi elment vasat gyűjteni. Vasból 

formáz edényeket. Mindenki kinevette, hogy ott turkál. 

Hogy legyen miből etetni a gyerekeit. A többiek szegé

nyek maradtak. Neki lett miből etetni a gyerekeit.

17 GF/ Egyszer egy királylányt bezártak a toronyba.

A nap megsúgja, hogy szabadulhat ki - meg is tette. A 

nap felemelte sugaraival. Kívánsága: legyen egy házuk. 

Mivel jó szivü volt, lesz mindened, mondja a nap.

Aki dolgozott, annak lett élelme, amennyire szüksége 

volt.

18 GF/ Két néni jön a boltból. Elájult egyik. Vér

zett a feje. A másik akkor érezte: ha mindketten egy

forma súlyt visznek, ez nem következik be. Megbánta 

bűnét. Az angyalka meggyógyítja: csak ezentúl segítsen 

mindenkit, ne terheljen túl senkit.
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19/ Egy kisfiú eltévedt. Elképzelte: van egy kis 

háza. Egy madár vigyáz rá. Lefestette: életre kelt a 

madár, a ház is. A csodamadár ellátja őket élelemmel, 

de dolgoznak is. A maggal a madarat hizlalják, mert úgy 

tud csak az is adni.

2o/ A bácsinak nagy kertje volt. Sokáig nem dolgo

zott benne. Nagyobb a gaz, mint ő. Alig tudott rendet 

tenni ott: öntöz, kiirtja a gazt. összeszedte erejét. 

Egy kaszával lekaszálta a füvet, a teheneknek adta, 

amelyek régen nem ettek. Adtak igy tejet. Ezentúl rend

szeresen gyomlál. Azóta jár a piacra tejet eladni: a 

gazdagoknak adja pénzért, a szegényeknek ingyen. Hogy 

legyen mit enniük. A kert egyik részén olyat ültet, 

amit a tehenek esznek. Másutt nekik valót. A kert körül

virágok vannak.

A szokásos elemzés helyett egyetlen megjegyzés: 

a megélhetés, a pénz, az élelem, az eltartás, a fizetés 

témakörében forog a 4-es, a lo-es, a 14-es, a 16-os, 

a 17 GF, a 19-es és a 2o-as képek beszédtartalma.

/ez volt otthon is a fő beszédtéma з szülők között/
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Szondi - teszt:

SchS P C

hy кh dPes m

О О1. + + + + +

ОО2. + ++ +

Értelmezés: átmenet a realitásból az irrealitásba. 

Az elhagyott duáluniós én. Boldogtalan együttélés 

valakivel.

WARTEGG

Életkor: 11 évNév: M.D. Osztály
Iskolai végz.:Foglalkozás: tanuló

Klinikai kérdések:
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/a karakterológiai értékelő séma a mellékletben/

feltűnik □. magasfoku racionalitása, érzé

kenysége, kedélytelensége, az akarat hiánya.

összegzés:

Azokból a levelekből, amelyeket az osztály tanulói 

Írtak arról, mit kaptak D.-től a lopás és betörés idején, 

kibontakozik a kép: szeretetet akart kapni, amikor aján

dékokat, pénzt osztott az osztály majdnem minden tagjának. 

Azt, ami hiányzott a családban akkor is, amikor a család- 

terápiás foglalkozást megkezdtük.

Idézetek a levelekből:

M.D.: **D. adott nekem egy 5o-est. Ezek után Putyinak adott 

egy százast."

H.K.: "4o db melba csokit vett és elosztogatta. Két db 

melbát én is kaptam. Három tollat vett, egyet az 

Évának, a Csillának és nekem. S adott egy lo Ft-os 

matricát."

T.F.: "Adott száz forintot. Egyszer megint adott loo Ft-ot, 

hogy vegyünk 6 db leót és egy csomag rágót. Egyszer 

ismét adott 5o Ft-ot, hogy vegyünk leót."

K.É. /’Majdnem mindenkinek vett jégkrémet. A Dórinak és a 

Csillának vett 25 vagy 3o Ft-os bonbont. Csokit meg 

rágót vett nekem. Egy zörgős táskát is."

T.T.:"D,-től egy lila lepkét kaptam meg

akart adni nekem 28 Ft-ot, de én nem fogadtam el.

egy nyalókát. D.
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A Dórinak is adott egy kék lepkét. Rajzszakkörön 

rágót meg cukrot, táncszakkörön adott 2 db melba 

csokit meg rágót.”

N.Cs.: "Csodálkoztunk, hogy minden lánynak egyforma 

tolla volt."

H.P.: "D. minden tánckarosnak vett egy csomag rágót."

E.K.: "A Putyinak adott 5o Ft-ot."

T.H.: "Évának adott táskát, cukrot és tollat. Rengeteg 

jégkrémet vett a lányoknak^'

K.Z.:"Két db leót kaptam D-től meg egy rágót és pár va- 

niliás karikát. A lányoknak vett még tollat és 

diszt."

N.Cs.: "Zizit hozott rajzszakkörre. Énekkarra hozott jég- 

krémet, meg vett matricát is. Én is kaptam egyet."

P.Cs.:"Kaptam egy tollat. D. jégkrémet is vett nekem.

Dóriának egy pillangót és rágót. Énekkaron a Vera 

néninek is adott csokit és rágót is. Hajninak egy 

moncsicsis kitűzőt is adott. Az Eta néninek is

adott csokit és rágót."

H .H. : "Kaptam egy moncsicsit, 2 db lepkét, 2 db csatot, 

egy virágot, amit ki lehet tűzni."

F.T.: "Vett 4o db melba csokit, a táncszakkörön kiosz

totta ."

3.E.: "Elmentünk hat leóért, száz forintot adott akkor.
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Én kaptam tőle egy melbát, egy rágót, egy csomag 

rágót, hogy osszuk el és 47 Ft-ot."

A terápia;

Az apa a terápiás foglalkozások előtt arra kért ben

nünket, hogy D.-t utaljuk nevelőintézetbe. Ezt nem telje- 

sithettük. A családterápiás foglalkozásokat egy év és há

rom: hónapig folytattuk, A család otthonában találkoztunk 

hetente egyszer, később kéthetente egyszer. Többnyire 

négyesben - D.-vel és szüleivel -, de gyakran voltunk hár

man; D.-vel és az anyával, illetve D.-vel és az apával. 

Előfordult, hogy csak a szülőkkel, legritkábban D.-vel 

és öccsével O.-val. Párszor egyéni terápiás ülés is volt. 

Az üléseken mintát igyekeztem nyújtani a türelmetlen szü- 

D. iránti tapintatra, az iránta való tartós ás 

sokoldalú érdeklődésre, /iskolai előmenetel, hegedüta- 

nulás, fellépések értékelése a hegedű illetve iskolai 

énekkar terén, fellépések a versmondásban/ Igyekeztem 

ujjáteremteni a családban az összetartozás érzését. D.ér

tékelését uj alapokra helyezni. Dó iskolai előmenetele 

segitett ebben. A terápiás foglalkozások végén a szülők 

elmondták: válni készültek abban az időben, amikor D.-vel 

probléma volt, de végül is a családterápia közvetett ha

tására szándékuktól elálltak.

löknek
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A terápia eredményeként О.otthoni beilleszkedése 

megvalósult, predeviáns tünetei felszámolódtak, tünetvál

tás nem történt. Az apa részéről D, iránt tapasztalt el- 

idegenedettség megszűnt. Az utógondozás során visszaesést 

nem tapasztaltunk.

A 35 ülést magába foglaló foglalkozás eredményességét 

annak köszönhetem, hogy sikerült megfelelő modellt nyúj

tanom a szülők számára, s ebből átvettek bizonyos eleme

ket ők is, /érdeklődés a lányuk dolgai iránt, tapinta

tosság/ Ez meglehetősen nehezen indult, hisz kezdetben 

ők inditványozták D. nevelőintézeti elhelyezését. Újra 

kellett elfogadtatnom velük a saját gyermeküket, Megköny- 

nyitette ezt D. jeleshez közelálló tanulmányi eredménye. 

Ahogy D. érezte, hogy szülei szeretik, "lemondott a tünetei

ről", Különösen az apa magatartása vált újra elfogadóvá.

Az anya kevésbé empátiás létére is kedvezően nyilatkozott 

a foglalkozások végén a lányáról: "sokat változott, csak 

a ruháit rakná esténként szépen rendbe, mint OT/az öccse/
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8 éves fiúL.P. 4.sz.eset

Exploráció:

Minden napos enuresis nocturna panaszaival hozza 

be az édesanya a kisfiút. Két éve, hogy a szobatiszta 

gyermek éjjelente bevizel. Van két testvére: egy 5 éves 

fiú és egy 3 éves fiú. P. egyébként az osztály legjobb 

tanulója, bár most két tárgyból négyesre áll.

Iskolalátogatásomkor a tanítónő elmondtajmagatar- 

tásával kevésbé elégedett : néha kiszámíthatatlan, főként 

kiránduláson. A legutóbbi múzeumlátogatás alkalmával ka

viccsal fejbedobta egyik pajtását. Az édesanya kalauz, 

az apa hajóskapitány.

Szondi - teszt:

Sch CS P

dhy кh s P me

01. + + +

02. + + +

Értékelés: reális érzékelés. Szorongás. Irreális 

tapadás oly személyhez, tárgyhoz, aki ill. ami számunk

ra már elveszett.
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Világ - teszt:

1. krokodil; 2. csónak; 3. vitorlás; 4. hajó/

5. portás emberfigura; 6. pótkocsis teherautó; 7. tank,' 

8. tank; 9. helikopter; lo. repülő,' 11, repülő; 12, re

pülő; 13, teherautó; 14. ágyú; 15. templom/ház/; 16. 

templom; l7-2o. autó; 21. katonás autó; 22. én vagyok

/rendőr/; 23. kakas; 24. tyuk; 25. nyúl; 26. malac; 

27. kutya; 28. barát/rendőr/; 29. tehén; 3o. traktor; 

31."kardos katona"; 32. mentőautó; 33. lovasszekér;

34. indiánok; 35. lovas harcos; 36. lovas harcos.

i-J 24
Az eszközöket határozottan válogatta. /Homoko-

zási idő kb. 7'/
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"Ebben a kék ruhában vagyok ón, van egy kakasom, 

egy tyúkom, egy nyulam, egy malacom./+16/ Ez a házam.

Van egy kutyám is. A barátommal élek ott a szigeten, csak 

még ez a katona lakik ott. Az állatok a miénk. Ebben a 

házban mi ketten lakunk. Ezek a mi ellenségeink. /5/

A bácsi a tengerben úszik, ez az én apukám, búvár az 

apukám, csak úszik és mást nem csinál. Először ezen a 

szigeten laktam, azután költöztem ide, mert ott jobb.

Itt etetjük az állatokat, majd a malacot levágjuk meg 

a tehenet. Oda azért költöztünk, mert most a régi he

lyen nem nagyon süt a nap. El is megyünk onnan, de az

tán megint visszatérünk oda. A szigeten jól megvagyunk 

mi ketten, senki nem hiányzik nekünk. Ha lehetne még 

magatokhoz vinni, valakit vinnél? - mi ketten megvagyunk

senkit. /15/111 a nagyapámék laknak."jól, nem vinnék

Értelmezés: elmagányosodott, zárkózott, védelmet 

keres.

A család-rajzán egymagát ábrázolja.

Családterápiás foglalkozást kezdtem. A harmadik 

ülésen az anya elmondta, amikor az apa elmegy, P. az 

emeletes ágyra "költözik", s csak olvas és olvas. 

Egész délutánokat átolvas igy, jóformán "csak a teste 

van jelen". Ha szólnak hozzá is, alig hallja meg.



