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ntyEt.^.a — r3z81ott Anuhoz Istár — m0-,ryalázott engem  Bze-  

vakkal,  

s6rtett rRezitele:i, nyers belióáaLe rill# iiágala1►t föl—  

nagyitva. 
 

imivsn taint Gilgamoo eng7em — Omit*.  beitesdi Ng ót e  

Ldsdart t  

41041140044e4114040  

lőssdenhatíS  1 Teremts lángokb$1 s a fekete vihar szeléből,  

földmen;̀ ;Aabvl ós jó~eeöbcil s  mindenből arni veszedelmes  

egy nagy bikáts szügye bozontos s hatalra® lewen, mint a  

hecység•  
négy lába, mint négy mfuványomslop, homloka mint bazalt-.  

asil:la,  
ozemo villámokat lövel jen, szarva az á,; vdasnfiba azur jon --  

ezt a bikát arra  n+©vbllü.k,hoc-,y a  s6rt5t agyontapossa l"  ~ .• 

Gilgames  
/Rákos andor forditúsa/  



BLYEZLTJ  

Négy óvea nevelőtanári multtal kezdtem Mg meekimet a  

nevelési tanácsadóban. Az intézmény vezetője az agreeeely,  

deviáns anoziáliikkal beutalt tanuldk gondozását tekintette  

egyik lényeges feladatunknak. ,;zár^itva rá, ho gy  előző tapasz-

talataimat hasznosithatom, engem  bizott meg; ezen gyermekek  

gondozáséval.  

Rácom--négy év eltel tővel -rádöbbenten, ho7,7 az egreaasiv  

gyermekek 30 ; -ná1 nem, vagy csak jelentéktelen mértékben  

csökkentek, a t3netok pszichoterápia hatására. Ezen kivUl  c~ 

koriak voltak az eredményesen befejezett terápiát követ5  

viasza©sések is. Átérezve r ondozottairr és kiirnyezet'ik szen-

vedését, hatékonyabb pszichoterápiás metódus kidol^ozánát ha-

tároztam el.  

A módszer kisiskolás koru agressziv gyermekek ozá iára  

kidolTozott, 3: upportiv pszichoterápia. Non  változtatja mer  

a szer.:élyisírg alapvető ólményfeldolgoz&Lsi módjait, azonban a  

helytelen a,7ressziv reakciók helyett elfogadhatókat alakit  

ki. Jsökkerti a gondozottak feaziiltségét, mert elősegíti al-

kalmazkodásukat környezetiikhöz.  

A disszertáció logikai  menete  

Arra tcrek®d.ter.;, bogy a módszer a pszichotex•ádiák ta-

pasztalataira épálve a pedagógusok elvárásait is t=.ikrözze.  

Ezért, először megkerestem a pszichológia óc a pedagógiai  

közvóleL^ón,y álláspontjának eltéréseit, felkósz'ilve a k?31önb-  

f;%r;ek áthidalására. Kiemeltem a kiilönböeő pszichológiai  is- 



kolák azon tanait, ?e17ek ellentmondás nélkül illeszkedtek u 

József Attila Tudorsanyech+°etem Pszichológiai Tanszéke által 

kidolgozott integrált szenélyiségelrnélet modelljébe. /1./ Ezt 

követően a terápiák eddigi tapasztalatait összegenve, megte-

remtettem eme uj terápiás eljárás elméleti alapjait. 

A dolgozat második fejezetében az agresszivitás hátterét 

ós alakulAsát rutator be.  Feltárom, hogy az apresszi6 lótre-

jöttóben milyen szerepet játszik az organikus diszpozicíó, a 

rsiliJártalom és a nevelési hiba. A  fr-yez ek a reeeziv magatar-

tásának egyes forrd r ömelllnek, későbbiekben is jellamz5ak 

maradnak az oriberre. Ezért a  fejezet második részében ezeket 

a rö illt a ;rerm3ziv magatartásformákat tormákat ó j társadalmai határukat 

tárorr fel. 

A  ha_rnadih fejezetet a^; agresszivitásnak az integrált 

személvisér elnáleter beli.ili értelmezésőre forditor. 

A  negyedik  fejezetben az apr, esaziv asem'lyiaig kialaku-

lását rnutato*c be, vizsgálatain tUkkrében. Ser.egy gondozottam 

vizsgálati amaz át értékelve, az a . esaziv ,zevaélvicég kiilön-

böz3 tipusaít is ismertetem. 

Vépezetiil az ötödik fejezetben leiror^ a kisiskolát koru 

agres©ziv ;gyermekek csoportterápiájával kapcsolatos elméleti 

agtontoláaokat, a terápíAe hatásokat cos a terápia fázisait. 

Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A viasgálat - indenkor anar'nézi, felvételével kezdődött, 

meld; elei  találkozás lévén a sellővel, egyuttal kapcsolatte-

remtés is volt vele.  Mint terar)eutának már volt némi tájéko- 



sácgom a v.sz. magatartásáról, a családi háttéri.l a beuta-

lók tanulnányozáaa, vagy önként jelentkező szi.ilők esetében 

az asszisztens fel jegys'sei alapján. 

A szUlőknek általában nerc volt előzetes tapasztalatuk, s 

bizonytalanság érzésével vették fel  a kapcsolatot.Tekintóly-

smem‘lyekrcől szerzett tapasztalataikat, veliik szembeni érzel-

meiket vitt6k bele a kapcsolatba. Ezért az anamnézis felvéte-

lét egy rövid beszélgetéssel kezdtem. Közben én is nyujtottar 

információt arról, hogy  mit  tudok a v.sz. problémájáról. Ez  

a beez4l etés analnas volt arra, hogy • szellők bizonytalan--

sá ránt, ozo'=°ozvAo t, oppozieiój&t, elkeled'86t, rersénytelen-

s6g;ét, bizalmét őrzőkel jem. Az így szerzett információt mint 

fontos diagnosztikai szempontot rftsitettees 

Az  anamnézist követően további felt' 6 jalegtaisavit-

clikra kelt sor a sz1l5itkel és a  wersoksiskel . 

Ponton információkat nyultottak A gyeaskek által készi-

tett kénara $ok, melyek elkészitése közben a v.sz. szabadon 

választhatott t*rarit, vagy  szines ceruzát. 

.pontín rali /Geswrich ós rrtsi. 1979, iidliicher 1973/ 

Mivel a rajzban ttfkák is megjelentek, ezért a tematika 

könnyebb  kibontakoztatí e érdekében A/4-es méreti.i lapot hasz-

náltam. A lapot a hosszabb oldalára fektetve helyeztem a 

v.sz. e16. 

:x* 0 z s Minden esetben egy A/4-es iv hosszabb  oldalai-

nak megfelezésével kapott téglalap alaku géppapir rövidebb 

oldalát helyezter a v.sz. elé. A következő instrukcióval ve-

zettem be a vizsgálatott Rajzolj erre a papirva egy  fát! 

Mindegy, hogy milyent, csak ne feny3fát, vagy karácsonyfát. 



/Ilartsányi - G.Donáth Blanka 197£3, Koch 1957/  

;J: ber;;:r~ja: A fa_:-ajzot icövotve, azzal m©gegyez3 szituh-  

cióbar., azonos feltttelek r.ollett a következ5 instrukcióval  

vezettem bot Niaedirlek, rajzolj er:2o ea lcnbert.  

~saládraft; Az A/4-es iv hosszabb oldalainaY, r.;eE;feloz6-  

sAvel kapott téglalap alaku góppapir ?1 cm--os oldalát lielyez-  

ter a v.sz. e14. A coal.fidrajznak Agy változatát T.vUjtiitter:  

öaeze. /2./ Az instrukciókat az i. Mlíjklet tartalmazza.  A  

vizsgálatot minden esettben az "A" vá1toAattal kezdterz,a csak  

ezilkr-.•é1, ev etér_ kást.; tettem további változatokat.  

Ezt kiivet3en a gyorrxakeikkel folytatott  alátáYm_ riímelós-  

re, diagnosztizáló briblátOkra vagy vi:k ópitéeére került  

aor.  

:.izilknég es etán Bender-Pole grafikus tesztet /tovóbbiak-  

bar.terderf, ve1er._ir.t a Binet-Jiinon -teszt budapesti star.-  

darjévol /tovúbbie3:bc.n: Hinot-anon/ intelligencia-vizsgála-

tot készitettem.  

Alkalmnlstee a pro jectiós tesztek köziil a DUss, mesóket  

is, kierAeeitve s Thomas mesél ~.~ teszt három legjobb kivfinsá-  

gával. /Asyirá 1962/  

Az exploráció fol7ar:án a 6:_ ler-téle intell1g2ncia-  

test:t gyernekváltoaatdnalt az ólethelyzeteket feldolgozó rész-

batáriájából batériájá ►ból a kövelhasá kér•déceket omelter, ki, §s használ-

tam telt  

1./ Mit kell  twined, ha serrígtad as ujjadat?  

?./  Mit kell termed,  ha e2vesatetted a barátn3d /basátod/  

babáját /labdájó.t/?  

3./ At tennbl, ha kenyeret  kelleas venned, de at, iiziotber:  



azt rondanők, hol; a kenybr elfo gyott? 

4./ Mit  csináld► , ha e7'y nálad j6va1 kisebb gyerek neked olOgy.  

be verekedni kezd? /Bínét és tetei. 1967, Kun--Lzesdi 19171/ 

AZ AGRE:.sZ16R5L ALKOTOTT  YkLEisti;ItYIIL A fiZAKIú ;17AIANI3Jtá 

r'ivel gondozottaim tanulók voltak, elúször a pedagógia 

táreadal:.;i irányitését elemeztem. A pedagógia a társadalom 

éltal oisérriit rendszer, a társadalmi irányitás folb nyitott. 

A tanulók samara a "vies3lesd$s ót; az erkölcsi magatartás 

t$rsadalni normáinak eZlenSrzött bc irányitott alkalmazási 

területe". /3./ A t,agatar.tás eleidleges szabályozása minden 

társadalomban a joarandozerre hárul,  amely mintafenntartó, 

nor.^uativ ás kontroll szerepet tölt be. A  hazai büntetőjog  

egyre sulyosabb€un bUn.toLi a személy elleni fizikai agresszi-

ót, tiikr6zvo ci túr6adalos fOkOSődS szigorát. /4./ A pedagó- 

gia vezéreltségénél 60 nyitottságéail fogva, a szigor foko-

zódása a pedagógiai gyikerlatban is érvóny @aiil. 

A korutNrii nevel6s demokratikus vetseté©i ctilust,önaza- 

bé.lyozó rsadsssme kiván megvalósitaai a  ped7teigiai gyakorlat- 

ban. Ez swami  >•ár egyetlen agrfaNív, antiszociális tanu- 

ló jelenlóts az oeztélyban megakaciAlvoaha ►t ja a rendszer  mil-

bidését, az iskolai nevelga módszertani hiányocs á. ai miatt. 