1о4

Vacsorázik, aztán "visszamegy a helyére", Ő pedig teszi 

a dolgát. Dolga pedig épp elég van a két kicsivel. Más a 

helyzet, ha az apa itthon van. P. szünet nélkül vele van: 

rengeteget kérdez, lefoglalja apját. A következő ülésen 

az apa elmondja: általában egy hónapig van egyszerre tá

vol, nemzetközi vizeken hajózik, mint kapitány. Kérdésem

re, hogy meg tudná-e csinálni próbaképpen, hogy egyszer

egy hónapig itthon lesz, a válasz: igen. Ugyanis:ő oszt-

a munkaidőt. Azalatt a 3o nap alatt.ja be - mint főnök 

amig az apa itthon volt, P. egyetlen egyszer sem vizelt 

be éjjel. Azzal búcsúztunk, hogy kijelentette: megéri, 

hogy olyan hajóra kérje magát, ahonnan jóval sűrűbben 

tud hazajárni. Mert ez is lehetséges.

A mindössze nyolc ülést igénylő eset az apahiány 

okozta tünetképződés tipikus példája.

V.V. 13 éves fiú 5.SZ. eset

Édesanyjával jön a nevelési tanácsadóba. Az anya el

mondja: fia több mint két éve hetente 3-5-ször éjjel be

vizel. A fiú szinte pánikban van, kissé szégyenlős. El

mondja, hogy a nyáron Bulgáriában volt két hétig, rend- 

kivül jól érezte magát. Később anyja közvetítésével meg-
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kapom bulgáriai naplóját: egy kissé magányos ember ér

dekes irása. V. elmondja: annak ellenére, hogy jó tanu

ló /négyes-ötös osztályzatokkal/ önbecsülése bizonytalan. 

Anyja szerint túlságosan kötődik hozzá a fiú, bulgáriai 

utján is nagyon hiányolta.

Családterápiás foglalkozásokat kezdeményezek. Az el

ső ülésen megismerem az apát, aki német, gépészmérnök, mű

vészi szinten fest. Személyiségében semmi olyat nem ta

lálni, ami a tünettel összefüggésbe hozható lenne.

Az anya is kedvező személyiségű ember, aki a Megyei Tanács 

műszaki osztályán előadó. Kedves, tele érzelemmel a fia 

és lo éves lánya iránt. Lakásuk igényes, Ízléses beren

dezésű.

A bolgár napló megbeszélése, az apa képzőművészeti alko

tásairól való beszélgetés után a negyedik ülésen lajstrom

ba vesszük V. iskolán kivüli elfoglaltságait.

Az anya információja, miszerint a bevizelés nyáron szü

netel, figyelmünket amúgy is a tanévi és a nyári életmód 

közti különbségekre tereli. Közösen szedi össze a család 

azt a hétféle /!/ elfoglaltságot, ami V. vállát nyomja. 

Matematika szakkörre jár /heti egyszer másfél óra/, zon

gora órára már negyedik éve /ez hetente kétszer 4o perc/, 

az idei tanévtől néprajz-szakkörre is jár - ez heti egy

szer másfél óra, a zongorával együtt jár a szolfézs 

/heti egyszer 3/4 óra/. Ezeken kivül angol órára jár 

/heti kétszer egy óra/ és orosz szakkörre /egyszer egy óra/ 

valamint rajz-szakkörre, ami heti egyszer két órás elfog-
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laltságot jelent. A napi átlag három órás tanulás mellett 

ezekre is készülni, illetve gyakorolni kell.

A családi mikroklimát pszichésen jónak minősítettem.

A hétféle elfoglaltságot tulterhelőnek Ítélve, arra kér

tem a családot, a zongora és a szolfézs kivételével füg

gesszék fel a többi különórára járást. A család a fentiek 

szerint járt el. Az enuresis két héten belül heti egyre 

csökkent, majd teljesen megszűnt.

Később /az uj tanévben/ megbeszélésünk szerint V. "vissza

vette” a két nyelvet - tünetmentes maradt.

Mindössze 8 találkozást igényelt a probléma feltá

rása és megoldása. A szülők túlzott követelményrendsze

re súlyosan megterhelő volt a fiú számára. A hétféle 

különóra közül csak a zongora-órát tartottuk meg. Ahogy 

a nyomasztó terhek eltűntek, rövidesen a tünetek is fel

számolódtak .

5 éves fiú 6 .sz.eset.K.Cs .

Édesanyja hozza be a nevelési tanácsadóba. 

Elmondja, hogy Cs. két éves kora óta szobatiszta volt. 

Egy éve lesz, hogy újra bevizel éjjelente, eleinte he

tente kétszer, most már másnaponként. Van egy testvére,
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3 éves fiú. Cs. hozzá hasonlítva is nagyon érzékeny, gyak

ran sir minden apróságért. Egy éve lesz, hogy óvodás. Az 

óvónő szerint Cs. gyorsan beilleszkedett az óvodában, 

gyorsan teremtett kapcsolatot. Figyelme az óvodában csa

pongó, a foglalkozásokon alig köti le valami. Csak gya

korló játékot játszik, nehezen lehet rávenni, hogy konstru

áljon. A mesék sem érdeklik, nem is figyeli őket elmé

lyültem. Óvodában a délutáni pihenő alatt még nem vizelt 

be, igaz, jobbára csak pihen, nem alszik.

Családterápiás foglalkozásokat kezdtem a család ott

honában. Az anya személye idegesnek, tulterheltnek tűnt. 

Elmondta, három műszakban dolgozik. Az apa keveset be

szélt, de azért minden ülésen jelen volt. A hatodik al

kalommal találkoztunk, amikor az anya elmondta: reggel 

bármilyen korán kel is a család, az apa mindig késésbe 

kerül a fiúval. Ő vállalta ugyanis Cs. óvodába indítását, 

mivel nyolc órára megy munkahelyére. A reggelinél már 

üvöltözés folyik, úgy rángatja rá a ruhákat, s sokszor 

sírva indul a kisfiú. Amikor az anya ezeket elmondta, 

az apa nem volt jelen az ülésen, illetve késve érkezett.

Én az anyát arra kértem, szervezze meg valahogy, hogy ő 

vigye óvodába Cs.-t, bizonyára melegebb, nyugodtabb lesz 

a légkör reggel. Kértem, legyen vele türelmes, ügyelje

nek a nyugodt készülődésre. Semmiképp se siettesse, rán

gassa .
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Az anya a reggeli műszakot elcserélte, lehetővé vált a 

megbeszélés szerinti inditás. A másnaponkánti enuresis 

nocturna olyannyira megszűnt, hogy a következő három 

hétben egyszer fordult már csak elő, A teljes megszű

néséig kéthetente találkoztam még a családdal: háromszor, 

Cs, tünetmentessé vált. Az anyát arra kértem; telefonon 

hivjon fel, ha ismét jelentkezne a tünet. Erre azonban 

nem került sor.

Mindössze tizszer találkoztunk, A tünetet a rohanás, 

a nem megfelelő reggeli légkör okozhatta. Amint az anya 

átvette a gyermeket és türelmesen viselkedett vele, 

nyugodtan készültek, Cs, tünetmentessé vált.

lo éves fiú 7,sz,esetB.I.

Az apa kéri I, gondozásba vételét.

Az apa szerint fia három éves korában kezdett először da

dogni, Logopédushoz most is jár, dadogása azonban sú

lyosbodott, javulás nem tapasztalható. I.-t nagyon szo- 

rongónak találtam, töprengésre, önmegfigyelésre hajlónak. 

Kapkodás is jellemző volt rá. Családterápiás foglalkozá

sokat kezdeményeztem. A család otthona fényűzően beren

dezett, emeletes családi ház egy Győr melletti faluban.
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Az apa és az anya személyiségében ugyan semmi kórosat 

nem találtam, de a családi légkör nem volt mindenben 

megfelelő. I,-nek van egy 8 éves öccse Á. és egy 5 éves 

húga E. Á. valóban egészen más gyermek, mint I. 

/tanulásban, evésében stb./, magabiztos, kezdeményező, 

aktiv, jókedvű, felszabadult gyermek. Ez azonban nem 

szabad, hogy azt jelentse, hogy a kisebbik fiút mindig 

csak dicsérjék, állandóan példaként említsék I. előtt, 

I.-t pedig csak korholják, szidják. I. jó tulajdonsá

gaira határozottan rá kellett mutatnom: a gyöngédségre, 

a szeretetre, ami benne van, a kapaszkodás! törekvésre, 

a melegségre. Érzékenysége is pozitiv irányba terelhető. 

A negyedik ülésen mondta el az apa, hogy I. beszédzava

ra az utóbbi két évben egyértelműen szünetelt a nyári 

szünetekben. Egyébként is, a tanév folyamán is erősen 

fluktuál az erre való hajlama. Az iskolában az igazgató 

elmondta, hogy ő gyakran szokott beszélgetni I.-vel, de 

a beszédét mindig folyamatosnak találta. A következő is

kolai találkozáskor mentálhigiénés megbeszélést foly

tattam azzal a három pedagógussal, akiknél szóbeli fe

lelés során tapasztalható volt a beszédzavar. Tapintatot, 

egy-két relaxáló szót kértem I. felelésekor. A beszéd

zavar később már csak egy tanár órájára korlátozódott. 

Vele külön beszéltem. Rövidesen kérés nélkül kaptam a 

telefont, hogy I. beszéde zavartalanná vált, hibátlan.

Gyors
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Magam is meggyőződtem erről a családban. Az iskolában 

megerősítette ezt az osztályfőnök.

Két hónap múlva személyesen jött be a tanácsadóba az 

apa és elmondta, hogy I. valósággal retteg a testneve

lési óráktól, ahol a tanár egy Ízben /egy gyakorlat bal

sikere után/ rákiáltott I.-re:"te homály, te bőrbarom". 

Az igazgatóval az iskolában beszéltem erről. Azt mond

ta: tudomása van tanára ilyen beszédmodoráról, fog vele 

beszélni. Ez bizonyára meg is történt, mert a kiabálás 

is, az említett és hasonló szavak használata is meg

szűnt a testnevelési órán.

Iskolapéldája az eset a terápia és a mentálhigié

nés konzultáció együttes alkalmazásának. A terápia nem 

lett volna eredményes a tanárokkal folytatott konzul

táció nélkül.

Ezen túlmenően az is döntő volt, hogy a gyermeknek 

a családban elfoglalt kedvezőtlen pszichés státusán ja

vítani sikerült, értékelését a szülők felülvizsgálták, 

s belátták: I.-nek is vannak értékes személyiségjegyei. 

Amellett, hogy sikerült őt az iskolában relaxálni, ez 

a családi változás sem elhanyagolható, amikor a tünet

mentességhez vezető utat vizsgáljuk, /a mentálhigiénés 

konzultációkat nem számítva 9 alkalommal találkoztunk/
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15 éves lányA.C. 8.sz. eset

Szülei jönnek be a nevelési tanácsadóba. Elmondják, 

hogy lányuk éjjel már többször nem ment haza. Felelős

ségre vonták, s kiderült, hogy egy "bűnöző família" 18 

éves fiával állt össze. Az anya nyugtatókon él, többször 

rosszul van, a tanácsadóban is végig sirt, amikor az 

esetet elbeszélte. Éjjel nem tud aludni, kétségbe van 

esve a lánya miatt. Elmondja, hogy С.-nek van egy nővére, 

18 éves, soha semmi probléma nem volt vele. Idén érett

ségizik Győrben. C. is egy/másik/győri szakközépiskola 

első éves tanulója. Jó tanuló.

Az apa lefekszik időben, de ébren van, lesi az ajtót, 

hallgatózik, minden neszre figyel, remélve, hogy a lánya

ha hazamegy, akkor is gyakran 11-12 órajön. Ugyanis C 

kor jár haza.