Wirt a pedagógusokat helyzetüknél fo,r,va  frusztrálja  a tarnr- 

16k agremaziv, antiszociális magatartása. Ebből adódóan eze-

bit  tekintik a legeulyoaabb magatartási zavaroknak.  /F.ósánb 

dinai Vora 1975/ A pedagógiai gyakorlatban  ilyen esetekben 

autokratikus esgoldásokat alkalmamnak, szankcionálnak. A 



of, ezzol szemben a tünetek figyelmen  kivf3l D140 -  

de énkiizeli e3zitufaciókban ők  sem képesek  

01611614011001. /Kóaán() Ormai Vora 1)/9/  ria,oaoztalaton  
~ SOOtint is  sok kudarcot  eredményez, ha a p•drbgusokt61 azt  

várjuk el, hogy legyenek közönbösok az agressziv tiinetekk ol  

szemben.  

A nevelés fő módszertani hiányosságát abban littom,hot:y  

Alexander Hain /191P/ nem fo,);fadta el az agresazivitcíESal  

aumbolí toleráns nózeteket. /Campanella 1959, Rousseau  

18911/ Ugv tűnik, hogy noveló©i elve a  mai napig hat a iaeda--  

gligiai köztudatban, mert cnu~káeeóga óta a pedagógusok neve-  

lóei módszere a E~rakorlatban alig változott. Az a r--,roeuzivi-  

tást most iu arvazakkal próbálják, mix  fiatal korban elnyor+.-  

ni. Továbbra is él az a "vonzedelme® tóvedóa, amely csak a  

varé®t árti erőszakos nev©lóson". /5•1 Holott az is az,  ha  

biintetóssQl fenyegetve:  fíat:Mat. testi s  hatalmi máociíalia  

kónyazeritő easköei3k - barrier - sraQsaeróvel veszik kar-

be agyermoket. Igy kivánj '- ol6rni helyes viselked6e6t.En-  

nsic kőv©tkeztében kellemetlen kbnyazer loaz a tanuló számára  

a sabályok betartása. Ki is bujik a teljeuitFiaiik alól, ha  

rés mired a bUntetés éo a foladat ^ ►ezŰ jóben. /KtaxYios 1974/  

Ezórt az iskolákban nos  kipisoc regvalósitani Makarenkó ós  

Inseecan által az agreaczivitÁa szublinálására sikeresen al-  

loslsssott módszereket. /CI./  

Makarenkóval  ós Flaivagannal egy időben a pDzichoanali-  

tikua pedagógia hivei is mer;iLiu6reltjk a tanulók, aGreusziv  

indulaftiMk azublimálác;át. Vódszerük az iskolai gyakorlatban  

MOB  al$idamsbettó. hon tudták a tanulók ak:resz3ziv indulatait  



s$ubliruálni, mert a kiélés lehetőgégének biztositánával pár- 

LosYosan elhanya ,oltáx a tyItlások kiépitésót. /Jzílágyi 

1971/ A kudarc  okára az állatkisórletek tapasztalatai  mutat- 

nak rá. Az at;res3s3ziv reakció  aikeresaége cy3zelrset jelent,bs 

a reakció TegiEr^étlésére késztet. Az állatok  ezzel  agresszív-

v6 nevelhet3k. "Az embernél ez még fokozottabban érvónrec." 

A ródszertani hiányosságok mellett a pedagórus esze:^olyi--

sé e is okozhat problémát. Két tanárképző főiskolán v&r*zett 

vizsálat tapasztalata szerint a hallgatók 10-30 %-nak ide;--

rendszeri állapota labilis volt. /Schmidt Ibolya 1979/ 4iz 

idegrendszeri labilitás a frusztrációtolarencia csökkenését 

eredményezi, s tartós állapot. /14érei 1981/ Feltételezhetően 

a gyakorló pedagégusok között is hasonlő a labilis idef;rend-

szerüek aránya. Ezért olyan terápiára van szUkaé , aaely nem 

csak a személyiségelmélet ^ odell ;jóvei ereztethető össze, ha-

nem a pedagógusok személyiségét is figyelembe veszi. Ennek 

me(felelően Ruth Bank; /197S/ által javasolt diagnosztikai  és 

terápiás szempontokat  a ,gondozottaim pedagógusaira is alk.al-

maztan. Ezzel kiegészitve, Kabainé Huszka Antónia /1974/ ál-

tal leirt terápia látszott megfelelőnek, mert alkalmas 	a 

pszichológia és pedagógiai köavéler:Any oltóréseinek az áthi-

dalására. 76dszer. mE felel3nek látszott arra is, hogy 

Frankel Szilvia /1974/ antiszociális csoporttal folytatott 

terápiájának tapasztalataira támaszkodva, ay?ressziv r yormekek 

csoportterápiájává alakitsam át. 

Lzek után a k.ilönböző szerzők agresszióról vallott néze-

teinek azon részét emelem ki, r.e1TMek er7rhst kie észitve be- 
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épithetőY, a szemblyicégelmélet modelljébe. 

Freud a+; essziv ösztönt - Thanatos - tételezett fel, de 

nem  határozta mer az ösztön fonalnőt. Azt vizsgálta csak,ho; y 

milyen dinamikai változások határozzák mer az ösztönsorsot. 

Itat különböző változást, átalakulást irt le: elfojtása, átme-

net önmaga elientótébe, tárgy ellen fordulás, fixáció, r©n-

resuzió, saublináció. /Heller 1)78, 'ells 1968/ 

Az ösztön foGalmát 2avlov /1954--1958/ feltétlen reflex-

ként határozta meg, és nem látta igazoltnak az agre:asziv ösz-

tön létezését. Kutatásainak lényege a jelen dolgozat szempont-

jából: a feltétlen reflex fiziológiai rzechanizmus, a pszichi-

kus mechanizmus viszont feltételes reflex. /Wells 1963/ Ez 

kizárja az a,{ reasziv ösztön létét. 

f ag7on lényeges Vi otazki j /1967/ megállapitása. .szerin-

te az ösztön feltétlen reflexek láncolata. gncreflex,arely-

ben a aqel5z5 feltétlen reflex mindig kiváltja a következő 

' üködée'. Már  1cr . in is azt tapasztalta, hogy az embernél 

nincs ilyen láncreflex, csak a;resuziv öaztönmaradványok,ösz-

böOOnonkok maradtak  fenn. /Heller. 1973/ Ezek feltétlen ret-

iesMc, és a diih kifejez3 eszközei. Tehát as agrospiv ösztön 

helyett csak ösztöncsonkokat találhatunk as  embermft. Mist a 

szemléletmódot képviseli Perczel és Völr•esi /1969/ is. Sze-

rintük az agresszió ősei reflexre épült viselkedés. 

ViatlbsdWÓnkben az ösztöncsonkokkal szemben a feltóte-

les reflexek a meghatározók. Ezek r^:ár pszichikus mechaniznu-

sok, ezért érvényes rájuk Freud által leirt dinamizmus. 

benaviorizmus tárja fel ra tanulás szerepét abban,hogy 

az 5oi ösztönökre miként épül rá az agressziv viselkedés. 



/Kardos 1970, :":anschbur 1973/ rruaztrácir) keltette Ear el-  

mek által motivált, tanult magatartásként irja le az elmélet  

as agresszivitást. A tanulás a 7-8 hónapos csecsenőnél már  

megjelenő cU3hreakciök után következik, Ezek a reakciók mór;  

feltétlen reflexek, a diih ártó azándók nólk;1li kifejezőesz-

közei, coupán öazthncaonkjai az a ;ressziónak. A behavi oriz-

mun gyenr;óje, hogy  a pszichikus mechanizmus ditsmikáját el-

hanyagolta. Egyedül a röFZúlóst dolgozta ki a tixéci analü-

giájakónt s "U;a az or ,anizc ua akadályokkal telit.ja magát az e :-

ben  gyakran  ujból ós ujból ref. iemátli ur ana zt a helytelen  

próbálkozást.' /8./ A t&r-ta szempontjából lénye ;es 	né  

ao chter kíabrleteinek eret: nónye.Bebizonyoaodott,ho ; 7 hoz -

aonokkal, fiziológiai változásokkal nem hozható létre órze-

lem,o ac belső feszültség. Ez a belső feszültség a aummáci á  

következtében viszont fokozza az érzelmek erejét.  

Fokozott belső feszülttó re utaló nvut;talanvá -; a  

neuraszténia, enkefalopátia /Nyirő 1971, :;omo yi T.Zsuzsanna  

ós Ormai  Vera 1965/, valamint a neurózisok tünetei közt is  

m-található, ha a *átlh folyamat a föltekék kóreé;sejtjei-

ben meg- tngiil. /Pavlov 1954-1953/ Lz a terápia nem alka1r a ;  

ezen bela i feszültség cuökkentóoóx•o. 'mért az enkefalo, átia  

enyhe eceteit 1 eltekintve, a fenti okok miatt megjelent  

yernekeket nem vontam be a csoportba, agressziv viselkedő- 

ellenére SOU 6zintén nem vontam be a csoportba az epi-

lepaziáo gyermekeket, mert jellemző azemblyiségvonásukból  

adődben - nagyfoku egocentrizmus, önző igazsár;ór•zet - a coo-

porttafrok interakciói fokozták volna "indokolatlannak  trin ~ " 

agresszivitásukat. /IJyirő 196?, ?éter r:n©s 1 .) 79/  
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s71fo.radta, hoz;,;;; az agressziót r;otiválb érzelmek fruszt-

ráció követkeű^ényei. Gondozottain szinte állandó frusztrá-

ciót öltek Cats igényszintjük, teljesitruónyök /teljesitrény-

szint/, veliik szeriben támasztott követelmény /követelmény-

czint? diszkrepanciája miatt. /Bárkán Györf y 1972, Le in 1975/ 
A terápia szempontjából döntő fontossái-u: tartottan, hogy 

ö iszhant ot teremtsek ezen szintek közt, ezáltal csökkentve 

gondozottair frusztrfiltsáí át. 

A viuelkedóo ner egyszerUsithet3 le foltételes reflexek 

kapcsolatára, miként a behavioristí k toszik. Sok esetben sz 

effektiv, so rnitiv és viselkedési összetevőkből álli attittl-

dök határozzák reg. /3eecord - Backman  1972/ 

Cselekedeteink vagy konzisztensek attitiidjeinkkel vagy eltó-

róeic• Az attit:id-idegen viselkedős kognitiv disszonanciát 

eredményez. Az attitildnek Megfelelő viselkedós is eredr éregez-

het kognitiv disszonanciát, ha a kognitiv faktor egyes isme-

retei közt van ellentmondás. /Osgood 1973/ Akkor is dis:zo-

nanciaólnény alakul ki, ha utólag jut az ember o1-an info.o á-

ciók birtokába, amelyek alapján cselekedete, döntése hibát. 

/AroiAn 1978/ 
A kasmitiv faktor inkonzisztenciája a mentális homoesztázis 

követében fesz I1ts :get, az ellentmondás r..egezUntetóuóro 

irányuló nyooist hoz létre. /Osgood 1973/ Az e1lentnondá s 

megssUntetims. a disesonenaia -rodukci6 az alapja sz attity.id-

e'ltozáaok din ste "s& k. Z*1a /1973/ 4s 1ecord-Backman 

/1972/ szerint  a dinnismus k6vetkeznónyekónt három, tartal-

miban killönböző attitild jöhet lótres 
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1. Választási lehetőség hiányában, ellenőrzés, kén,ysze-  

ritós, büntetés hatására b  hód olits, madelnbss~ , alakul ki.  

A bűntevés elkerllóse érdekében igyekszik a tanuló  az elvárit-

soknak ner„felel~en viselkedni,  de nor ért egyet velUk.ltir;resz-

sz7.v gyerekek esetében a peda:('ózusok a fenti  módszereket  al-  

kalmaazák. Ez szintén egyik oka sikeTtelen3égiiknek.  

2. Azonosulás, identifi'r.c„A,ó akkor következik be, ha a  

tanuló jó viszonyban van a pedagógussal, a ezt fenn akarja  

tartani.  i: vis$opy megtartása érdekében viselkedik az elvár.•€z-  

sokna►k Lo ,felelása. Mivel as  agressziv gyerekek gyakraa  

frusztrálják a pedagógust, vele való viszonyuk ears  roesiwbm.  

bá 

 

vilik. :~i arra  törekedtem a terápia folyamán, hogy a peda-

gógust áthangolva, ezt a folyamatot visszájára forditsam.Ez-  

által a terápiát }.övet l visszaesések számát kivánta.•; csök-

kenteni.  

3. Ls 	 eriortstaiő esetén a gyermek értékrendszere a  

követelményekkel azonos ás viselkedése egybevág értékrendsze-

rével. Wm*  elérése volt a terápia célja.  

A disozonancia-redukció Aronson /1978/ szerint ör_i^azo-

lás, az ánértékelós fenntartásának eszköze. Ebből adódóan az  

alacsony önértékelései szem'iyek as  átlagnál gyakrabban sér-

tik neg az erkölaai normákat, mert kisebb disazonanciaólné-

nylkc kevésbé tartja  vissza őket. As alsós tanulók rsé könv-

n-; en elfo ;adják a pedagógus róluk alkotott véleményét, azt  

is,  ha rossznak tartja őket. Ezzel leszállit ják önértékeló-

Lakeis  

As Ogreassiv magatartás másik problémája, hogy az ag--  
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resszor disszonancia-redukcióval igazolhatja tettót. Ir'azo-

lásként áldozatának "vétkét" utólag annyira felna,-t=itja, 

hopwr az arányban álljon az ap r. esszivóal. 

Pedag6giai környezetben szár!olni kell a jutalrnazás-

b;3ntetóis hatásával is. A sulyos biintetós, a nagy jutalom 

elégséges ki.lső igazolást jelent a tanuló szárára. Ezért a 

disszonanciát értékrendszerének megváltoztatása nólkiil fel-

oldhatja, szerepfesz1tsér' esetén a szabályok betartását 

továbbra is illegitim elvárásnak érezvén. Ebből adódóan mint  

a: morális, morális-kibuvót kereső, kibuvót kereső tipus 

mev szer i a szabályokat. /Grross 66 ntsi. 1973/ Amennyiben  si-

ker=il az ellenőrzést kijátszania, s ezáltal elkeriilni a biin-

tetóst, sikeresnek érzi viselkedését. Ha nen sikeriil, ujabb 

sulyos büntetést kap.  Ez megint  csak kiilső igazolást jelent, 

ós ezáltal bezárul a kör. Ez is oka, hogy az a ressziv gyer-

mekek esetében eredménytelen a pedagór•usok nevelési módszere. 

Ezzel szemben a terápia Aronson /1979/ által ismerte-

tett elóteleri kiils3  igazolás  hatására épiilt. Lényege, hogy 

az attitTidide,;en, de helyen viselkedést követő jutalom ki-

csi, a tanuló nem talál elégséges okot a kül83 igazoláshoz. 

A disszonanciaélményét csak belső igazolással, attítfidjónek 

megváltoztatásával képes redukálni. Az igy megváltozott nor-

mái utólag igazolják önmaga számára viselkedését. 

Az elégtelen killső igazolás a feltótele,hoFy a csoport-

pszichoterápia hatására a szerepekkel kapcsolatos attitiidök 

merrváltozva, uj jellemvon&sokká, "kim-részekké" váljanak. 

/Duda 1965/ A szerep ugy fogható fel, mint "sajátos reagálá-

si mód, beidegzett, megszokott, automatikus ós legtöbbször 
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amLvdeQlenul najl.b viselked.6:1lár.c." />./  

•geMssit► dysnikelk pssichcterápi$. ja ecetán a csoport nem  

neuróti:ruc nandro ►erek, hanem a dotzinenciair,linye}: Utközés6b51  

Qrodő dominanciaharc szi,ntere. A dominanciaharc: verbális,  

r.ott rikun, áltaanoc irbrtyu ós: azemólyec 	interakció- 

kat eredményes, selyrtc direkt ác metakomru.*eikativ szinten  

folynak. 	ths Bits. 1975, Hidas-Buda 1967, 19G9,Iior váth  

:.az. ám rtai. 19(76/  

A  batvaoac óvók kasep%81 /F=iredi 1979, Füredi ós rstsi.  

1969, Horváth 3z. As efts'. 1966/ egyes pszíchoter°apeut€k r7eg -  

kiaéreltck a csoportpszichoterápia hamromángoa kervtóből ki- ►  

16pni, ós Ifözftsórí  terápiát kialaklta.ni. Munkájuk ored.aién„-e--  

kónt csak a cooportte_rápiaa kerete tágult ki közna:;LGivó, s a  

torapQuta 1  Qhat5 ,k-Qi, feladatai bőviiltel, a kázáccé.~,i vezető  

lohetósó^eivel, feladatnival. A szerzők eredmón,yait ón is fel-  

használtam, de órv6n,t,esiilt a pszichoterápia biztonsá ~,^- óc h,a•-  

tásfunkció ja. Tohát valr> jóhan csoport-p4zichoterápiát foly-

tattam.  

AZ  AGRE337.IVITiS $ATTME t3 ALAKVI,LA  

A  fejezet első róssében azt  tárom fel, hoer gondozotta-  

in  ese*óen nilyen szerepet játszott az arTess7ivit6s kíala-  

kuláeábMs a ktizponti idegrendszer sóriilóae, a nili3ártalom,  

a verbs  í© az iskolai diszkrimináció. A kót utóbbit tartom  

az 3 euetUl:b©n a  logvulyouabh nev©lósi hibónek.  

A  fejezet riLsodik z•öazóben Pécsett óu Baranya megyóben  

1et„_,a1:ze.bban előforduló agrosaziv na; ;atartáz.fornitkat ismer--  



toter. Ezok részben az i ,kola! nevelős r,sédszertani hiányossá-

gainak a követkeemiotg►ti. A kisiakoléis kor a2 antiszociális  

sze-télyicé.;fejlódie podror+Alis fázisa, amelyben már megjele-  

nik a krieinoid jellegU sarooigli© agresszió. /Gvörrrv Julia  

1967/ A beáddol.as kóvetkeznén,ye= Az agresss:iv tanulbk a kis-  

iekoláe kor vgetre neL;ta►nul ják a kÖvetel.mónyekhez igazitani  

vis;elkedés3fiket a z ellenőrzés idején óe ter',lletón, de érték-

normáik nem változnak meg. Közben  olyan arreasauiv r.°:agatar. táa--  

formá.cat is elaajátitanak, amelyekre nem  terjed ki as ellcut-  

órzó3, ezért nor  kell a bilntetée3t3l tartaniuk. Fl. rongáljak  

az Iskola  bere3ndeséeeit. %f.evin 1975, Wells 1968/ Később, az  

antiszociálisa azersÁlyiaérfetll3dée befelező fázisában arTesz-  

sziv bilnc: elokmén ryeket követnek el. /Popper 1970/ Egy  róc~zi ~- 

k.ot a rend3rcég lelsplezi. Sulvosabb esetekben birbsági tár-

gyalás állapit jet 	a b;intetés mértékét. Ezel: szár.,rzerU ará- 

nyának n,yának alakulá:sát tTitnhz:i a 13ar.at;ya megyei Airós3ág s3tatiszti-  

ká  ja. Az enyhébb esetekben  szabblyeérténi el  jbréfs alapján ál.-  

ladit jáIa meg a bftntetéat. Erről nincs statisetikai adatom . A  

rongálások elkövet3it leplezik le a legritkábban. Vis3elkedó-  

sitk tá7r•:,adalrai következményeire a vállalatok  statisztikai  

adatai alapján /abet következtetni.  

Az agresszivitás háttere  

A  terápiás  foglalkozásokon 15 gyermek  - továbbiakban  

v.  az. - vett  részt. Az 1977/76-a; tanfarban ts, az 1978/79-es  

tanévben 7 fő .  

Fel.tilnő a nembeli azonosság, mind a 15 v. sz. fiu. Az  

adott id3s;zakban ?_ 1.ásny került hozzám gondozásra, agrecsziv  
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anomáliákkal. Az  egyik v.sz.-nél rövid bábterápia, s a ;ratev 

pszichtas vezetésének hatására az agresszivitás me gaeint, a 

másik V.3Z. esetében a :sz{il ók elutasitó magatartása riatt 

nem  tudtam eredményes; terápiát folytatni. 

Az agressziv t1netcsoportba tartozó viselkedészavarok 

hátteróben is gyakran megtalálható a központi idegrendszer 

organikus sárülése. /Krajnovies 1972/ 

A IV, nellt kleten látható, hogy ide :rendszeri sér;ilósre 

utaló ariamnesztikus adat 10 v.sz. esetében található, ezek 

közül 3 v.sz.-nél halmozottan fordul eI3. Fi s vele :be vette - , 

a hosszu, napokig tartó, r;asraa l&zas állapot enkefalopátiát 

okozó hatását a csecsemőkoron tul a ermekkorbnn is.Az anya 

által a graviditás alatt elszenvedett traumatikua élményt 

praenatali .s ártalomnak tekintettei:. /15ergmann 1069/ 

Az V. mellékleten látható, ho-y a fenti tényezik r^ely 

esetekben okozták a központi ideTreneszer sérti ásót. Összesen 

0 diagnózisban fordul elő az enkefalonátia. /10./ Mind  a  ha- 

rom esetben, amiikor halmozottan jelentkeztek a központi 

rendszert közvetve vagy közvetlenül kárositó tónyez6k, az 

a-v organikus s4r1l6s© bekövetkezett. 

Az 1. v.az. anarinézimében nincs idegrendszeri károsodás-

ra utalö adat, de a mater rendkivUl bizonytalanul, házog©san 

időzte fel a kritikus időszak eserryónneit. Az enkefalopátiás 

csecsemő szomatikus azimptórnái közöl alv4szavarról, motoros 

nywtalanséwrói számolt be. Kisgyermekkorban pedig a szokások 

kialakitását találta a többi gyerekhez  viszonyitva felt=irhien 

nehóznek az édesanya. 

A  v.sz. által kószitett farajzón orc-anikus órintetta4g- 
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re utaló anomáliát: siirii, koordinálatlan satirozábt tapasz-

talta:_:. frberábrázolása fejletlen volt, Bender  brtéke 21  

ponttal maradt alatta az intellirenciaháuyados órtábének.  

Goodenough /1977. G4. ./:  

- ::k.: 8;5 	- Elm.: 1 43  

- 	6i9 
 

IIineti;aimon /1977.  04. 27./:  

6;11 	- Elm.:  C; 5  

- 	60  

sender  /1977. 05. 19.1:  

A  fentiek alapján az enkefalopátiát elfo, ;adtam, a hiá-

nyos ana^ ~nez^tikus adatoknak tulajdonitva a felderitetlen  

okot.  