Családterápiás foglalkozásokat kezdeményeztünk, a családi 

házban találkoztunk falun hetente egyszer.

C.-vel egyéni terápiát is folytattam: a nevelési tanács

adóban találkoztunk szintén hetente egyszer.

Gyors előrehaladás ezúttal az egyéni terápiás üléseken 

történt. Már az első ülésen szigorúan kerültem a szülői 

megnyilvánuláshoz a legkisebb mértékben is hasonló meg

jegyzéseket. Az első találkozástól fogva alkalmaztam a

• $
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személyiség maximális tiszteletét. Az alapelv: a semmi 

megrovás volt. C. önfeledten beszélt sportbeli sikerei

ről: loo méteres síkfutásban, gátfutásban ért el megyei 

szinten kiemelkedő eredményeket. Ezer méteren is jól fut, 

a futás a legerősebb oldala az atlétikában. Aztán ked

venc lemezeiről kezdett beszélni, ezek főként könnyű

zenei számok voltak ugyan, de elmondta, újabban hogy 

elbűvöli a Bach orgonamuzsika.

Közben, az anya ugyanis megjelölte a cimet, megkerestem 

azt a házat, ahol a fiú és családja lakott. Egy lebon

tásra váró elhanyagolt házban, a hosszú udvaron kint 

ült a család minden tagja. Nem lakott ott más. Elké

pesztő volt a kép: arról, hogy valóban lumpen család

ról volt szó, egyértelműen meggyőződtem: durvaság, 

trágárság, italozás együtt volt jelen. A szülők aggo

dalmát indokoltnak láttam. Az egyik következő ülésen, 

az elitéléstől természetesen továbbra is óvakodva, vá

ratlanul külső leirást adtam a fiú családjáról - ame

lyet ő is ismert: járt náluk, ezt elmondta. A problé

mával kapcsolatban pedig csak annyit jegyeztem meg: 

én biztos vagyok benne, hogy C, nem akarja szüleit idő 

nap előtt sirba küldeni.

Miután C. elmaradt a fiútól, 12 ülés után elbúcsúztam 

C.-től is, a családtól is, mondván, ha valami olyan 

történne, az anya hivjon fel telefonon.
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Egy hónap múlva hivott is az anya: közölte, hogy minden 

rendbejött,, C. nem találkozik már a fiúval. Még az apa 

keresett meg egy Ízben a tanácsadóban, szintén arról szá

molt be, hogy C, késői kimaradásai is véget értek, amel

lett, hogy a családdal is szakított.

Megítélésem szerint két dolog döntött itt, s idé

zett elő sikert:

1, / a serdülő személyisége iránti általános érdek

lődés /ami otthon hiányzott az utóbbi időben/,

2, / a szülői "megrovó, elitélő attitűd" kerülése, a 

serdülő egyenranguként kezelése.

Ez a légkör elősegítette, hogy rádöbbenjen cseleke

dete helytelenségére.
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2/ Mentálhigiénés konzultáció

13 éves fiúH.T. 9.sz.eset

Exploráció:

Édesanyja egyedül neveli. Az anyai nagyapa a közeli 

múltban hunyt el: egy hőnapig borzalmas volt hallgatni a 

jajgatást, látni a szenvedést. T. az anya szerint gyak

ran megmakacsolja magát. Az iskola igazgatója küldi a 

tanácsadóba: szemtelen,/főként néhány női tanárral/ fe

lesel, "mindig neki van igaza", gyakran figyelmetlen.

Az irodalmat, a történelmet, a földrajzot kedveli. Más 

órákon gyakran nem figyel.

Az osztályfőnök szerint is gyakran "megköti magát" az is

kolában. Ilyenkor a feladatot sem akarja tovább folytatni. 

Az anya szerint otthon a baj nem különösebb, az iskola 

panasza állandó. Az apa - bár ott lakik a faluban - nem 

érdeklődik a gyerek iránt. Az anya Sopronba jár dolgozni, 

három műszakos* Ha éjjeles, az anya nővére alszik T.-vel. 

Ugyanis T. ilyenkor fél egyedül. Az anya faluban élő ro

konaival jó a kapcsolat, de idő hiányában "nem tudnak 

gyakran egymáshoz eljárni".

Elsős korában napközis volt - de nemigen evett. Most újra 

napközis, ugyanis hiába készitette el az ételt, a hűtőben 

maradt, nem melegítette meg T.
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Sokat olvas - sokszor a takaró alatt elemlámpával. 

Orvosi vizsgálat organikus eltérést nem mutatott ki.

PFT /jegyzőkönyv/:

1/ Nem tesz semmit, ebben az esős időben úgyis vizes 

lettem volna.

2/ Őszintén sajnálom, véletlenül hozzáért a kezem.

3/ Levehetné a kalapját, hisz tudja, hogy nagy helyet 

takar el.

4/ Majd elmegyek holnap, hisz úgysem volt sürgős a 

dolgom .

5/ Sajnáljuk, hogyha mégegyszer meghibásodik, hozza 

vissza, feltétlen kicseréljük.

6/ Bocsánat, ezt nem tudtam, majd egy más alkalommal 

veszem ki a megmaradó két könyvet.

7/ A pénzemért kifogástalan ebédet kérek.

8/ Egy halaszthatatlan üzleti ügyem miatt el kellett 

menni.

9/ De most esik az eső

lo/ Amit én csináltam, az csakis rám tartozik. Semmi 

közük hozzá.

11/ Nem baj, éppen most kellett volna kelnem, de az 

órám elromlott.

0 0*

12/ Már mernek is Kovács úrhoz.
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13/ Miért nem, amit megígért, vállalja is el,

14/ Csak kerüljön a szemem elé.

15/ Valakinek mégiscsak kell veszíteni is, sajnálom, hogy 

mi lettünk azok.

16/ Bocsánat, nem vettem észre

17/ Te meg a tüt vesztetted el, amivel bevarrhattuk 

volna a nadrágzsebet.

18/ Részemről is sajnálom.

19/ Meghibásodott a gépkocsim.

2o/ Biztosan azért, mert a múltkor elfelejtettük meg

hívni őket.

21/ Remélem,nem lett nagy baja

22/ Igen, és épp a maga lábában botlottam el.

23/ Tedd le, még miatta nem érjük el a vonatot.

24/ De azért el tudta olvasni?

• • •

• • •

Belölés:

19/ I 

2о/ M 

21/ m 

22/ E 

23/ E' 

24/ M

13/ E 

14/ E 

15/ M 

16/ I 

i7/ E 

18/ E'

1/ M» 

2/ I 

3/ E 

4/ I« 

5/ i 

6/ i

7/ E 

8/ M’ 

9/ E 

1о/ E 

11/ I' 

12/ i
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Elemzés: Gyakori V.sz. felvételén az agresszió

kerülés, amelyet a frusztrációs helyzet jelentékteleni- 

tésével old meg. Gyakran előforduló, hogy a válasz ten

denciája a frusztrációs helyzet problémájának a megoldása. 

Az agressziv válaszok tultengése nem jellemző, több csa

tornán vezeti el egyidejűleg az agressziv töltéseket. 

Beszélgetéseink során T. magasfoku verbális intelligen

ciával reprodukálta legutóbb olvasott könyvei tartalmát. 

Nyolcig mentünk el az elolvasott könyvek sorolásában 

/ezek csak a legutóbbi időben elolvasott könyvek/ úgy, 

hogy azok tartalmát összefüggő beszédben, szabályos mon

datokban, élvezetes stílusban, érzelmi átéléssel adta 

elő. /Fekete István - könyvek/ T. kifejezetten humán ér

deklődésű. Az iskola által felvetett problémákra /figye

lem-koncentrációs jellegűek/ reagálásul a Révész-Nagy- 

-fále figyelemkoncentrációs próbát vettem fel. A felvé

tel mind a monotónia-tűrésben, mind a koncentrációban 

közepes eredményt mutatott.

Ezután a MAWI egy részpróbáját, az un. rejtjelzés- 

próbát interpretáltam: a feladatot v.sz. hibátlanul tel

jesítette, ugyanakkor lassan dolgozott, /Ц és N jeleket 

úgy cserélte össze, hogy az előbbi helyett végig az utób

bit irta/ Megpillantva az intelligencia-teszt /МА’.VI/ tel

jes anyagát, kérte, hadd teljesítsen egy-két próbát. Meg

lepetésünkre v.sz. a II.sz.próbát /helyzetek megértése/,az
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V.sz. próbát /logikai jellegű próba: összehasonlitás/ meg

közelítőén loo %-os precizitással, a III,sz. próbát /szám

ismétlés/ 80 %-os precizitással telj es itette .

/ez utóbbi vizsgálatot nem terveztem, de nem elleneztem 

a kérés teljesítését. Végül is az eredmény miatt joggal 

örültünk ,/

A mentálhigiénés konzultáció:

Már az első iskolai találkozáskor érezni lehetett egy-két 

tanárnő hangvételén, hogy a fő problémát a tanár-diák kap

csolat elmérgesedése okozza. Főként a fiú "szemtelensége", 

feleselése ,

Feladatomnak a kapcsolat megjavítását tekintettem, ezért 

eleve elzárkóztam attól, hogy eldöntsem, kinek van igaza. 

Viszont, mindazt, amit T.-ről fentebb leirtam, elmondot

tam a pedagógusoknak, természetesen ügyelve arra, hogy a 

pedagógus autonómiáját meg ne sértsem. Körültekintő ta

pintattal. Már ekkor, azon a beszélgetésen a tanárok egy

szeresek elkezdték sorolni T. jó tulajdonságait: gyakran 

hozzáolvas biológiából, történelemből, irodalomból és 

kiselőadást tart, amit ők is élveznek és igényelnek. A kö

vetkező találkozásunkkor elmondták a nevelők, hogy T."meg

változott", értelmességét meg eddig is elismerték. A ne

velők és T. kapcsolatában minden esetre döntő javulás 

következett be. T. iránti attitűdök áthangolódtak.
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Amint T. intelligenciája és kreativitása érvényesül

hetett, a helyzet alapvetően megváltozott, a probléma meg

oldódott .

A tanár-diák kapcsolat zavara megszűnt. A gyermeknek 

az osztályközösségben elfoglalt helyzete a képességeivel 

összhangba került. Értékelésében is figyelembe vették már 

"a másik oldalt” is. /személyisége értékeit/

16 éves fiú lo.sz. esetV.L.

Egyik megyei gimnázium ifjúságvédelmi felelőse levél

ben keresett meg bennünket V.L. problémájával. Ott - a le

vélíró fogalmazása szerint - zavarosan viselkedett, öngyil

kossággal is fenyegetőzött.

Az exploráció során a következőket tudtuk meg: V.L. a 

szüleivel V. községben lakik,

A fiúnak esze ágában sem volt a soproni Berzsenyi Gim

náziumban továbbtanulni., Apjával hosszú vitái voltak tovább

tanulásával kapcsolatosan. Az apa erélyes kívánságára Írat

ták végül is a soproni Berzsenyi Gimnáziumba. Nyíltan meg 

is mondta fiának, hogy mivel ő is ott végzett egykor, sze-
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retné, ha fia is ott tanulna tovább. L. erdészeti szak- 

középiskolába akart minden áron jelentkezni. Bár végül 

is ezt az iskolát is jelölte, a gimnáziumba vették fel.

L. szerint nagyon kellemetlen volt naponta látnia az er

dészeti szakközépiskolát, beteljesületlen vágyai szin- 

helyét. Később, elmondása szerint, ezzel a frusztráns 

helyzettel konstruktiv módon megbékélt. Mondván: vadász 

akart lenni, s ez úgy is elérhető, ha előbb leérettsé

gizik a gimnáziumban, s utána elvégzi az egy éves va

dász-képző iskolát. Ennek ellenére is úgy érezte: jobb 

lett volna úgy, ahogy ő akarta.