A  nem kivánt graviditást kbvetŐ szllóa, }yermeknevelée,  

a szülők válása a családi miliőt a r yermek számára ket?vezŐt-

leniil befolyásolja. Ezért ezeket a t'nyez3ket is fi 'eleibe  

vettem a miliőártalom rreg itólósónél.  

A VI. mellákleten látható, hogy a miliőártalr-at t e ;ható.-

rozó egyes térmezők is szerepelhetnek halmozottan, ei vmás ha-

tását erósitve. elem c6lom a sz 5lők szenblyiséghből levezetve  

az eres tényez 'k eredetlat, azok circulue vitiosus hatását  

elemezni, csupán számolok vele.  

A miliőártalmat kiváltó okok k5zött vezető helyet foglal  

el a felbomlott családi környezet, összesen 6 esettel. .Nzt kö-

veti 4 esettel a nem kivánt terheasó b)l bexüvetkezá  szulái, 

gajd 3 esethon a pater kriminalizálódása.  



Az V. r^el26kletet megnézve 1$thath, hogy a r.ili ;grtalc;n 

3 esetben önma:.Yában, organikus  sérülés nélkül is sulyos mara- 

tartfisi rendellenessémeket, aszociális acr,resszivithst váltott 

ki. 

A sztil3ket nevelési módszer. eikr51 kikérdezve tapasztal-

tad, hogy minden esetben sulyos nevelési hibát követtek el.hz 

anomáliák sulrosbodAsával párhuzamosan a verést eleinte el-

utasitó sz'.ilűk is verni kezdték gyerrieküket. 

Négy ►,vermek családjában mellőzték ugyan u verést, de 

nindegyik esetben találtas.: miliőártalmat kiváltó tény: ezjt, s 

P. v.sz. diagnózisában az enkefalopátia is szerepelt. 

Veczkó József /19'15/ 5 tiausba sorolja a verést - ránt ne-

velési ródszert - rendszeresen alkalmazó szül3ket. Mint min-

den tipoló iánál, itt serr találtam tiszta tipusokat, ráadásul 

a verést rendszerint csak az emzyik ezfil3, legtöbbször a mater 

alkalmazta. Nyolc esetben az anya nevelési módszerbben szere-

pelt a verés, 2 esetben az apáéban, s 1 esetben mind a két 

szülő verte gyermekét. 

A verést rendszeresen alkalmazó sz:113k típusainak eljfor--

dulási gjakorisáva a következő megoszlást mutatja:  

- 1. tipusba tartozó szülő 	1 evetben 

- 2. tipusba tartozó szülő 	2 esetben 

- 3. tipusba tartozó szUll 	esetben 

- 4. tipusba tartotó szülő 	3 ez athen 

- 5. tipusba tartosó szőlő 	3 esetben. 

Az iskolai közöss5g 12 esetbor, a1 al- :nzta a diszkrimínfi-

ció enyhébb vagy sulyosabb torráját, hosszabb-rövidebb ideig. 



4'z oly korban, mikor: " °índ a történelmi, mind az e= wy  edi fej-

lődés alakulásának tanuli ánt-ozása a családi környezet mellett  

az iskolai hatásrendszerek jelentós& ;ének növekvő tendenciá- 

ját .mutatja" /11.4 rendkivül veszélyes jelenségre hivja fel 

a figyelmet. ' rivel  a  diszkriminálók képviselik a társadalmi-

lag elfogadottnak vélt erkölcsi normákat, a diszkrimináltak 

az  érzelmi logika törvényei szerint szubnormákat alkotnak. 

n2./ 

Az önként jelentkező szülők - öt esetben a szálú önként 

kérte gyermeke ( cndozását - már az anannózi2 felvételekor be-

számoltak az iskolai diszkrimináció káros hatásáról. A beu-

talt # rerraekek szüleinek elutasitő, sokszor nyiltan ellené-

tes magatartása mögött is gyakran a diszkriminációs ártalom 

huzódott meg. A beutalást is  a  gyermekét ért, ujabb diszkri-

minációnak tekintette. :;éha az iskola is igy lépett fel a c:sa-

ládokkal szemben, na rl on i egnehezitve munkánkat. 

A VII. mellikleten együttesen  feltan .tetten az egy-e.:;71 

v.Nt, eaet'Den ható, legfontosabb organikus  és pszicho ón kór-

okokat. A nevelési hibákból kienelt©m a ozásomra legnagyobb 

jelentőséggel kiró, kettőt: a verést ős az iskolai diszkrimi-

nációt. 

A  v.sz.-ok adataiból nem kivánok messzemenő következtetó--

aekot levonni, de az alábbiam negállapithetók: 

- .Az estek tulnyomó t ibboér:ében fiuk kerültek felvételre 

a#szocislis jellesi, aF7ressziv anomáliákkal. i ,z feltehetően 

a fiu- és lánygyermekek viselkedésével azenbeni eltérő 

lői beállitódáora vezethető vissza. 

- A gondozottaim 60 	a  központi  idegrendszer orcanikue 
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sérzlése mutatható ki. Ezek mint or7anikue diszpoziciók je-

lentősek, érzékenyebben rea ál vá, ingerlékenyebbő teszik 

őket a külső ingerekkel szemben. /György Julia 1978/ Az  or-

ganikus kérokokhoz minden esetben pezichogón kórokok járul-

tak, a igy épült fel a sárült, antiszociális irányba fejlődő 

személyiség. 

- A pszichogőn ártalmakat tartom az ismertetett esetelvben meg--

határozónak. Az esetek 40  -ában önmagukban, organikus disz-

pozici6k nélkül is a  gyermekek  személyiségének sérüléséhez 

vezettek. 

Az agresszivitás alakulása 

Ebben a részben az aszociális agresszió szerepét elemzem, 

fintalkoruak manifeszt kriminalitásának fázisában., a Tran7a 

mo, ei firósá7 statisztikája alapján. A birésá t̂ ;i adatok a e-

renya megyében felderitett, s jorerősen elitélt fiatalkoru 

biinelkövetők statisztiká jábil származnak. /13./ 

A azámszerq adatok nem tartalmaszák: 

- a felmentő itéletek számlb 

- a rendűrség saját hatóskar4befl megoldott eseteit 

- a feldez•itetlen eseteket. 

Az egyszerUsé kedvéért "bűnelkövetőt" irok a továbbiak-

ban, de ez minden esetben: 3aranya megyében jogerősen elitélt, 

büntetőssel sulytott fiatalkorut jelent. 

Az  ar;resnziv tünetcsoport közé sorolom be a rongálást, 

rombolást is, igy ezen brincaelnkmónyek "elkövetőinek" arányát 

io vizsgálom. 

Először az agressziv "bűnelkövetők" arányát, nemi r..egosz- 
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lósát 6rtékeler", az 1974-t31 1978-ig terjedő 5 éves időszakban, 

a VIII. melléklet alapján. 

/z  összes "bönelkövetö" /1107 fő/ 25 %--a /231 fő/ köve-

tett el agressziv bIncselekményt. 

A "biinelkövetők" 11 9`--u /125 fő/ lány, 89 9G.a /932 f3/ 

fiu, de as  agressziv "bűnelkövetők_" 25 ''-óból a lányok csak 

a fiuk 23 %«skal rószeeednek. 

A "bűnelkövetők, s ezzel egyenes arányban az agressziv 

"bUnelkövetők" szára is 5 %-kal emelkedett 5 érv alatt. Ezzel 

szentben a fiu "bonelkövetők" szára 3 -kal csökkent az agreez-

ozivek számának változatlansága mellett. Az 5 2j-es  emelkedést 

a lány "bUnelköveták" szénának nagyarányu, 206 %-os növekedé--

se okozta. Az agresaziv "biinelkövetőkön" belül a lányok ará-

nya csér; na. ,yobb, 250 -os növekedést rr,utat 5 év alatt. 

Bizonyos mértékig vi,;asztaló, hogy a 250 %-orr növekedést 

kevés eset adja, pl.: 2 fő "biinelkövető" szerepelt 19i4-ben, 

s ez növekedett 1973--ra 5 főre. Az agressziv "blnelkövetők" 

5 éves összesitett adatait vizsgálva ií°v is csak 7 $'-ot ér el 

a lányok száma a fiukéhoz viszonyitva. 

A  I.  mellékleten látható, hogy az agresszivitás olyan 

szélsőséges mrilvánulását - mint az emberölés - leezérnit-

va, a lányok elenyiesfien kevés nzá:nn követnek el fizikai 

erőszakot a fiukhoz viszonyitva. 

Az eme© bünc©eleknények elkövetőinek előfordulási f;ya-

korisága jól rangsorolható, elvégezhető a nemenkénti bontása 

is, s szinte csábit a kvantitativ feldol,,ozáara. 

Figyelembe kell venni, hogy nem minden esetben alakul ki 

eleepfelo eivel ner r. e specifikus biincselekr.én'r is szerepel a 
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rur aorbea. A nemi erőszakot rendszerint fiuk, férfiak köve-

tik el, bár a jogtörténet ismer esetet, amikor nőt itéltek el 

ezen a jogcinen. 

kvantitativ faldolgozás ellen szól az ic, hoc:- a sta-

ti3ztika törvényei kevés szánu elemre már nem, var;v csak na-

gyon kriti rusan von€atkoztathaták• Általában minimálisan 3n 

öaszefligcósbe hozható adat, elempór az alsó határ. 1t? agy- 68 

azórbdisszámitásnál tehető ugyan enednén^, de  ezen a téren 

is fokozott óvatosságra van aziiksé ;, főleg a következtetések-

női. 

A X. 9ollékl et az a ressziv biincaelekmények rangsorát 

tartalmazza a "bibelkövetók" gyakorisági rangsora szerint. 

"bünel ővetók" átlag gyakoriattgat m's 18,73, © a stan-

dard deviáció fs 6r4s/ts. 23,666. :`e4 haladja a ratematfikai át-

la ,ot, i en szélességesnek, na marnak tűnik. !'atematikailar, a 

szórás nagyságát, a relativ szórás nagys a .7Anak kiszáritáná-

val ellenőrizhet jiik. Jelen esetben a relativ szórás variáciAs 

koefficiense: V 0. 126,32 %. Fa  messze .me ha.ladIa a szélsősé-

ges szórást is, a további muter:atikai feldelrozáe kizárását 

tórasztja alá. 

Járható ut a kvalitativ értékelés, de  r^ielőtt erre !i-

térnék, érder-les megnézni az abazolut variáciászólossé ti 

97 • 2 •  T:4* ' = ;,7etleri büncseieknényre jutó legtöbb "btinelk8-

vető"t , nig a legkevesebb: . A téma jellegéből adódóan 

OS  iissedalr i problémát jeles, amelyre oda kell figyelni. 

Z. mellékletet megvizsgálva, az eloszlás erősen aszir -

metrikus a kevés "biinelkövet3vel" reprezentált egressziv 

ooelekmé ek javra, s ezzel szemben kevés bűncselekmény fill 
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magma  gyekoriski artinn7sil.  