Nehezítette a helyzetet, hogy a kollégiumot sem tudta meg

szokni. Rendkívül zavarta a nagylétszámu hálószoba. El

mondása szerint képtelen volt zavartalanul pihenni.

A tizenhat, éjszakára összezárt fiú ráadásul különböző 

középiskolák tanulóiból került ki. Minden reggel fá

radtnak érezte magát.

Anyja elmondása szerint az óvodába kerülés is, az óvo

dából az iskolába kerülés is nehezen ment a fiánál.

Hányt, sokáig küszködött hányingerrel. Középiskolába ke

rülésekor különösen a szülőktől való elszakadás és a 

nyugalom hiányát fájlalta.

Adaptációs nehézségeit neurotikus jellegű tünetek kisér

ték: gyakran fájt a feje, étvágytalanná vált, alvászavar 

/az alvásképtelenségig fokozódva/ lépett fel. Végül fen

ti tünetek exhaustiv formában kulminálódtak. Ekkor, el

mondása szerint, suicid-gondolatok is megfordultak a
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fejében. Az orvos által irt nyugtatók nem használtak.

A fentiek kialakulását interperszonális kapcsolatainak 

az izolációhoz közelálló alakulása, saját továbbtanulási 

tervének részleges frusztrációja idézte elő, amely egy 

belső konfliktus-szituációt eredményezett.

Szülei Sopronból egy győri gimnáziumba Íratták és az 

ottani kollégiumba. Tünetei azonban változatlanok marad

tak. Tekintettel arra, hogy ide már a napi bejárás is meg

valósítható volt V. községből, az interperszonális kapcso

latok rendeződését és nyugalma helyreállását vártuk at

tól, ha bejáró lesz. Tünetei igy a legrövidebb időn belül 

megszűntek.

L. édesanyjával a kapcsolatot telefonon egy ideig fenntar

tottam. A probléma rendeződése után személyesen konzultál

tam a gimnázium igazgatójával, tájékoztattam az ifjúság

védelmi felelőst a megoldásról.

A kollégiumi élethez egyik helyen sem tudott L. adap

tálódni, Bejáróként visszaállt nyugalma, pihenése kiegyen

súlyozottá vált régi otthonában.

11. sz. eset15 éves lányF.V.

Első éves szakközépiskolai tanuló. Kollégiumban lakik. 

Nem tud”beleszokni" uj környezetébe. Mapról-napra jobban
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érzi, hogy inadequat milieu számára az iskola is, a kollé

gium is, A délelőtti foglalkozást a délutáni zártság vált

ja fel, A napi szilencium mellett három tárgyból jár fel

zárkóztató órákra. Hát közben alig nyilik lehetősége levegő

re menni,

A kissé kövér lányt osztálytársai gúnyolják.

Nemcsak ezért fél, hanem a tanárok többségétől is.

Különösen a testnevelés tanárától, aki a lányokkal együtt 

nevet rajta és a matematika-fizika tanárától, aki kiabál 

az órán.

V. önbecsülése megrendült, kisebbrendűségi érzés vett rajta 

erőt. Személyiségében bizonytalanná vált. Az édesanyja el

mondja: 4 évi házasság után elváltak. A három éves V. sok 

veszekedést átélt a válásig. Az apa sokat ivott. V. is 

kezdte úgy egyik mondatát, amikor beszélgettünk: "amikor 

apu berúgott,"

Az anya saját bevallása szerint akkor követte el a legna

gyobb hibát, amikor férjét fokozatosan visszafogadta, aki 

időnként újra elköltözött otthonról. Az anya szerint V. 

sokat sirdogál mostanában, ha hazamegy. A pszichológiai 

status praesens tárgyi kiegészitői azok a levelek, amelye

ket V. az édesanyjához irt./áttanulmányozás után ezeket 

visszaadtam/

Ezekben a levelekben V. nem fenyegetőzik az öngyilkosság

gal, de elkerülhetetlenségéről értekezik, amennyiben hely

zetében változás nem történik. Matematika-füzete hátuljáról
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tépte ki az anya a mellékletben található kockás lapot, 

amelyen szinte autoszuggerálja a szuicidiumot. Abban, 

hogy ez nem ijesztgetés, azért sincs jogunk kételkedni, 

mert V, depressziós alaphangulata, amely a második talál

kozáskor kissé oldódott, alátámasztani•látszott, hogy itt 

inkább egyfajta segélykiáltással állunk szemben. Az in

tézmény igazgatója lehetővé tette, hogy V. egy másik kol

légiumban ne osztálytársaival lakjon. Ettől azt reméltük 

/mivel osztálytársai a kollégiumban is gúnyolták/, hogy 

helyzete javul.

Nem igy történt.

Már akkor jeleztem, nem ellenezném, ha édesanyja a szak- 

középiskolából kivenné, s V. elmenne varrónőnek, amihez 

kedvet érez. így is történt. A frusztráns ágensek eltű

nése után közérzete megjavult, adaptációs nehézségei meg

szűntek.

A legfőbb frusztráló erő a képességeinek nem megfe

lelő szakközépiskola volt. A kedve szerinti szakmára irá

nyítás után adaptációs nehézségei megszűntek.
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12.sz. eset
11 éves lány ésK.M.

9 éves lányK.P.

Az apa jön be azzal a kéréssel, hogy lányai személyi

ségéről szeretne többet tudni. Hangsúlyozza, nincs velük 

semmi baja, csupán mivel egyedül neveli őket, néha kis

sé bizonytálán, "jól látja-e őket".

Az előzményeket a következőkben összegezhetjük:

Az apának a harmadik, az anyának a második házassága 

volt ez a házasság, amelyből a két lány született. A há

zasság rövidesen megromlott, mert az anya erősen alkoholi

zált. /az anyát a győri kórház idegosztályán is kezelték 

"pszichopátia" diagnózissal/ Elvonó kezelése eredménytelen 

volt.

Az apa már a válás kimondása előtt együtt élt egy nála 

26 évvel fiatalabb nővel, aki az apa szavaival élve a kis

lányok "nevelőnője" volt akkor. Később feleségül is vette 

a fiatal nőt: házasságukból közös gyermek is született.

A válóperi Ítélet szerint a bíróság a két kislányt az apá

nál helyezte el.

Azonban ez a házasság is csak néhány hónapig volt zavartalan 

és nyugodt. Az apa féltékeny is volt fiatal feleségére, 

ezenkívül elvárta, hogy legyen segítségére gebines üzle

tében. így a három kisgyermek gondozása nagyrészt az apa 

idős édesanyjára hárult, aki egy háztartásban élt velük.
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Az apa a gyermekek gondozása miatt gyakran emelt kifogást, 

s emiatt a veszekedések otthon is, a közös munkahelyen is 

egyre gyakoribbá váltak. A feleség egy időre el is költö

zött. Közben az előző feleség /a lányok anyja/ uj házassá

got kötött. Egy idő után otthagyta uj férjét és vissza

költözött a két lány apjához - volt férjéhez, majd vissza

ment az újdonsült férjhez. Előfordult, hogy az anya a lát

hatások idején is berúgott, amit gyermekei is tapasztaltak. 

Egy ideje a gyermekek láthatása szünetel. Az anya ugyanis 

továbbra is alkoholizál, munkaviszonya megszűnt, jelenleg 

szüleinél tartózkodik, akik egy másik vidéki városban lak

nak. Közben az apa ifjú felesége is végleg elköltözött: 

magával vitte vérszerinti gyermekét. így maradt az apa 

magára a két kislánnyal és az idős nagymamával.

Azt már a tanácsadóban is tapasztaltam, hogy az apa nagy 

szeretettel bánik a kislányokkal, ugyanezt a bánásmódot 

valósította meg az apai nagymama is, akivel családláto

gatásom során beszéltem.

Az apa kérésére jellemeztük a kislányokat.

M. szinte anyai gyöngédséggel bánik kishugával, akinek 

látogatásunk alkalmával éppen a ka'oátgombját varrta fel. 

Nagy vállalkozószellemmel rendelkezik, tele aktivitással, 

tetterővel. Kapaszkodási törekvés jellemzi, minden feléje 

megnyilvánuló törődést melegséggel fogad, örömmel mesélte
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el, milyen sikerrel szerepel iskolai ünnepélyeken: szépen 

szaval, szereti a verseket, szépen is énekel.

P. gyermekes "agresszivitással" szinte kiköveteli magá

nak, hogy rá figyeljenek elsősorban, az ő mondanivalója 

legalább olyan fontos, mint M.-é. Az ő kötődése is több

irányú, de ő erősebben kötődik az apához. M.-hez viszo

nyítva nagyon érzékeny, könnyen megbántódó. A kapaszko- 

dási törekvés rá is nagyon jellemző. Szeretne olyan jó 

fellépésű lenni, mint M.

A családlátogatással együtt öt alkalommal találkoztunk.

A kért személyiség-jellemzésen túl a konzultáció jelentő

ségét abban is látom: hogy az apa közvetve megerősítést 

nyert arról is, feltétlen van szerepe abban és főként ne

ki köszönhető, hogy a gyermekek személyisége nem jutott 

zsákutcába, nem kerültek nevelőintézetbe, stb.

Tanácsadónkban gyakori, hogy a szülő bizonytalan va

lamiben gyermekével kapcsolatban /nevelési eljárása he

lyességében például/ s gyermeke személyiségéről szakvé

leményünket kéri.

13.sz. esetZ.T. 11 éves lány

Az édesapa jön kislányával. Elmondja, hogy a lánya 

szorong, nem akar iskolába menni, reggel nagy nehezen tud

ják elküldeni, újabban az iskoláig kiséri. Gyakran sir,
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eközben azt panaszolja, hogy a történelem-tanár néni őt 

nem szivleli, egészen másképp szól hozzá, mint a többi

ekhez, Fél a történelem óráktól,

Két-három hete alvása is zavart, nehezen tud elaludni, éj

szaka felriad, mellé kell feküdni, rossz álmai vannak. Az 

apa szakács és felszolgáló, egy szerződéses büfét vezet, 

ahol a felesége is felszolgál. Az apa jó szakember, az 

üzlet jól megy.

A Győr melletti faluban családi házukban megfordulva ma

gam is látom: jómódú a család. Az apa szerint a tanárnő 

"nem birja" a családot, meg is jegyezte valakinek, akitől 

az apa a kis faluban visszahallotta:Ezeknek jobban megy, 

mint bárkinek a faluban, pedig az én férjem is állatorvos. 

Nem tudjuk ez igaz-e, tény: a tanárnő meglehetősen furcsán 

jelentette ki nekünk is: "Kölcsönösen nem birjuk egymást." 

Én csak, megfelelő tapintattal, hogy a helyzetet ne hogy 

tovább mérgesítsem, arra próbáltam rámutatni, hogy a kis

lány és ő nem egyenlő ellenfelek. Egyáltalán: nem is el

lenfelek. Ha a következő órán szól hozzá egy-két jó szót 

és megsimitja a kislány fejét, bizonyára eloszlik a félel

me. Egy óra eleji barátságos szóváltás a tanár és tanítvány 

között azt eredményezte, hogy a kislány megint szivesen 

és örömmel megy iskolába.

A gyermek azonnal tünetmentessé vált. Didaktikai ár

talom lehetőségét számoltuk fel.
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11 éves flu 14.sz. esetT.I.

Az iskola kérésére foglalkozom vele.

I.-t születése óta a nagyszülők nevelik. Az anya 

alkoholista, az apa börtönben van. A négy gyermek közül 

I.-t a nagyszülők vették magukhoz. I. az iskolában keve

set beszél, azonnal sirni kezd. A nagymama elmondja: a 

fiúnak barátai nincsenek. A nagymamával való beszélge

tésből kibontakozik a kép: minden hatás elől elzárják, 

sehova nem engedik egyedül, reggel elkísérik az iskolába, 

délben érte mennek.

Szerettem volna a családhoz elmenni, a nagymama azonban 

ezt bár nem ellenezte, állandóan halogatta. Mondván:előbb 

ki akarnak festetni, stb. Végül, látva a halogató takti

kát, erről le kellett mondanom. Az osztályfőnök elmondta: 

ő járt náluk, iszonyatos rendetlenséget tapasztalt.

I.-vel való beszélgetéseim során a nagyfokú szorongást 

igyekeztem oldani. A nagymamának értésére adtam: nem jó, 

ha a gyermeket igy elszigeteli, a barátokat nem engedi 

be, a fiút pedig nem engedi sehova. Végül is eredménnyel, 

mert I. elmondta, D.Á.nevü barátjával, aki egyben osz

tálytársa is, gyakran bicikliznek már együtt, természete

sen mellékutakon.

I. elmondta: nagyon szeretne modellezni. A nagymama be

leegyezése után az Uttöröház igazgatója engedélyével
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/tekintettel arra, hogy a tanfolyam már egy hónapja meg

indult/ magam vittem el a foglalkozásra, ahol nagy öröm

mel vett részt a tanév folyamán a modellező-szakkör mun

kájában .

Sikerült a nagyszülőkkel megértetni, hogy a gyerme

ket nem lehet a különböző kis.. - és nagyközösóégi hatások 

elől elzárni. Nem lehet izolálni.

B.É. 16 éves lány 15.sz. eset

A nevelőintézet kérésére foglalkozom vele. 

Zárkózottnak,izoláltnak tartják. Barátnője az intézetben 

nincs. Nevelője szerint azért képzel be bizonyos beteg

ségeket, hogy foglalkozzanak vele. Az orvos ugyanis soha 

nem találja betegnek.

Munkahelyét szereti, különösen ragaszkodik két munkatár

sához, akik időnként elviszik vasárnap.

Nyugtalanul alszik. Tanulásban szorgalmas.

Mindent elkövet, hogy rá figyeljenek, sajnálják. 

Beszélgetéseink során az alábbiakat figyeltem meg: gyengéd

ség, szervilitás jellemzi. Továbbá jóság, szelidség. Rend

kívül érzékeny. Figyelme nehezen állitódik át.
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Beszélgetésünk során É. elmondta, hogy naponta rend

szerint egy doboz cigarettát szív. Nem sportol, semmifé

le rendszeres testmozgást nem végez. A cigaretta fokoza

tos elhagyására kértem, valamint arra, ha egyebet nem is 

sportol, fussa körbe az intézet nagy belső udvarát min

den nap: a fokozatosság elvét megtartva növelve a körök 

számát. Beszélgetéseink befejezésekor napi kettő darab 

cigarettánál tartott a csökkentés, s a nevelőintézet igaz

gatója is elmondta, hogy melegítőben fut esténként az ud

varon .

É. arra kért, hogy beszéljek a boltban /bolti eladónak 

tanult/ R.B.-né vezetővel, hogy a "hosszú napozás" alkal

mával S.1.-vei /az élelmiszerbolt egyik vezetőhelyettese/ 

egy műszakba, ha lehet, ne ossza be. É. ezt a felettesét 

durvának, agresszívnek tartotta, félt tőle.

R.B.-né eleget tett a kérésnek: mikor ezt közöltem É.-vel, 

akkor láttam először örülni őt.

A cigarettázás elhagyásával s némi sportolással 

É. életvezetése egészségesebb lett. Azzal pedig, hogy a 

boltban az általa agresszívnek tartott munkatárssal nem 

osztották egy műszakba, munkahelyi közérzete javult.
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3/ A fejlesztés dilemmái

Egy nagyon fontos kérdésről még nem szóltam: a gyám

hatóság és más szervek által láthatás, intézeti elhelye

zés, stb. ügyében kért pszichológiai szakvéleményezéssel 

kapcsolatos gondolatainkról. A nevelési tanácsadónak itt 

elsősorban véleményezési szerepe van, de nagyon sokszor 

/az esetek több, mint egyharmadában/ a szakvélemény meg

adása nem elégséges a probléma megoldásához.

Sőt: a konfliktusok enyhitése sem /amit az egyetlen ta

lálkozáskor el tudunk látni/.

Gyakran pszic'noterápiára is szorulna a kiskorú predeviáns 

tüneteket produkáló személyisége. Ilyenkor az edukativ 

terápia elmarad: a szülő, mivel a hatóság pszichológiai 

véleményt, személyiségjellemzést kért, nem hozza el töb

bet a kiskorút. A tanácsadó nem hatóság /ezt a már idé

zett Ajánlás három helyütt is hangsúlyozza/, humánszol

gáltatásai önkéntesek, a szakvéleménnyel igy a probléma 

megoldatlan marad.

Természetesen nem minden ilyen esetből lesz bűnözés, de 

a hibás vagy elakadt személyiségfejlődés újraindítása 

ez esetben is szükséges lenne.

Szerencsére az esetek egy részében a helyzet nem ilyen 

nehéz. /А fejlesztés dilemmái c. fejezetben először 

három egyszerűbb esetet mutatok be, amikor úgy érzem, 

a szakértés elégséges alapul szolgálhat a megoldáshoz./
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összegezve: azt fájlalom, hogy, ha ilyenkor felfedezünk 

egy-egy sokszor már előzetesen deviáns esetet, tőlünk kívül

álló okok miatt nem tudjuk megakadályozni a deviáns útra ke

rülését.

B.N. 6 éves fiú 16.sz. eset

Láthatási ügyben keres meg bennünket a gyámhatóság.

Az ügy lényege röviden: a szabályozott láthatások eddig 

az anya lakásában zajlottak le. Az apa előadja, hogy a la

kásban a láthatást zavartalanul nem tudja lebonyolítani.

Az anya ragaszkodik ahhoz, hogy a láthatás továbbra is a 

lakásban történjék, mert az apa "nem apához illő módon vi

selkedik". Veszekszik és "azzal fenyeget minket, hogy el 

fog intézni, mert neki nem lehetett lakása". Az apa a 

fentieket tagadja.

Miután B.N. személyiségét megvizsgáltam és arról véleményt 

formáltam /ezt ezúttal mellőzöm/ a szülőkkel külön-külön 

beszélgettem, a következő véleményt alakítottuk ki:

A láthatást úgy tartjuk a gyermekre nézve személyiségfej

lesztőnek, ha az apa a kisfiút el is viheti az anya la

kásából saját magához, az apai nagyszülőkhöz, kirándulni, 

stb. Ezzel az apa és fia közötti találkozások élménysze- 

rübbé is válnának, ugyanakkor a fiú személyiségére is 

/mivel N. életerős, aktiv, sportra, cselekvésre vágyó 

gyermek/ fejlesztőbb lenne a hatás.



133

8 éves lány és 

6 éves lány

F.V. 17.sz. eset
F.P.

Az anya a gyámhatóságon elmondja, hogy a szabályozott 

láthatás előtti napon gyermekei milyen közérzeti zavarokkal 

küszködnek, ezért a láthatást szeretné ritkitani, szünetel

tetni. A gyermekek személyiségéről kialakított vélemény 

részletezése után a szülőkkel való egyéni elbeszélgetést 

követően a láthatást illetően a következő véleményt alakí

tottuk ki:

A láthatás beszabályozása - tekintettel arra, hogy ilyen 

formában a gyermekeknél pszichovegetativ funkciózavart vél

nem célszerű. Viszont, mivel az apa személyisége 

alkalmas arra, hogy gyermekei személyiségére gazdagító ha

tást gyakoroljon, uj élményeket, uj ismereteket adjon, s 

V. különösen fogékony lenne erre, mert változatosság iránti

helytelen lenne őt a gyermekekkel való

tott ki

vágya kifejezett, 

találkozástól megfosztani. Az apa szivesen tanitaná nagyob

bik lányát német nyelvre, s készséggel vezetné be mindkét

gyermekét a sport világába /kajak-kenu edző/.

Erre - akár az iskolával, illetve óvodával való kapcsolat- 

tartáson keresztül közeledve gyermekeihez - az apának lehe

tőséget к ellene adni.
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18.sz, eset
15 éves fiú ésB.B.

11 éves lányВ .A.

A gyámhatóság ügyirata alapján: kiskorúak szülei válása 

után egy korábbi birói eljárás már döntött a gyermekek lát

hatásáról, mely szerint az apa minden hónap első és harma

dik szombatján reggel lo-től du. 18-ig gyakorolhatja lát-

mig a jogszabályhatási jogát. Ez mindössze havi 16 óra,

/a meglévő körülmények között/ havi 48 órát biztosit a kü

lön élő szülő számára. Mivel az apa erről csak az egyez

ség jóváhagyása után értesült, a gyámhatósághoz fordult 

annak érdekében, hogy a láthatási jogát újraszabályozza.

A gyámhatóság az eljárás során meghallgatta az anyát, aki 

elmondta, hogy szükségtelennek tartaná a láthatási idő ki

térj esztését.

A kiskorúakkal való beszélgetést és a személyiségvizsgála

tot itt is a szülőkkel való beszélgetés követte.

Végül is a következő véleményt összegeztük:

Az apa személyiségét a havi 48 órás láthatásra is alkal

masnak tartjuk. Fiával együtt horgásznak, egy csapatban 

sportolnak, az apa tehát a fiú szabad idő eltöltését is 

kedvezően befolyásolhatja. Bár a kislány egyértelműen édes

anyjához kötődik, apjához irt levelei azt mutatják, hogy 

érzelmei iránta is pozitivak.
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K.Z. 15 éves fiú 19.sz. eset

A Megyei Tanács Igazgatási Osztálya, mint Gyámhatóság 

kérte nevezett személyiségvizsgálatát a túlkoros gyermek 

állami gondozásba vételével kapcsolatban.

Az iskola gyermekvédelmi felelőse a következő informá

ciót adja K.Z.-ről:

Szülei Győrben dolgoznak, K.Z. nevelésével jóformán senki 

nem törődik. A négy testvér közül már csak kettő van ott

hon. A tanítási órák után Z. állandóan az utcákat rója, 

csavarog. A szülők ritkán kérik számon gyermekük eltöltött 

idejét, cselekedeteiről másoktól értesülnek. Egyik alkalom

mal Z. lerészegedett, kórházi ápolásra szorult. Két alka

lommal jelentősebb értéket lopott magánházaknál. Előbb 

looo Ft készpénzt tulajdonított el, aztán távcsövet és cam- 

ping-felszerelést lopott. Legutóbb mutatványos bódét tört 

fel társaival. Több alkalommal jogosítvány nélkül segéd- 

motoros kerékpárral közlekedett. Nevelőivel szemben tisz

teletlen, gyakran hazudik. Tanulótársainak rossz példát 

mutat. Verekedik, a kisebbekhez is durva, beszédében trá

gár. Egyetlen tantárgy sem érdekli.

Exploráció:

K.Z. elmondja, hogy gépekkel szeret foglalkozni, /egy 

kotrógépes dolgozónak gyakran segit az erdőn./
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Nagyon szeret motorozni is. Szabad idejében gyakran futbal- 

lozik. Nyomatékkai hangsúlyozza, nagyon szeretne már dol- 

munkát vállalni, többek között azért is, hogy rá-gozni,
diós magnót vásárolhasson. Érdeklődik: nem lehetne-e esti

tagozaton befejezni az általános iskolát. Továbbájnagyon 

szeretne traktoros lenni. Selenleg elmenne zsirzónak kot

rók mellé, igy a faluban dolgozhatna, ahol lakik. / a Víz

gazdálkodási vállalat vagy a Közúti és Mélyépítő vállalat 

helyi munkalehetőségét kihasználva/ öltözködne is /szép ru

hákat venne/ a keresetéből, szeretne továbbá egy motort is. 