A sTSrf►s As  az eloszlás bemutatott oa,ját:ossá;.7aibhl adó-

dóan az átlarrnál. /:n/ na.frzobb azámu "b?inelkövet övel" repre-

zentált va.law,enny3, b'incsglekméi;,?t rangsorolva kiemelem a kva-

litativ 6rt6kglósheaz a fiuk számának FSzázalókos felt'.intet6n6--  

vol t  az 1. bhx~án.  

srss. ,... btincselekaimgr ,._ gyakoriság 
a...... -... ~ ....,. .....~ 

fiuk %—a  ,...,.,+..._ 
~ .  garázdaság  99 93  

2.  au3.yoe testi airtóa  
ős garásc3aeág 32 100 %  

3.  BulyoE3 testi EiÉsY`tf3ii ~7  94 %  

tr., TQilé7álSZt3 '7 , 96  

5. hivatalars cszeriól.,y  
elleni ex`JSZak 21 ;  

1. `bra  

A  ':3.43?"T@lt; 5 biin^celelmárt7 !setén a  fiuk gyakorisága pár  

Sizfi::►alókkal magawabb a lányokhoz viszonyitva, mint a többi  

10 büncaelaicaánynól, a nerri erőszakot is fic;ge.lembe vr:ve. !►  

kismelt büncetlekmbnyek elkövetőinek 94 %—a, aig a többi tiz  

esetben  90 *5 	fiu. Amennyiben a nemi ea$asaioot nem vesszilk  

fif;yelais, - umy a fiu "bi;tnel.követők" ,szásali3ca 68,3--re csök-.  

ken.  

A  gsrisáamAgárt elitónt fiatalkornak száma extxórn nagss,  

itt lor-több a lány elit4lt, de százalókos arányuk a kie melt  

eseteken beli alatta van az átlagnak. A lányok átlagos azá- 

zalókos aránya  az 5 biincrfelakr,sóri*f1aen 94,6 % 
 

a r*ax•á?áa« ; ese-

tern  93 %.  



A garázdaság olyan tág jogi fogalom, hogy bár agresaziv 

bűncselekménynek tekinthető, mégsem 	sor minden esetben 

személy ellen irányuló, fizikai agresszióra. Az érintettek 

igen  gyakran  eltiirik a garázdálkodást, sőt az enyhébb tettle-

gességeket is a "biinelkövetők" fenyegető, megfólemlit fo11ó-

pésének hatására. Azért is, mert a garázdaságot elkövető fi-

uk a legenyhébb rosszallást, figyelmeztetést is gyakran tett-

legességgel torolják meg;. Példaként idézek e gy  részletet a 

Punántuli itapl6 egyik riportjából. Egy rikkancs mondja el ta-

pasztalatát, melyre Pécs le; nar robb áruháza előtt tett szart. 

"j szer - esős időben - nem ment a lap. Otthagyta az asztalt 

és elment a munkahelyére. rólután megnézte, si történt az uj-

eággal. három fólré•seg suhanc ült az asztalon, félig fölfe-

szitettók a lakatot. a'juk kiáltott, azok ínár Ütöttek is,ra jd 

kereket oldottak. Az  u j sáárua öt napig nyomta az ágyat a 

kórházban."/14./ 

A hivatalos szervek is gyakorta erősitik ezt a nac;atartást, 

miként Rab Ferenc irja: "a közbelépő járhkelőt illetékes szex 

vek legjobb esetben is megszidták, amiért önbiráskodott". /15•/ 

A garázdaságért elitélt lányok viszont, általában fiuk 

tí rsasíwá;ban, a fizikai erőszakot figyelembe  véve másodrom. 

szerepet játszva követtek el bUncselekményt. 

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy egyetlen lányt se:-: ítél-

tek el sulyos testi sértéssel párosult garázdaságért. 

A rangsor 4. és 5. helyén álló bUncselekmények esetéboa 

nem a "bonelkövetői:" abazolut számára hívom fel a fi,Ilyelmet. 

Ezt a rangsorban elfoglalt helyűk önmagában is értékeli. 

elitólte]: szárának évenkénti változása "fejlődési" irányt 



jelez.  
a  

A XI. mellőkletről leolvzwható, ho7 .7 rhivatalos személy  

elleni erőszak "biinelkövetőinek" száma csökkenő tendenciát  

mutat. Ezzel szemben a XII. mellékleten található rongálók  

száma ezen idő alatt me háror szorozódott.  

A 2. ábra a két különböző biincselekmányért elitélt fia-

talkorain asiminsikaía 	% emslélteti a vizsgált időszak- 

ban.  

A hivatalos segély elleni erőszak csökkenését igazán  

areniiig tomdhat.luk, s ezzel nem is kivánok a továbbiakban  

foglalkozni.  

An elitélt :rongálók szárának ugrrásszerU növekedése az  

igazságszolgáltatás gyakorlatát t ikrözi, de ezen tuli utat a  

tendencia emelkede jellege. Az igazságszolgáltatás azért lett  

a ron< á16kkal szemben asigorubb, mert egyes vállalatok már  

fos győzték fedezni a károk helyreállitásának költsácAt./XIII.  

melléklet/  
.o  

E 	- 
~ 

1344 1945  1946  1947 	19  8  évek  

- rong~;álésárt elitélt "biinelkövetők":  
- hivatalos  t;zoióly elleni erőszakért elitélt "biinelkövetők": 

P. ábra  



A  XI. as l.II. melléklet adatainak ösuzehasonlitásából  

kitűnik, ho My az a ;reasziv bűncselek nyolc -- a rongál&sok  

erlelked3 trend,jónek_ ellenére - tulntror. b többséfi-e, 87,19 %,-a  

közvetlenül személyek ellen irányul.  

A 3. Abra a "binelkövetók" szánáriak alakulásit mutatja  

a könny'U testi sértés és a sulyos testi sértés esetében.  

A könnyU testi sörtés esetében tapasztalható növekedés,  

a sulyos testi sértés alán &nak viszonylagos változatlanséga  

jelzi, hogy a rendőrségi, jogi módszerek hatékonyságuk hatá-

rához  értei:. 
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1944 	1975 	1976 	1977 	1978 ivek  
. 

-- körtt~rs toz;ti airtialért eL:.t5l t"br.i:iu:.kövQtvk" t  

«- sulyos testi :tirtbsóít elitélt "bűnelkövet5}r:" :-  

3. bbra  

Mer*éllwAt3ató, hogy a tesAileszt kririnalitfis fázisában  

-  podromália f6^iahoz hasonlóan - zör:xr.el  fiuknál jelent3cez- 



nek a^,zociáliG ag2'e3:iz2.'J anomáliák.  

Az aszociális ai7eesziv avio^é ►13ák az 5 kiemelt bTincue--  

3.ekmíny terűle:óre sf,ixilaödr:ek, emir*  a rongálás kivbtelével,  

l:iizvetleniil személyek ellen irányulnik.  

A  törvóny fokozódó szigorának hatására csupán a hivata-

los személy elleni erőszak m6rsiklódik jelentősen. Ezzel szem-

ben a roneAi  ázok száma, ahol a lelaplezSdós veszélye kicsi,nö—  

vek3zj k.  

Megkockáztatom a megállapitást, horl;y a jelQnle2;i nevelé-

si módszerek /a nevelést a legtágabb értelemben haaználo .t~./ az  

agreanzi6 szankcionálására irányulnak, elfojtani igyekezvén  

a megnyilvánulási for.aákat. Ezzel megvalósul az agresszió te—  

relb:;én:eks a nevelés tártadalai cilját tekintve "spontán",  

nor kellő tudatosaimal irányított "irányitatlan formája" mind  

a pedagógiában, mind a tátHsadalomban. Az "ir5nyitatlanöág" kö-

vat?.ez ~..ényoként mindig  azok a regnyilvánulási formák er:>söd—  

naL fel, válnak gyakorivi ►, aselyekr31 elterel5dik a fi~yelert.  

A kezdeAr.yezóst nem tudjuk kézben tartani, csak reagálunk a  

bekövetkezett, Áec'vezőtlen jelenségekre.  

A r  onf,úlásért elitélt "bünolkávetők" számának a ?. hbrán  

látható emelkedő tendenciája indokolja even terUlet  külön 

csldr..z6©6t.  

A birótsági adattok csak:: u tendencia nevekedésével jelez—  

nek vacz%l.yt. A vizsgált id"t~zak utolsó évében, 1078—bar, c ar  

második helyre kerül a rangsorban a rongál.íts, a btine].keivetcik  

száma szerint. tt 4. ábrán a k.iemalt btinc;sel.el:r6nyek 1998-aa  

rangbora látható.  
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srsz. biinc oelekrény  
.111•••••••••••  

arázda: áp  

romlás  

sulyom testi sártéri  
és .f;erázdaság  

sulyos testi sértős 

hivatalos személy elle-
ni ervszak 

1.  

P•  

gyakoriság  	t_ 	.~._.. 
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3  

3  

4. €ábra  

Magjegyzend3, boga a mennyivó i adatok nem jelzik a prob-

iáAa tariedaimi sulyooségát, melyre a Dunántuli Napló egyik  

riportja hiuja fel a figyelmet. "Ha törik a padokat, verik a  

iárpákat, tépik a diaznövÉ a eket, vésik a falakat, miért ép-

pen  a köztóri plasztikákat ki ólnók'7 ... Felí szentmártonon  

a :'atiagubec-szobor szenvedett a barbár kezektől. Orfiin a  

Herman-szobor ős a árkónylegenda, a Kertvárosban Fürtös 

György plasztikája, a tettyei Gádor-szobor. Beremenden a 

Barta-szobor még azért nem, mert a kő keményebb, mint a s -

r. csiivo' ek, amivel dobálják." /16./  

Jo7Tnl kérdezhet j k, hogy  hu valóban ilyen a  F; őzállapot,  

miért nerc t1kröződik ez a4 itóletek mennyiségében? Részben  

ma ^ arázatot kapunk az alacsony  mennyiségi mutatóra a bírói  

rakorlatból. A  r Arázzdaí i en gyakran mában foglalja a  

rongálást is, de ilyen esetekben az utóbbiért nem indul kii-

lön eljárás. Lz itóletek indoklásában is csak ritkán térnek  

ki külön a ron álárira. A  AIII. mellékletben további okokra 

derít fényt _'isit©r Valória nyilatkozata.  
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Jzámolnunk kell azzal, ho, • a rongálások tulnyom6 több-

sége nem neriti ki a bIncselekmény fogalmát. Ilyen esetben 

szabálysértési eljárást indítanak a tettes va gy tettesek el-

len. A szabálysértési eljárásokat a rendőrség, illetve a ta-

nács illetékes szervei végzik, szabják ki a pénzbUnt©tóst. 

'_,zok nem 8zerepinek a biróság által kóazitett statisztikában. 

A másik ok az, hogy a ronlálálsi: igen kis százalékát 

derítik fel. Az emberek  tartózkodnak a feljelentő, a tanu sze-

repének vállalásától. A Parképítő Vállalat - Pécsett - 179--

től ól a szabálysórtisí feljelentés jomával, de ehhez két ta-

nura van s& ksó* Jellemző, hogy 1979-ben  két  alkalmi virág-

tolvaj ellen inditottak csak eljárást, azokat is rendőr érte 

tetten. "Az iÉ*aűi károkozókat rendszerint nem találják meg" - 

foglalja össze tapasztalatait Piszter Valéria.  