Ehhez vizsgát tenni, hogy motorozhasson.

Barátai közé sorolja М.-et, aki most már nős, igy a baráti 

kötelék fellazult. Most L.Z.-vel barátkozik főként, aki 

27 éves.

Részletek a szülőkkel folytatott beszélgetésünkből: 

Anya: Nem tudok rá mondani semmit. Azt csinálta, amit a 

többi. Motorozott. Csak őt a rendőr elkapta. Beküldték a 

feljelentést. Az apát megbüntették. A motor az apáé volt. 

Az apa megdorgálta, többet nem motorozott.

Apa: Én nálam rosszabb gyerek nem volt. L. réme voltam.

17 éves korban megszűnt, mintha elvágták volna. Becsületes 

ember vagyok. Becsületesen dolgozok.

Anya: Meddig tart ez a vizsgálat? Mert akkor én elmennék 

haza. Dolgozni kell mennem.
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Apa: Az olvasás volt nehéz. Elment volna az olvasás teme

tésére, de a motorozást szereti.

Anya: 6 éves volt a Z 

volt. Építkeztünk.

Z. két osztályt ismételt. Tudott volna tanulni, csak sokszpr 

eljátszotta az időt.

amikor elmentem dolgozni. Muszáj• I

I. Rosenzweig-féle frusztrációs teszt: /PFT/ 

А/ Jegyzőkönyv:

1/ Máskor jobban vigyázzon, és ne hajtson olyan gyorsan!

2/ Nem tehetek róla, véletlen volt.

3/ Szóljál neki, vegye le a kalapját!

4/ Viszlát, majd elmegyek másik vonattal.

5/ Legyen szives, adja oda és kicseréljük újra.

6/ Visszaviszem a kát könyvet

7/ Nem gondolom, mert ha nem teszi, amit mondok, kérem 

a panaszkönyvet.

8/ Ez nem igaz, mert nekem nem is szólt, hogy elmegy ma 

estére bálba.

9/ Nincs mást tennem, megvárom idebent, mert ott kint 

esik az eső.

lo/ Én hazudok? Soha életemben nem hazudtam.

11/ Éjjel 2 órakor kinek akar maga telefonálni, mikor min

denki alszik!?

# • #
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12/ Legyen szives, adja ezt oda Kovács urnák, én meg 

visszakérem tőle az enyémet.

13/ Akkor miért mondta, hogy ma 3 órakor fogad?

14/ Biztos, valakivel összefutott, akit vár, útközben és 

meghívták egy pohár kólára.

15/ Ó, nincsen semmi, nálam is előfordulhatott volna 

ilyen.

16/ Én szabálytalanul, én ismerem rendesen a KRESZT-t, 

lehet, hogy maga ivott.

17/ Én arról nem tehetek, hogy a kocsikulcs elveszett.

18/ Pedig nekem megígérték, hogy egyet félretesznek.

19/ Én 9o-nel, magának nem jó a km-órája, én legfeljebb 

csak 45-tel mentem.

2o/ Biztos, haragusznak ránk, mi sem hivjuk meg őket, ha 

lesz a búcsú

21/ Nagyon sajnálom. Ne mondjátok meg, miket mondtam, ne 

hogy felizgassa magát, most úgy is beteg.

22/ Egy picit, de olyan csúszós ez a járda.

23/ Ó, most arra nincs idő, 1/2 óra múlva indul a vonat

24/ Nincs semmi, csak ebben akartam megnézni a sportered

ményeket.

• • •

0 6 0

Oelölés :

19/E

2o/E

13/E

14/M

1/E 7/E

2/E 8/E

9/M'm3/E 21/i15/M
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lo/E

11/E

12/m

16/E

17/E

18/E

22/M' 

23/E' 

24/M'

4/m

5/i

6/i

В/ A konformitás indexe: /GCR/

13. 11.

14.2.

15.3.

11 16.4.

11 17.5.

18.6.

1 19.7.

2o.8.

21.9.

1lo. 1 22.

11. 1 23.

12. 24.

T = 47 %GCR = 56 %

С/ Profil:

Z о//о T0-D E-D N-P

14 5o1 0 5813E

12 3330 0 3I



14о

20-D о/E-D TN-P /о

M 512,5 2 2,5 7 29

153,5n 5,5

о/ 14 62 23/0

T 44 52 52

D/ Kiegészítő profil:

E 9n 0/ ZO /05 83, 3 T

I

E + I 2o %5 64,3 T

Е/ Értelmezési támpontok:

T =

I 33 % E 6o %

F/ Értelmezés:

Feltűnik a kifelé irányuló agresszió magas válaszaránya 

/a profilban a legmagasabb; abszolút értékként is viszony

lag magas/ Ezzel szorosan összefügg az autóagresszió ala

csony % aránya, A személyiségfejlődés várható irányát il-

ha az agresszió-nö-letően, valószinüsithető, hogy v,sz 

vekedést el akarja /és tudja!/ kerülni, az elhárítás nem 

az önagresszió növekedése irányában tolódik el.

9 í
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Sokkal inkább van esélye arra, hogy az agressziós tenden

cia további növekedését elkerülendő, a frusztrációs hely

zeteket jelentékteleniti. /ez viszonylag gyakran fordul 

elő most is,/ Gyakori a válaszokban megnyilvánuló hiba- 

átháritás, /a hiba másban van/

A tesztfelvételek közben megnyilvánuló személyiségjegyek

kel jól konveniáló válaszok a következők:

lo/ Én hazudok? Soha életemben nem hazudtam,

16/ Én szabálytalanul? Én ismerem rendesen a KRESZ-t, 

lehet, hogy maga ivott,

19/ Én 9o-nel, magának nem jó a km-órája, én legfel

jebb csak 45-tel mentem.

II. Szondi teszt:

Sch CS P
dкhyh P ms e

1. 00 ++++

0002. ++

Elemzés:

Infantilis szinezetü agresszivitás és aktivitás. 

Pánikhoz közelálló szorongás állapota.

Kötődési ambivalencia: úgy kapaszkodik, hogy közben 

már levált.
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összefoglaló értelmezés:

Szembetűnik a v.sz. vizsgálatok közbeni rejtőzködő ma

gatartása, a vizsgálati anyagból pedig magasfoku szoron

gása, a környezetre irányuló agresszió viszonylagos nagy

sága, s az, hogy módszeresen másra háritja a hibát,

A pszichoterápiás gondozást senki nem kérte: holott Z.-nek 

erre szüksége lett volna.

A Szondi-teszt második felvételekor még egyszer megjelent, 

aztán elmaradt.

Z. sorsának további alakulásáról a következő tájékoztatást 

kaptuk: a szülők nem egyeztek bele az állami gondozásba 

vételbe .

16 éves lány 2o.sz. eset3.B.

A gyámhatóság megkeresésére foglalkozom vele.

A kérés: kiskorút meghallgatni, megvizsgálni és véleményt 

mondani sziveskedjék.

Nevezett csavarog, hazudozó, nem tanul, szinte minősithe- 

tetlen a tanulmányi eredménye. Két Ízben elszökött hazul

ról, a rendőrség vitte haza 1-2 éjszakai távoliét után. 

Nevezett apja állatgondozó, anyja óvodai dajka.

Három kiskorú testvére van: lo, 8 illetve 4 évesek.

Édesapja 4, édesanyja 7 osztályt végzett. Az apa italozó,
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ilyenkor durva, meggondolatlan, időnként ott is hagyta 

a családot, majd újra visszatért.

B.B. két tantárgyból megbukott. Minden tantárgyból gyenge. 

Az első félévben hat napot igazolatlanul mulasztott.

A pedagógiai tevékenység során szerzett tapasztalatokról 

ilyen feljegyzések találhatók: megértése lassú, emléke

zete hiányos,gondolkodása felszínes, kifejezőkészsége 

nehézkes, gyakorlati tevékenysége jó, iskolai munkában 

megbízható, érzelmi élete szegényes, ingerlékeny. Kide

rült, hogy éjszakáit néha ismeretlen helyen tölti. A 

szülők úgy tudták, a nagymamánál alszik ilyenkor, azon

ban ez nem mindig volt igy.

Az iskola ifjúságvédelmi felelős tanára többször beszélt 

vele, felkereste a szülőket, hogy személyesen tájékoz

tassa őket a tapasztalatokról, kérje a fokozottabb el

lenőrzést és az iskolával való szorosabb együttműködést.

A tavaszi szünetben - azzal az ürüggyel, hogy vidéken 

élő nagyanyját megy meglátogatni - három napig csavargóit. 

Az éjszakákat a győri MÁV pályaudvaron egy üres teherva

gonban töltötte 5 hasonló korú fiú és egy lány társasá

gában. A fiuk közül egyik Debrecenből, a másik pedig 

Sopronból szökött a nevelőintézetből. A rendőrség lep

lezte le őket, az Ifjúságvédelmi Osztályon jegyzőköny

vet vettek fel a történtekről, melyet a behivott szü

lőnek és a kiskorúnak is alá kellett irnia.Ennek kapcsán 

a szülőket az iskolába hivatták. Az anya elmondta: nem
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tud hatni a lányára, hazudik, megszökik, pénzt csal, 

otthon nem dolgozik, durva, goromba, A tanuló Ígéretet 

tett, hogy csavargásait abbahagyja, az anya Ígérte, a 

még fokozottabb ellenőrzést.

Azonban semmi sem változott. Pár nap múlva ismételten a 

rendőrség vetett véget csavargásainak és vitte haza a 

győri pályaudvarról, ahol hasonló beállítottságú társai

val szórakozott.

Tanulótársaira rendkívül kedvezőtlen hatással van. De 

rossz hatással van kiskorú testvéreire is, rajtuk ke

resztül még az alsó tagozatos tanulókra is. Ugyanis, 

a csövező életmód "szépségeit" meséli, nemi kapcsola

tait részletesen előadja, a tanárait, hatóságot, rend

őrséget durva kifejezésekkel becsmárli, a közösségi 

élet normáit semmibe veszi.

B.B. személyiségéről a következő véleményt ala

kítottuk :

-Irreális gondolatot aktivan, erőszakkal visz be - il

letve igyekszik bevinni - a valóságba. Érzelmi életét 

hiszteriform indulati és érzelmi dagály jellemzi, 

Érzelmeiben nagy a mozgás. A valóság korlátáit nehezen 

viselő autista én. Alkalmazkodni nem tudó, oppozicióra 

hajló magatartásmód jellemzi. Veszekedési, kötekedési 

hajlama erős. Kötődései problematikusak. Egyidejűleg 

több személyhez kötődik, de hamar leválik és kerül uj
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tárgykeresés állapotába. Kedélytélén. Túlhajtott feltű

nési vágy jellemzi. Konstruktivitás és kreativitás vo

natkozásában gyenge, /beszélgetés, megfigyelés, Szondi 

és Wartegg-tesztek alapján/

Az explorációból hadd emeljem ki azt, hogy v.sz, sirás- 

sal küszködve adta elő: otthon szülei között mindenna

posak a veszekedések, tettlegesság is előfordult az apa 

részéről. A szülők "egymást szidalmazzák".

TAT-felvételén is 9 /!/ alkalommal jelenik meg a vesze

kedés .