Mielőtt értékelném a rongálásokról szerzett információ-

kat, szükséges hirórtókiik pontosítása. Az adatok a felderi-

tett rongálíüok következményeit tükrözik, nem a rongálók szá-

mát.  Nis  disU]. ki, hogy egy-e, y objektumot hányan ós hányszor 

ronr áltők s eg, mielőtt mer;javitottíjk. A rongálók életkori ada-

tai nem álinak rendelkezésemre. A nyilvántartás sajátosságá-

b61 adódóan nem csak a szándékosan okozott, hanem a vóletlen-

ezezU , gondatlanágból származó romgálódáook, valamint a lopá-

sok következményei is szerepelnek az adatokban. ;;6ozáros 

András NiÁV igazgató hivja fel erre a figyelmet a XVII. mellék-

leten. 

A rongálások elleni társadalr.i közdelem egyik módszere  

a 

 

versengés a rongálhkkal. Ujra, és ujra kijavitják a neg;ron-

gált eszközöket, bizva abban, hogy majd csak megunják a purz 



titá:  t, vagy tovább bir,Ak sn,yagíakkal, mint a rongálók ener-

giával. A XIV. mellókleten olvasható riportban a D61-I)un.ántu-  

li bran,azolgáltató Válla/at riportalanya igy nyilatkozott:  

"E W*ee teriileteken rendszeres e. rongá?.ás, szinte versenyben  

var7urk a von 4kkal" .  

E verseny kilátását tárja e1$r.k a XIII. ee].xbklet riport-

alanya. A?arkópit5 tll4llalisst pár áve 600 eser Pt-ot kt3ltatt  

a rongálások helyr. eállitásár. a► óvente. Jelenleg nár megközeli-

ti az 1 ^silliót az erre be! tervezett %isszeg, de non lesz el óg  

e€;ósz 1.4vre. A vasbeton sakkasztaloknak 30-40 9f-át teszik tönk-  

re 6vente. PU..rtbg Gv'örrly  keránia dis3zkut ját 1975-t51 kótszer  

felujitottá%, de napjainkban, 1990-ba.n, is-16t összetörve, :nog-

rongálva 5.11.  

A másik módszer a "rongálásbiztonságra" tlirot:véa,niként  

pildLssa "a villamo:3mórnök, aki azárt nem kapta r.1e? a 1Q7jobb  

minőait3zt diplomamunkájára, mert  net, vetto figyelembe a van-

dálokat. A feladata egy 'r.özépiilet dís3z.kivilágitásénak ne[:-  

oldása volt. Meg it csinálta becfl.ilett+31, de non r-;ondolt ar-

ra s  hogy a világ7ittestQket u~-F kell el bel.yezni óa beópite-

ni, hogy ne lehessen s32  S  tzuzni azokat, vagy kiszerelni be15-  

1i,ik a drága izzókat". /1;'./  

A XIII. ós a XIV. crellbklet szerint tx;óg nem sikerült  

"rongálásbiztoc" utcai láupatestelcet, lámpaoszlopokat késazi--  

teni. A ronAlák össze tudják törni a vasbeton virágtart fikat  

is, a padok saftteszef7et6se talán már csak edzós számukra.  

Eirvetler~ bjasaka tönkretett6k a Oprcocai laprugóiból, fara-

gott rönkökből öaszeá3.litott játékokat, s ha n€iakAnt nem, fel-  

gyUjt ják a[:ii. éghető.  
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1974.  
1975.  
1976.  
1977.  
1973.  

Pécei VaBlitig.  

1C30%  
24,92 %  

52,37 %  
45.23 %  
56,94  !d  

Postaig.  

100  SK  
90,47 %  
121,42  %  
1280? (/  
142,85 X  
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Ezek után órthet"j, horv a hetvenes óvek  közepitől owls  

vállalatok - Pócssi Vasuti _;az.r*atóGfi„ éc a I3aranya megyei Pos.  

tasgazcat8ak{; - különbáz5, a közgazdasági szabályzók által  

vsiMesidett jogcimeken irxrekezne: ps•emizálrii a x•ongabkat  

feiialdntő dolgozóikat. A vezetők szemórmesen hallgatnak er-  

rcil, foltehetáen erkölcsileg elitáleadőnek tartják a módszert.  

A közópszintü vezetőkre hárul a feladat, horv "átla7on fell- 

munkájára" hivatkozva jutalomra javasolják a fe1 jQlontóst  

tevő dol.~ozóikat. NAxziik mpg , hogy a "dolgozók fokozott óber- 

só .~;ónek" hatására hogyan alakult a rongálások száma  ozan vál-

lalatoknál.  

A7 5. ábrán az 1974-t51 1978-ig terjedJ időszak rongá-

lásainak sazfizalókos alakulását tantettem fel az 1974-es év  

adatait 100 %-nak vóv®.  

5. ábra  

Az 5. ábra a Pőcoi  Vaeutirgazr at6o ; ós a Baranya me gyei  

'ostaigaz atóssógának adatait  tartalmazza  a XV. valamint a  

XVI. riellóklet alapján. A regkeresett vállalatok közgl csak  

ezek vezettek folyar atooan statisztikát a rongálások s ennyi-

sógórvl.  

A  posttin&1 pontos adatokat adtak a feljelentések számá-

ról is,  assay hiába növekedett 1974-t51 19' .i4. j aajdnem hh_  



- 31 -  

romszorosÁra. A fel,jelenthsQ}.ke1 párhuzaro:-~an a rongálások  

elöazör csökkentek, majd tovább fokoződtak.  

A 6. ábra a rongálások azázaiók.oa aranyának trendjót áb-

rázolja a k4t vállalat fokozottabb szigorának hatására.  

I60%  
440%  _  

110% _  
100  10 _ 
80%  -  

60% 
 

40%  _  

20% 
- 

 

1914 	19;5 	f9;6 	141} 	1918 évek  

-Pócs.i Vasutigaz.Tatóság:  

-Baranya megyei PostaiE;azc-atbság:  

6. ábra  

A 6. ábra alakulásából látható, hogy a megszervezett  

"motivált" felderit4s, 6c az ezt követe szankcíonálár hatásá-

ra a rongálások kezdetben csökkentek. Ez csak átmeneti sikert  

Jelent, melyet a ronrAlások emelkedő tendenciája követ. K1l5-

nösen szembetan3 ez a posta esetóben, mivel eszközei nincse-

nek dobozóinak közvetlen közel6ben.  

Befe jezóc1l me;yr;llapithato'^, h o ,y, a ronpáláaok fokozódó  
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tendenciát mutatnak. A rongálókkal miben alkalmazott tár-

sadalmi gyakorlat hatástalan. F©ltehetóen más neyékben, vá-

rosokban is hasonló a helyzet. Erre utal a XV. rellókleten  

feljegyzett rövid hir, mely szerint  1930-ban Budapesten 3-4  

közterületre kihelyezett telefonk szizléket rongáltak meg na-

ponta.  

AZ AGRES°ZIYITÁ ; tHTELYEZÉbE  

Az agresszivitás fogalma  

Mivel a különböző iskolákhoz tartozó rszerz3k az agresz-

sziót eltóröen definiálják, feltétlenfil sziikséges a fogalom  

általad is elfogadott jelentését meghatároznom. Ezáltal le-

hetség nyilik arra is, hot^, a tudomány eddigi, s általam is  

ismert eredményeit ösazeQ ezzel.  

Gr"örgy Julia szerint, "az agresszivitás a személyiség  

olyan reakciója, mely ártalmas ingereket közvetit e gy  másik  

organizmusnak." /18./ Tehát az agresszió  nem  ösztön, lánc-

reflex, vagy rájuk óp=.ilt viselkedés, hanem a szocializáció  

folyamán elsajfititott viselkedésforr^a. Egyrészt minden defi-

nició annyit ér a pszichológiában, amennyit megmagyaráz a je-

lenubg miködéséb3l. Názr&szt megszabja az értékét, ho gy  a  

pszichológus által elfogadott személyiségmodollben omint rend-

szerben megtalálhatók-e a jelenség dinamizmusát biztositó al-

rendszerek. A atrukturák összeegyeztethetőségén tulmenően a  

dinamizmusok, tehát a nüködések összee :reztethetősége is lét-

fontosságu.  

Az integrált szerrélyisérelréiet teljes modelljének, csu- 
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pán az agresszivitás szempontjából törtAnö elemzése is meg-

haladná ezen dolgozat terjedelwót, mélységét. Nem minden eset- 

ben nzT3kséges egy rendszer teljes strukturáját elemezni. A 

rendszer analizisének terjedel^cbt, ráél-sásét mindig a folya-

mat mélysége szabja meg. Ezórt elsőnek az agresszivitás fo-

lyamatát, strukturáját elemzem. 

Az agresszivitás dinaa,miznusa 

Az ember "bioszociális 1$nyéb5l" /19./ adódóan a ho-

r.eosztázis dinamikus egyensulyának fenntartására törekszik fi-

ziológiai és szociális szinten egyaránt. A változó környeze-

ti hatásokra, a szemályis4g állandó változással reagál. Rele-

váns, vagyis egy optimális intervallumot meghaladó hatások 

következtóben fiziológiai változások által kisért hiányálla-

potok jönnek létre. /'Kurdos 1976/ Ez a hiányállapot ráég nerc 

emóció, csak jelzős, de  már cselekváere kósztetö izgalmi ál-

lapot. 

Uasonló izgalmi állapotot hozott létre kisőrleti ala-

nyain randis és Hunt, adrenalin befecskendezésével. A kisér-

letet r;ódooitott formában :tanley ;ichachter As  Jerry Üinger 

vó&}ezte el. .szintetikus adrenalin befecskendezősót követően 

kllönhözi szituációkba kerfílt a kisőrleti személvek egy-egy 

csoportja.  

Az els5 és második csoport egyaránt nyugodt körülmények 

között töltötte a befeeekendezóet követi időszakot, de csak 

az első csoporttal közöltők az epinephrin várható tUneteit. 

Undkót csoport nyugtalanságról, fokozott szivmiiködéeről,káz-

r.•enegésről számolt be. lrzelmi reakciók jelentkezásérűl nem 
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szóltak, viselkedéslik sere utalt rá. A ttIneteket a szer hatá-

sának tulajdonitották. 

A harmadik csoportnál a kisérletvezető kisérleti személy-

nek álcázott segédje eufonikus reakciókat produkált. A leg-

több kisőrleti személy szintén emelkedett hangulatba kerfilt, 

s ennek megfelelően is viselkedtek. 

A negyedik csoportban az álkisérieti alany diihös,a .•esz-

sziv reakciókat produkált. Ebben  az esetben a kisérleti sze-

mélyek az a ;resssziv indulatokat vették át, s agressziven 

kezdtek el viselkedni. 

A néger kisérleti szituáciP t placebó befecskendezését 

vet3en is r egisrlételták, de a kisérleti személyek nem vették 

át a kisérletvezet3 segédjének órzelmi reakcióit, mavatartás-

for•rsáját. 