Próbáltam a beszélgetést pszichoterápiás irányba terelni, 

hisz B.B.-t már egy lépés választotta csak el a bűnözés

től. Azonban csak két alkalommal jelentek meg összesen. 

Érdeklődésemre a gyámhatóságon elmondták, hogy 3.B. a 

későbbiekben két alkalommal is megjárta a fiatalkorúak 

börtönét /egyik alkalommal Debrecenben fogták el/, je

lenleg szabadlábon van: leányanyaként gyermeket szült.

A vizsgálat idején egyéni terápia nem látszott remény

telennek, azonban ez önmagában a problémát nem oldotta 

volna meg. Az apa személyiségét is meg kellett volna 

ismerni. Utána készülhetett volna fejlesztési terv.



146

R .3 . 15 éves fiú 21. sz. eset

A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet kérte vizsgálatát. 

Egyik megyei gyógypedagógiai iskola tanulója és kollégi

umának lakója. Motorkerékpárt lopott.

Azt az információt kaptuk az iskola igazgatójától, hogy 

nevezett kiskorú több Ízben megszökött a kollégiumból.

A szökési naplót áttanulmányoztam: tiz alkalommal próbál

kozott szökéssel. A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igaz

gatója R.0. különleges nevelőintézeti elhelyezését látja 

célszerűnek. Osztályfőnöke szerint: kisebb gyerekek iránt 

nagyfokú gyengédséggel rendelkezik. Rendkívül erősen kö

tődik nagyanyjához.

I. TAT /jegyzőkönyv/

1/ Egy kisfiú arra vágyakozik, meg szeretne tanulni he

gedülni. Nincs aki tanitsa, foglalkozzon vele. Ezért 

szomorú, ezért nézi a hegedűt. Nagyon szereti hallgat

ni a muzsikát. Játékos lehet a kisgyerek. Játékokon 

kivül a muzsikát szereti.

2/ Egy ember dolgozik a földjén, a felesége pihen, a kis

lány tanul. Valami igen tetszik neki. A kislány vala

mire vágyakozik, valami felé vonzódik. Csak nem tudja 

azt elérni. És ezárt szomorú. Az apa igyekszik több 

pénzt keresni, sajnos ez mindig nem lehet. Az anya va

lamin gondolkodik. A jövőre gondol - vidám. Meg fog

nak gazdagodni - gondolja.
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3 ЗМ/ Ez a fiú fáradtnak néz ki, biztos sokat dolgozott, 

és leült lepihenni. Lehet, hogy szomorú - megbántot

ták. Meghalt valakije esetleg.

4/ Házaspár. A nő vidámnak néz ki, sok élmény jár a fejé

ben. A férfi nem látszik vidámnak. Mintha, máshoz hú

zódna. A nő meg őhozzá húzódik.

Élményeket akar a nő. Születni akar gyerek. Erre gon

dol. A férfi nem akarja.

Lehet, van neki egy nője, szinésznő, annak több kere

sete van. Ezért vonzódik ahhoz. A nőnek nem számit, 

hogy kevés a kereset: csak fönt tudják magukat tartani. 

5/ Ez a néni álmából fölébredt. Rosszat álmodott. Azt,

hogy a férje megcsalta. Erre fölébredt. Azt hitte, igaz. 

Benyitott, nem látott ott senkit. Álmában meg akarta 

ölni.

6 ЗМ/ Egy fiú, aki az édesanyjának meg akar mondani vala

mit, de nem tudja megtenni. Édesanyja látja, hogy vala

mi baj van, s ezért ő is szomorú lett. Azt akarja az 

édesanyja, hogy megtudja, mi a fiú bánata. Talán tud 

segíteni rajta. Vajon nem követett-e el a fiú valami 

bajt? Az anya azért ideges.

7 ЗМ/ Egy apa fia katonának megy be, visszagondol a régi 

esetekre. Bánatos lesz, itt kell hagyni szülővárosát.

Az apa nagyon szereti fiát - nehezen válik meg tőle. 

Esetleg egyetlen gyermeke, felesége/lehet, hogy meghalt. 

Ketten vannak összesen. Nagyon bántja, nehogy valami

baja legyen.
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8 ВМ/ Ez a fiú arra gondol, hogy egy ember nagyon súlyos 

sérülést szenved, s messze van a kórház a sebesülttől.

Ő szól egy embernek, hogy segitsen a beteget meggyógyí

tani. Odamegy a fiú: a golyót a gyomrából kiveszik. 

Felvágják a gyomrát. Félelem fogja el. S nagyon sajnál

ja a sebesültet.

9 ВМ/ Egy banda lehet. Egy betörés után menekülés közben 

elfáradtak. S lepihentek egy szénás helyen. Azon gondol

kodnak, hol tudják eladni, amit megszereztek. Ezérta fő

nöknek már van egy terve: ha elalszanak a többiek, le

lövi őket. S elviszi a rakományt. Ő maga egyedül eladja, 

több hasznot tud belőle.

lo/ Elválnak. Hosszabb időre. Pár év után találkoznak majd. 

A férfi mondja: minél előbb vége legyen az elválásnak. 

Rosszul esik, hogy elválnak.

A nőnek ugyanúgy. Vigyázz magadra - mondja.

11/ Valamikor vonat ment át rajta. Leszakadt ez a vonat. 

Beleesett a szakadékba. Hid maradványai maradtak meg.

12 BG/ Egy folyó mellett van. Egy fa. Régi. A csónakkal át

kelnek a vizen. Halásznak, fényképeznek. Védett terület.

13 3/ Tanya. Kisgyerek ül. Néz valakit. Valamije tetszik, 

akit néz, bánatos, mert neki nem tudják a szülei meg

venni azt. Ruha, ennivaló, élelem, játék.

14/ Betörő, aki éppen távozni akar. A villanyt keresi.

Hogy tovább tudja csinálni, amit eltervezett. Menekül. 

Ablakon megy ki.
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15/ Film lehet. Drakula játszik. Ez az ember feltámad. 

Megölték. Ő is meg akarja ölni, vagy ijeszteni.

16/ Focimeccsen játszhatom. Lefényképeztek. Lehet, hogy

valamit csináltam. Megszöktem. Körözést adtak ki. Fány- 

Azárt mentem el, mert egyik pajtásomat megöltem. 

Bűnt követtem el, ezért mentem el. Nem akartam, hogy ki

tudódjon, hogy én öltem meg.

A helyről el akartam menni: nem tudják rám fogni, hogy 

ón öltem meg.

17 ЗМ/ Ember, aki egy padláson lemászott a házba, társai

nak föladta a lopott holmit. Látja: jön valaki, gyorsab

ban mászott.

18 ВМ/ Gazdagabb ember betér egy fogadóba. Szolgák leveszik 

róla a kabátot. Foglaljon helyet

19/ Temető. Szellemek jelennek meg. Egy ember megy. Be akar 

menni imádkozni. Nem mer bemenni, suhog- villog minden, 

azt hiszi, egy ember meg akarja ölni. Megijed, elmegy.

Fut egészen a házig. Bezárkózik a házba. Ott is megje-

ami megbolonditja .

2o/ Háborúból egy kép. Bombáznak. Esik le a kő, egy ember 

megy el akkor. Hősiesen akar meghalni, Föláldozza az éle

tét, nem fél semmitől.

kép • • «

0 • •

lenik a szellem • • •

II. Szondi-teszt:

Sch CS P

dкhyh mPs e

000 ++ +
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/a felvétel megismétlésére nem volt módom, mindössze 

egyszer találkoztunk./

A szokásos elemzést elhagyva TAT-jából azt emelném ki: 

a betörés-lopás /9 BM, 14, 17 ВМ/ és az ölés/ 5, 9 BM, 

15, 16/19/ feltűnően gyakran van jelen.

A Szondi-felvételen feltűnik a klasszikus kép: a függet

lenségért harcoló, szökős-én. /Sch - ~ /

A Wartegg-ből v.sz. nagyfokú érzékenysége tűnik ki.

Sajnos, nem telt el egy év, amikor a megyei napilap bűnü

gyi rovatában nevének monogramjával találkoztam. Érdeklő

désemre az intézetben elmondták: ő volt az, aki társával 

több Ízben ismét motorkerékpárt lopott.

A személyiségvizsgálatot a különleges nevelőintézeti 

elhelyezés céljából kérte a Gyermek- és Ifjúságvédő In

tézet. összesen egy alkalommal találkoztunk igy.

17 éves lány 22. sz. eset3.B.

A kérés: személyiségvizsgálat és vélemény.

Ügyével kapcsolatban a gyámhatóság a következő tájékozta

tást adja: В.Э. elhagyta szülei lakását és a szülők bele

egyezése nélkül a nagyszülők háztartásába költözött. Tet

tét a gyámhatósági meghallgatás során azzal indokolta,hogy
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nevelőapja ki akart kezdeni vele. A szülők nem egyeznek 

bele a kiskorú döntésébe, ugyanis magatartása, tanulmányi 

előmenetele a szülői ház elhagyása óta negativ irányba vál

tozott. /igazolatlan mulasztásért fegyelmit kapott, szóra

kozóhelyekről 23-24 órakor jár haza/

A szülők és a nagyanya békésen nem tudtak a gyermek elhe

lyezésével kapcsolatban megegyezni - sőt a korábbi viszony 

elmérgesedett köztük - igy a gyámhatóság intézkedését kérték. 

Meghallgatásukkor a nevelési tanácsadóban kiskorú B.CJ. si- 

rással küszködve mondotta el: nem volt szüleinél nevelőap

ja durvaságai miatt egy nyugodt pillanata sem. Nevelőapja 

több Ízben ok nélkül belekötött, egy Ízben szerelmi ajánla

tot tett. Rendszeresen részegen ment haza, nevezett ekkor 

nagyon félt tőle. Ezért menekült nagyanyjához, aki befogadta, 

onnan nem is óhajt visszamenni a szülőkhöz.

A nagymama az elköltözést indokoltnak tartja, a nevelőapát 

durva, erőszakos embernek látja, aki mindennap estig a falu 

kocsmájában tartózkodik.

A kiskorú anyja nehezen nyilatkozik az ügyről. Elismeri fér

je italozó életmódját, azt is, hogy durva ember, de azt, hogy 

kiskorú lányával ki akart kezdeni, elképzelhetetlennek tart

ja, szerinte a lány kitalálta.

A nevelőapa azt mondja, ő csak annyit ivott, mint más, rend

szerint munka után, nevelt lányával nem akart kikezdeni, nem 

is bántotta.
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B.3. személyiségéről a következő jellemzést adtuk: nevezet

tet gyöngédség jellemzi, tele van jóindulattal, szelidség- 

gel. Gátolt. Az átélt traumáktól nem függetlenithető kény

szeressége. Érzékeny, a sérelmeket nehezen felejtő személyi

ségét a továbbiakban minden durvaságtól óvni kell. Édesany

ját ma is szereti. Nyilt és tnegbizha tó.

A szülői ház elhagyását illetően a következő volt a véle

ményünk: a jövő tanévben kiskorú, mint utolsó-éves keres

kedelmi tanuló Győrben fog dolgozni, amellett, hogy ugyanitt 

tanul. El kell érni, hogy kollégiumi elhelyezést kapjon, sze

mélyisége fejlődését ez szolgálná legjobban, s akkor hétvége

ken a nagymama mellett bizonyára szüleit is meglátogatná.
0

A szülői házhoz való visszatérés igy valósulhatna meg, /nap- 

ról-napra újra közelebb kerülve ahhoz/ feltéve, hogy az ott

hon pszichés kiimája egyre jobban nélkülözné a durva bánás

módot. Ezen előzetes feltétel hiánya esetén a kiskorú erő

szakos, azonnali visszavitele tovább rontaná pszichés státu

sát. Igazi pszichoterápiás helyzet, azonban ezt a gyámható

ság nem kéri, a nevelőapa merev, elzárkózó, az egyéni és csa

ládterápiát egyaránt igénylő eset/sajnos^ a szakvélemény adá

sára korlátozódik.

3.3. kiskorú sorsáról, érdeklődésemre a Nagyközségi Tanács 

Szakigazgatási Szerve illetékes előadója elmondta: az iskola 

elvégzése óta kiskorú ismét nagyanyjánál lakik, más informá

ciója nincs.
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VI. ÖSSZEGZÉS

Vizsgálatunk szarint a nevelési tanácsadóban megfor

duló 3-18 éves fiatalok pszichés problémáinak előidézé

sében az interperszonális kapcsolatok kedvezőtlen alakulá

sa a döntő. A szocializáció valamilyen zavara a fiuk több, 

mint lo %-át érinti.

A nevelési tanácsadóban folyó mentálhigiénés és pszicho

terápiás tevékenységnek a különböző fiatalkori deviáns 

viselkedések megelőzésében is fontos szerepe van. A gyer

mekkori öngyilkosságok és öngyilkossági kisérletek meg

előzésében csakúgy, mint a fiatalkori bűnözés megelőzésé

ben /un. másodlagos prevenció/.

A kialakuló preszuicidális szindróma lehetőségét magában 

hordozó esetek ugyanúgy megfordulnak a tanácsadóban, mint 

a bűnözés veszélyének kitett predeviáns kiskorúak. A tár

sadalmi beilleszkedési zavarok előzményei az iskoláskor

ba nyúlnak vissza.

Arra törekedtem, hogy a tanácsadóban hozzánk forduló gyer

mekek személyiségét a lehető legalaposabban megismerjem. 

Ehhez a személyiség vizsgálatára hiva to 11 teszteket is 

felhasználtam munkámban.

A tanácsadóba kerülők leggyakoribb tünetei a következők

voltak :

a/ A szellemi élet zavarai: koncentrációs zavarok, tel- 

jesitménygátlás.
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b/ A beszéd zavarai.

с/ Az érzelmi-indulati élet zavarai: gátlásosság, dep

resszió, szorongás, agresszivitás, 

d/ Az akarati élet zavarai: dac, túlzott passzivitás, ön

fejűség, túlzott befolyásolhatóság, 

e/ Vegetativ funkciózavarok: bevizelés, alvászavarok, éj

szakai felriadás.

f/ A szociális adaptáció zavarai: beilleszkedési nehézség, 

visszahúzódás, öngyilkossági gondolatok, 

g/ Deviáns jelzések: rossz modellkövetés, hazudozás, lo

pás, csavargás, szexuális kilengések.

Előfordul, hogy a fent jelzett problémák egyike-másika 

nem igényel pszichoterápiát. Ilyenkor elegendő a mentál

higiénés konzultáció, amelynek célja az emberi kapcsola

tok javitása. A mentálhigiénés szemlélet bevitelét és ér- 

vényesitését az iskolában azért tartom fontosnak, mert 

a pedagógiai gyakorlat preventív és problé-megnöveli 

mamegoldó kapacitását.

Az esetek nagyobb részében azonban pszichoterápiára is 

szükség van. Fontosnak vélem megjegyezni: bár abban egyet

értek Sárta-Ecker-Vecsányi /1981/ véleményével, hogy a ne

velési tanácsadóknak egyéni profiljuk lehet.

Azt azonban - saját többéves praxisom alapjan - vitatna- 

tónak tartom, hogy az is elegendő ha "egyes helyeken
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a diagnosztikai véleményező munka van előtérben". /I.m./

Ez csak kiindulás - tegyük hozzá igen fontos - a további 

személyiségfejlesztő munkához. Ha érdemi munkát akarnak 

végezni a nevelési tanácsadók, akkor vállalniuk kell a 

pszichoterápia különböző változatainak alkalmazását is.

Ezt különösen indokolják a következő körülmények:

1/ Köztudott, hogy nő a veszélyeztetett helyzetű gyerme

kek száma, s különösen az elmúlt évben/1989/ nőtt a 

fiatalkori bűnözőké is. Ehhez járul, hogy a rendezett 

családokban élő tanulók közül is egyre többen utasít

ják el a család és az iskola által követendőnek tar

tott értékeket, normákat. Alkalmazott pszichoterápia 

nélkül a problematikus esetek könnyebben "ujratermelőd- 

nek" .

2/ A lassan-lassan alakuló iskolapszichológusi hálózat 

"nehezebb esetei" is a nevelési tanácsadóba kerülnek.

Pontosan olyanok, akiknek problémája terápia nélkül 

aligha oldható meg.

3/ Pszicho terápiára gyakran még olyan esetben is szükség 

lenne, amikor a hatóság /pl. gyámhatóság/ csak pszic

hológiai szakvéleményt kér /ilyen esetekről számolok 

be az esetismertetések harmadik csoportjában/.

Szóltam arról, hogy a megelőzést illetően sorsdöntőén 

fontos lenne az anyák részmunkaidős foglalkoztatása, hogy 

több időt tölthessenek együtt gyermekükkel a későbbi
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életévekben is. A tömegméretű megelőzés azonban addig sem 

késhet. Jeleztem munkámban, hogy a gyermekek, serdülők 

életvezetése körül sincs minden rendben. Nagyobb szerep

re kell szert tennie a testedzésnek, testkultúrának is. 

Különböző jól megválasztott mentálhigiénés programokkal 

elérhető, hogy a fiatalok frusztrációs tűrőképessége fo

kozódjék. /un. elsődleges prevenció/

A problematikus gyermekek növekvő száma egyre na

gyobb tehertételt jelent az iskolai nevelásnek-oktatásnak. 

Véleményem szerint szükség lenne olyan a szociálisan in

adaptált gyermekek számára létesítendő iskolákra, ahol 

lo-l5 fős kiscsoportos osztályokban különlegesen fel

készült /pszichológiai, szociológiai orientációjú/ neve

lők dolgoznak.

A vizsgált probléma, a gyermekek, serdülők lelki egészsé

gének védelme kiemelkedően fontos társadalmi kérdés is. 

Megoldása is multifaktorális intervenciót igényel. Köze

li célként csak azt tűzhetjük ki, hogy a problematikus 

gyermekek számának emelkedését lelassítsuk. Ebben ad 

segítséget a mentálhigiénés ás pszichoterápiás szemlélet 

érvényre juttatása családban, iskolában. így lesz az 

interperszonális kapcsolatokban megnyilvánuló pszicho

lógiai kulturáltság a beilleszkedési zavarok elsődleges 

prevenciójának szerves része.

A tanácsadóban megforduló, nagyrészt sérülékeny, érzékeny.



157

a kapcsolatok zavaraival küszködő gyermekek esetében fo

kozott jelentőséggel bir a sokhelyütt /pl. az iskolában/ 

nem eléggé méltányolt egyediség, másság figyelembevétele, 

elfogadása, értékelése. Mivel a fejlesztés, korrekció a 

kommunikáció első pillanatától folyik, igyekeztem olyan 

pszichológiai szituációt teremteni, amelyben idegen a 

gyanakvás. A "gyanakvó attitűd" és a "vizsgálati szindróma" 

oldása a belépő kell hogy legyen a nevelési tanácsadóban.

Ez egyben az eredményes pszichoterápiás tevékenység elő

feltétele is.

A foglalkozások során ugyanilyen fontosnak tartom a tanu

ló autonómiájának biztosítását.

A nevelési tanácsadónak ez a humanizáló szerep-funk

ciója elengedhetetlenül fontos, hisz figyelembe kell ven

nie, hogy a hozzá forduló /vagy kerülő/ kiskorúakat mega

láztatás, megszégyenités, mindenképpen valamilyen fruszt

ráció érte. Identitásuk megerősit és re szorul.

Eredményre az vezetett, hogy a fentiek megválásitásán túl 

a terápiás módszerek megválasztásában a korszerű pszicho

terápia alapelve szerint jártam el, megvalósítva módszer

pluralizmust és flexibilitást. Valamint az, hogy a terá

piában is kitüntetett jelentőséget tulajdonítottam a kap

csolat fontosságának, szükség esetén a szülőket és a peda

gógust is belekapcsolva a terápiás folyamatba. Kiiktatva 

igy a bajok fő forrását: az interperszonális kapcsolatok

kedvezőtlen alakulását.
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A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének fejlesztése 

a nevelési tanácsadás gyakorlatában íjieglehetősen összetett 

problémakörnek minősül. A nehezen nevelhetőség tünetei 

pszichés hátterének feltárása különösen nehéz feladat.

A személyiségközpontú megközelités legfontosabb feladatá

nak az egyénre szabott fejlesztést tekintettük.

Nem vállalkozhattunk többre, mint a többéves tapasztalat 

pszichológiai problémáinak megadott szempontú elemzésére. 

Munkánk vezérfonala a családban, iskolában megzavart emberi 

kapcsolatok humanizálása volt.

Az emberközpontúság érvényesitése területén munkánkkal is 

adtunk pár hasznosítható szempontot.

A téma vizsgálatát folytatni kivánjuk, a vizsgálatot több

szempontúvá téve. /intelligencia-vizsgálatot is bekapcsol - 

va a vizsgálatokba/ Azzal a céllal, hogy teljesebbé váljon 

a nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése, 

s hatékonyabbá a személyiségfejlesztés.

Lehetővé téve igy a problémás helyzetek megelőzését mind 

a családi, mind az iskolai nevelésben.
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FÜGGELÉKVII.

A győri nevelési tanácsadó tevékenységéről,forgalmáról.

1985/86-os tanév

Oktatási intézmény küld:

5 éves; 393

9 éves : 5836
69o

lo 13 éves: 57

14 17 éves; 11

Egészségügyi intézmény küld:

5 éves: 33

9 éves: 326

13 éves :lo 21 76

lo14 17 éves:

18 éves : lo

Beutaló nélkül jön:

5 éves: 153

9 éves:6 38
12o

lo 13 éves : 52

14 17 éves: 14

A gyámhatósági esetekkel együtt: 896 

ebből leány: 316
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Vizsgálat :

Pszichológiai: 682

Pedagógiai 

Gyógypedagógiai: 17

244:

197Orvosi :

114oegyütt :

Gondozás: Pszichológiai: 23 

Pedagógiai 11:

Foglalkozási esetek /interjúk/ száma:

gyermekkel 912:

1363szülővel :

más család

taggal 47:

18opedagógussal : 

más személlyel: 65

2567összesen :
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1936/87-es tanév

Oktatási intézmény küld:

5 éves: 283

5lo9 éves :6
619

13 éves:lo 67

1417 éves:14

Gyámhatósági eset: 26 

Beutaló nélkül jön:

5 éves: 123

9 éves : 696 131
lo 13 éves: 35

1414 17 éves :

összesen /egyéb szerv+ egészségügyi
intézmény által beutaltakkal/

ebből leány: 251

8o2

Gondozásban részesült:

Pszichológiai : 

Pedagógiai

23

31:

Foglalkozási esetek /interjúk/ száma: 

gyermekkel : 8o2

szülővel 113o:

más család
taggal 59:

pedagógussal: 312

más személlyel: 66

összesen 2369:
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1987/88-as tanév

A panasz tünete:

Tanulási nehézség 

Magatartási /beil

leszkedési/ zavar 

esetleges szervi 

tünettel

191:

378:

281Komplex ártalom 

Fejlettségi vizsgá

lat beiskolázáshoz

:

lo9:

Képesség,tehetség 

vizsgálat 

Egyéb szakvélemény :

53:

43

lo55összesen :

326 lányebből :

Gondozás:

Pszichológiai

Pedagógiai

Családgondozás

53

73

35
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