,chachter és munkatársai további, hasonló kísérleteket 

végeztek, melyeknek végső konkluzíó ja, hoci az érzelmi álla-

potokat a kognitiv folyamatok határozzák me g. Tehát a hiány-

állapotot kisérö nyur;talanság, izgalmi állapot az emóciók fi-

ziológiai alapját teremti meg, de kognitiv folyamatok vált-

ják ki, s polarizálják az érzelmeket. Amennyiben a cselekvés 

eredményeként mer;saUnik a hiányállapot, ugy pozitív érzelmek 

indukálódnak. A tevékenység kudarcának vagy akadályoztatásá-

nak érzelmi átélőse következtében kialakul a frusztráci%,avi 

"olyan .állapot, amelyet a személyiség akkor 61 át, amikor va-

lamely cél elérősére folytatott tevékenyc4 e akadályba Utkö-

zik." /20./ 

A frusztráció következtében ne;;ativ érzelmek indukálód-

nak. A sze_nólyisérg fru3ztr6ció-tolarenciájától fii: ;raen, ►en- 



róbb vagy erősebb frusztrácifis 6l^t6n7 válhat rclevánssb.. A  

releváns crártókl frus2zt^ácih által indukált negativ brzelmek  

között igen Ty akori a bánat, szorrrorusárr, szorongás, fólelem  

mellett a harag, s annak dinamikusabb, de rövidebb  ideig tar-  

tó, sztóniás formája, a düh is. /?l./ Heller isms /1978/  

szerint Dar-  in az alábbiakat tekintette a ctlh kifejenc3eagkö-  

zeineks  

- a szemfog lemeztelenitése a fels3 ajkak szóthuzáisával  

- elvörösödős, illetve elsápadás  

- toporzókolás  

- kiabálás  

- az ököl összeazoritása vagy ökölrázás  

- suttogás  

- fenyegetö hanghordozás  

- reszketós.  

]áa.r,:in feln:itt emberek reakcióit irta le, s vegyesen a  

fiziológiai óa mozgáskoordinációs szimptómákat, amelyekben  

keverednek az akaratlagosan visszaezoritott, megtanult ag-  

res3sziv teviikenya►`gMic ős ösztöncsonkok. A mozgáskoordinációs  

ozímptÓaítk 	már a csecsemőkor végén megjelennek:  

- giráa  

- Tavöltés3  

-- rugdosás  

-- kapálódzás forTá ►jtban.  

Az ontotreneti'{us fe jlődás folyamatában a .frusztráció  

nhr a 7-8. hónapban intenziv d?ih~.~eakciókat vált ki agyerr:sek-  

b31. Ez r^ár ttimadó  j_ellerji emoció,  de még hiányzik az agroa:.-  

szivitáU jellemzője, az á~rt,_6 szándék•  



Kilenc-tiz hónapos korra kialakul a feltételes reflex- 

kapcsolat a d4ih kifejezőeszközeinek mer.;mrilvánulássa ós a 

frusztráció megasYnte között. I•:ttűl kezdve a frusztráció au- 

tomati.kusan kiváltja a syakcibkat, de ezek ,r©;.  csak tenden-

ciájukban agreaszivek, sió  mindig  nincs ártó száuidéke A szi- 

tuntiv tanulás ut,jén egy-két éves kor között szerzi  meg  a 

r7errriek a tapasztalatot, hocv a tendenciájukban ar;resnziv jel-

1.71 kife.jeqöesraközei kényelmetlenek, 6rtalr•.jaeak környezeté-

nek. Ettől kezdve a tendenciák fokozatosan céltudatossá vál- 

nak, valaki va7y valami  felé irányulnak. /Ranschburg 1973/ A 

kiilönböző a-+*ressziv tendenciákra a környezet eltérően rea7111, 

s igy rögzűlnek, megerősödnek azok,  melyeket eredményesen 

ros€;8aitott. 

Eerka°•litz-tó1 ezó►rmaz8, :'.anschbui^r; Jenő  által ismertetett 

hipotézist a fentiekkel ki.e7éazitve, következő sémát kapom! 

- hiányállapot - frusztráció - ha.rar,; - a,Mres:sziv tendenciák - 

- tanulás; - agresaeib. 

Az a^;resazivitáeon ezt a mechanizmust, és ra•;.iködését, di- 

nar±aizr.*ucát érteti, s er7v-egy rzoz _r;tisitott, manifesztálódott 

tendencia  az ar-recczió. 

A hipotézis önmagában nor ad magyarázatot az olyan ag-

resszivitásra, amikor as agresszor közömbös vary  éppen saj-

nálatot érez az áldozattal szemben. Berko,-:itz által leirt 

instrumentális agressziót viszont a s3zocíAlpazicholbgia ered-

ményeinek felhasználásával t^ár. értelmezhetem. 

Abból indulok ki az instrumentális a7reas;zivitásnál,hogy 

a résztvevők csak vóGr°ehajtói, eszközei az agressziónak. Az 

agresszivitás a hatalmi pozicióval rendelkezők csoportjában 



alakul ki, akik pozici6 juk, ;azdasá ,i hasznuk elvesztését 

féltve anticipálják a frusztrációt. Az anticipált frusztráció 

is haragot indukálhat, s hibára döntéseket eredményez a koMri-

tiv inkonzisztencia miatt. Vej; 3k figyelembe, hogy a gazdasá-

gi és politikai vezetők rragas önértékelésű szerélyiségek, e 

döntéseik, kijelentéseik visszavonatatlanságához ragaszkod-

nak. A közvélemény elvórása is ezt erősiti. 

Gondoljuk végig, ho „y Festinr-er által felismert koE;nitiv 

disszonancia elmélet, s a disszonancia- redukció törvényei 

szerint rilyen következményei lehetnek az anticipált fjuszt-

rácibval, haraggal konzisztens kijelentéseknek, döntóseicaek, 

Következményeiket röviden u ► fo ;lalhator,: össze, hogy  hibás 

kijelentéseiket felismerve k.ils3 igazolást nem kerechetnek, 

mai önértékelések következtében nagy disszonanciát élnek 

át, emelget fokoz a visszavonhatatlanság in. Belső igazolást 

keresve a tényeket, attitad eiket igazitják hozz" tettiikhöz. 

Kialakul az elkátelezettoégnek megfelelő vieelkedés,amoly ag--

reeNíóhoz vezethet, amit szintén racionalizálva belsőleg 

igazolnak, ahogy Aronson /1971/ fogalmazza meg a ke{ retlen-

abg igazolásában. "Ebben az esetben a disszonancia enyhitó-

sónek hatékony módja az, ha r.:aximátisra növel jak ceelekede-

tank áldozatának vétségét, hogy megnyúzzuk marunkat arról, 

hockr az áldozat negérdemelto, amit  kapott." /22./ 

Az agrMezivit&snak ez a fol'rar,ata a politikát tevéke-

nyen m ghatArozó, viszonylag szak coo: ortra érvényes. 

Az  agresszió "eszközei", végrehajtói a szociális befo-

lyásolásnak engedelmeskednek, mert az emberiség kulturája 

bizonyos köriilmények között még megengedi, sőt megparancsol- 
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ja a 2egIIulyoaabb a7rASsziBt, a gyilkosságot is. /Freud 1945/  

Haótidolásu'd esetón az attit4idváltozásuk..~~a az "engedelmeske-  

dike  jellorizc3. Csak a viaelkedAsi faktoruk változik mec az  

a2.kalaaaloodiai funkciónak wesfelel::en. Ez nem zárja ki, hogy  

az affektiv ős kognitiv faktoraik a viselkedési öcszet©vűvez  

ollontátes órtbkc4cet tartalmazzanak.  

Az autoriter agreaszivitá3 alapja a sziilőkkQl, majd a  

csoporton beliili tekint4lyszon6l7ekkel szembeni frusztráció  

kiváltotta hareg. Es saját c soport;jAn bel=il nen nyilvánulhat  

meg, a visalkadoie mind= t e-r. iiletáre kiterjedő, formális sza-

bályozás, as e€:zktizn feletti, jól szervezett ellenőrzés kir-  
vetkezt?Sben. A  tekintóxyszemélti•vkkel szembeni harag kiváltot-  
ta diaazor,anciát a velffit atesben tanusitott tulzott encedel-  

resaéggel •  tiaskalettel kor,?en.sálja, de redukálni rjsm tudja.  

Igy  agreassiv indulatai i►llandfisu],nak, c BEreeasió jának cél-  
pont jai a csoporton 	organizr ~susok lesznek. /,anford  

19731 Roger 1973/  

Az autoriter tcresszivitás manifesztálódhat routinier  _ közömbös gyilkos, a riilkoláa z.1ectP2 orbore /ilellar 1978/ -  

agresszió forrájában is.. Ez feltehetően ugy jön létre, hogy  

a szituációból adódóan az áldozatnak nincs módja az agree,z-  

c ,ort frusztrálni, i. g-: ne -  . indukál haragot. Cóltáblá ja csu-

pán  az acresszihnak, :: ezáltal a2, a:rtas szt?rnal: a tekint6l7-  
sNemblyekkel a7er„ber.i ml-esszl.vl.táca ráto:^eZődik.  

Szintán behódolás küvet'-ezer~ttye 	instrurentális3 eg-  
ress:sivitásnak azon man3.fes7tál5dása, mikor an a4:reHszor az  

agresszió kivitelezése elótt vagy közben sajnálja az áldoza-

tot. Az ilyen sze.nblyisigak feltehetően maoas frusztráció-to- 
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larencias:.intt-el rendelkeznek, a a demokratikus nevelési,ve- 

setósi atilus következtében  nem alakult ki az autóriter ag-

resszivitás. 

Az egyes necróziook és pszichózisok pozichosyndronái kö-

zött előforduló patológiás agresszivitást szintén indukálhat- 

ja a fru®ztráció. Neurózis esetében a magasabb idep:i.iködés 

zavara következtóben állandéoult fesziiltrség, va gy a paradox 

fázis sajátossága ős a frusztráció hatása közt eszumrsáciA jö- 

het létre. ps^ichóziaoxr esetén a személyiség reakciója a té-- 

veaoauméivel /doxaarna/, érzékcsalódásaival /hallucináció/ 

adekvát, ezért  környezetében  elkeriilhetetlenvl sul,yos fru:sztra-- 

ciókat 61 át. 

A személyiség végrehajtó regulációja az  agressziv dina-

mizmusokat k,i3vet6 tanulás, szocializáció  következtóben "a 

cselekvést összhangba hozza  lefolyásának feltételeivel". /23./ 

A  végrehajtó  reguláció hatását a következőkben fo!;lalom asz-

pries 

1. Rögziilés következik be, ha egyes agresszi6k személyi-

ségre jellemző reagálási formává válva  variabilitását csökken-

tik. 

P. 3ieh6doláe következtében, csak ax, agressziv attitiid 

viselkedési összetevője  változik  mer;, átmenetileg. Csak  az  ag-

resszió terelődik, de az  ellenőrzés rrserwziintóvel ismét mani-

fesztálódnak az  eredeti agressziók. 

3. A displacement, az  agresszivitás átvitele, az t4;resz- 

szi6 céljának áthelyezése a szubjektum  számára kevésbé veszé-

lyes objektumra. Az agresszió teraládósének következménye. 

t}. Az elfojtás az emóciók 6a a tudat közti inkonziazten- 
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cia következménye. Nem következett be interiorizáció, csak 

identifikáció. Az  affektiv faktor acrressziv indulatai és a 

kognitiv faktor regismerési elemei közt létrejövő disszonan-

cia következtében biintudat jön létre az érzelmek miatt. Ra 

az ellenőrzés a szociális é: ideológiai téren minden agresz-

sziv viselkedést megtilt, szoronr*ához vezethet. 

5. Terel ídik az agresszivitás is, mert az elfojtás ál-

talában még az eetlen renduzerbe tartozó dinamizmusok ese-

tében ©en jelent totális blokádot. Ezért eres agressziók ér-

vényesqlhetnek, s idővel az elfojtottakkal egv9tt a ozemél7i-

uég variáns tulajdonságává válnak. 

G.  Az agresszió céljának beszfikitése kevésbé sulnos ár-

talon közvetitésót jelenti. Verekedés helyett csufolbdá: ala-

kulhat ki az elfojtás és terelődés következtében. 

7. A szublimáción az agresszió tárgyának, ob j ektu :ának 

és céljának "szociális szempontból órtókes módosulását" ór-

tem. /P4./ 

8. Az elaboráció felfogható u r is, mint az agresszió 

póttárgyak se?itaégóvel történő kivitelezése. 

9. Befe jezc6aiil megemliten az arresszió áthéritását. Ez 

igen gyakori vallásos embereknél, de megtalálhatjuk c;yerekek-

nél is mint árulkodást. 

A dinarika után isrerteterr, hogy miként osztom fel a^ 

agressziót, mivel ezen a teriileten is igen nak to kétség. 

Az agresszió felosztása 

A kiilönböző szerzők által leirt agressziók felsorolása 

7::e haladná ezen dolgi-ozat lehetőségeit, besorolásuk az eltáró 
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felosztási alapok következtében áttekinthetetlenné válna. 

Ezért csak saz3kség esetén irok példákat. A felosztási alapok 

szerinti besorolási alapokat a következők szerint osztályozone 

1. A szeraólyis3ft állapota szerint az agresszió lehet 

e};bszságvs személyiedpsarkezeten 	 "egészséges" - és 

patológiás. 

a. item tekintem  az agressziót patológiásnak csupán azért, 

mert a provokációhoz viszonyitott nértgke tulzott. As  af;resz- 

owió indokolt mirtbke 68 formája  mindig társadalmilag e;eghu-

tá..ozott. 

b. Az "egészséges" agresszió folyansatát tekintve adekvát 

válasz a 	 ingereire. Ez a  "válasz" különbözi tartalmi, 

for mi jcryekksl rendelkezik, a.nely szerint tovább osztályoz-

ható. 

2. Tartatna, tehát motivumai és az elérendő cél ozerint 

as agresszió lehet önérvényeoitő, proszociális és aszociális.;. 

a. Az 'r,nérvényesiti agressziót a s3zubjok tur.: Ürune,valóai- 

tó s ziiksógletQinek gátoltsaága, önórvényesitő tendenciáinak 

frusztrációja váltja ki. Az agresszió objektum.ánnak nech :itrá- 

lása, a blokád negszinhsae ki is oltja, az állatok rivalizál 

agressziójához hasonlóan. Az onto onQtiku3 fejlődés foltrar,;án 

proszociális vary aszociális agresszió épislhet rá. 

b. A proszociális af7resszió akár önérvényesitő jellegi, 

ak'r instrumentális, tullóp az önös órdekeken. A csufolódó 

ttssait megverő gyermek eg uttal a aér.-tegetést, megalázást 

elitélő társadalmi normát is  képviseli. Tettét négia culvo-

sabbnak itéljlk s  mivel a fizikai agresoziót erkölcsileg- ve- 



- 42 - 

s ,ólyesebbnek 81 jük mer;. 

c. Az aszociális agresszió destruktív s krininoid jel-

le;ii. 

 

Létrejöttében fontos  szerepet  játszanak a puzichogén 

ártalmak, s folyamatát tekintve közel áll a patolósiáa agy; -

resuziőhoz. 

3. Tornai jegyei alaDján az  agresszió lehets fizikai, 

verbális ós Ireativ. 

a. A fizikai agresszió a hajdani orális agressziónak a 

történelr:i fejl5d6c folyamén szocializálódott változata. HA-

boruk kivótelével általában megmarad a fájdalomokozás aulzics-

cori szintjén. 

b. A verbális agreaozi8 esetében amáaodik jelzőrendszer 

lelh+aszná2ásArral jut kifejezésre as é ►rtó szándék. 

Is.  A ki*eativ agrssasió megjelölést a szakirodalom nem 

alkalna^za• TlSrtés#laból tudjuk, hogy a miialkotások is köz- 

Yetithetnek ártó azándákot. Politikusok ezt már régen folio-- 

sertók, s cenzurával igyakeztek védekezni ellene. Gyerekek 

Mstóben ez  közel All a csufolódáshoz, de annál enyhébb. ha- 

rikatuz•át, gunyrajzot készít, parodizál. 

4.  Wpm szerint as agresszió személyek, szerólyek 

ja, tárgyok elleni 10e16 

a. 8sably elleni as agresszió, ha objektuma közvetle- 

r_Lil egy másik ember. 

b. Cól elleni  as agresszió, ha a személyiség érdekszfé-

rája a tárgya. Objektallit a célja elérésében akad&lyossa az 

agresszor. A tanulók cdl elleni  agressziója közül Ormai Vera 
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/1970/ a következőket Sorolja fel:  - az órán figyelmetlen 

beszélget 

- zavarja társait 

- szófogadatlan. 

Le4in /1915/ a cól elleni agresszió közöl a sztrájkot, a sza-

bály szándékos mesze=;ó3ót, a a szándékos figyelmetlenséget 

onliti. 

c. A t€rr yak elleni agresszió az objektumot jelképező, 

var7,  tulajdonát alkotó eszközök rongálásút, elpu3ztitását je-

lenti. T&' óvodás korban előfordul, hogy a közös játékból ki-

rekeuztett kia verek társai által ópitett konstrukciókat le-

rombolja. Felnőtt korban már sokkal sulyosabb következményei 

lehetnek a tárvak elleni agressziónak. "íRád .falván családi 

perpatvart követien a fiatal férj meggyujtotta a lakásban 16- 

vő ruhanermiket, ho Y bosszut a11 jon. N /25./ 

MegTagadó, történelmi példa a tlrgyaak elleni agresszió-

ra, rombolásra, a tuileirók trönter; ének 1343. február 24-én 

történő elpusztitúua a párizsi nép által. "Vad ujjongatva  iiti 

át Lajos  Fülöp képeinek szive-táját. Ahány övvel ezelőtt móg 

a bölosek bölcsének nevezte. c: zétszaggat ják a királyi palás-

tot, mely egykor  az ő fölkent vállaira borult, s bohőczsapkát 

szabnak belőle. Trónját a Bastille terére hurczal ják, szurtos 

utoza ^rernekek egymásután bele ölnek, játszva, vihogva tópik 

bársony szövetét, tördelik aranyozását, aztán elégetik." /26./ 

Autokratikus lógkörben a "r unkatermőkek inkább az ag..,reuz-

sziv táradásnak, Mintset a tulajdonosi érzés bUszkesógónek 

tárgyai". /27./ Az agresszió ilyenkor személytelen r „yiilöleti 



tárp7yakra irányul, s mint rongálást óezlel jük. 

5. ársadalmi ±'egitólóae szerint szociálisan elfogadott, 

megtört & elutasított lehet az agresszió. 

a. i ég a sr,ociáliaar. elfogadott agresszió is i5;en bi-

zonytalan, változó kata7ória. Általában a versenysést,agceez- 

sziv, de si3ortszerii, ártalmatlan jót4kokat eorol9Llt Um* IS  a 

felosztás azonnal tarthatatlanná válik, ha G. Freud air idb$ett 

r3ort!!r ' gondolunk. Bizonyos köriilmán;yek között az agresszió 

megtagadását ugyanolyan aulyosan beintetik, mint mils köri.ilmé- 

nyek között alkalmasáefit. 

b. A szociálisan megtqrt agressziók közó az elaborácieis 

szinbs zajlókat sorolják általában. Ez a fogalom ha lehet, 

még bizonytalanabb mint az előző. 4 rthetű ez már akkor is, ha 

csupán a látens erkölcsi normák ás a hivatalos erkölcsi nos--

nák közti kiilönbságet vesszeik alapul. A helyzetelemzó&t ala-

pul vóve ugy tiinik, hogy Baranyában a közerkölcs szerint bo-

csánatos, megtfrt biin a rongálás. A megtört a;-ressziÚk ' e4r-

itóláse mór; egy  tantestiileten bekel is igen szóles szórást 

mutattak tapasztalataim szerint. A pedsgbgusok általában meg-

ti1rik a csufolódást, a kisebb szóbeli durvaságokat. szóban 

elutasit jár. ezeket az agressziőkat is, de ner szereznek ár-

vényt az erkölcsi szabálynak. 

c. A szociálisan elutasított agresszió a közáletben ép-

pen olyan bizonytalan kategória, mint az elfogadott. A peda-

gógusok általában a nzen4l7ek vagy  tágak elleni fizikai va-

lamint a cól jaik ellen irányul4 arzreassibt utasitják el. 



Struktu•ra ©o agre.szivitás  

3evezetyként mac: kell e..°•litene"f, hof :y az agresszivitás  

din€u-z4zrr:usában folyamatként leirt, .fogalor: nen azonos a i>Fszi-  

chiku© folyamatokkal. A folyamatot rendszerelméleti fogalom-

ként, cint  alrendszerek közti relációkat használtam.  

Az integrált személyiségelmélet a pszichikus három al-

rendszerét különbözteti megs   

pszichikus folyamatok  

7cuichikus álla-lotok  

pc^ichi?nss tulajdonságok  

A továbbiakban apczichikus alre3nciszereit, csak mint fo-  

l7amat, állapot és tulajdonság nevezem raw.  

Flsúnek aa agreesziö helyt keresem mer; a személyiség  

©trukturájóban, away mint manifaeztál5datt tendencia az aka-  

rati cselekvés folyamatiba tartozik. 7z csak a jelensér;  ec--ik 

oldala, mivel az agresszió az a.gresczivitág, szerves rósze,  

anely a személyiség nags  

A személyiség tulajdonságaiba beSpiilt arAresazivi.tfus hát-

terében az állapotokkal a végrehajtó regultic ió mér leirt ha-  

tásának következtében 	Vela er7Utt az agresszió mint  

befejező fázisa,  a tulajdonságok variáns jellemvonásaként szin-

tén állandlisul.  

A  továbbiakban a rögzillt ar;re€syzib a tulajdonságok ré-

szeként, hatásdmoalt sagfelenen visszahat az akarati cselek-

vés folyar.~:atÁi+ae ♦ variánsés invariáns /.ioz.-váth L. G. 19l1/  

jellemvonások a folyanatok várható reakcióinak belu3 nerhatá-  

rovc3i közé tartoznak.  



As  imariax►_s jelleneoáseác air  fixálódtak, pszichoterá-  

pláe babások asámára hozzátérhetetlenek, miként krininális  

aeesílyiskek esetóben tapanzbalhatb. A  variáns jelleravoná-  

eok viszont az állapotoktól fftgően betook,  a pszichoterápi-  

ia módszerekkel crer--;váltostathatók.  

Az állapotok közül csupán a c;iner^iz áuus kiindulási téte-

leként azereplő hiányállapot, illetve az azt kisérü izgalmi  

állapot megfelel3jót tartom oz{ikaigesnQk pontoaitani.A szü k-

ségállapot kiváltotta, tudat és cél nólküli feszültséget  

kardou /1973/ mint motivumot, dirvet irja le. A dirve sajá-

tosságairól a következ 3t áJ.lapit ja megt "el+a" megjelenésekor  

még rien érzelmi élmény /mór; nem fájdalomi, csak semleges jel-

sig. mint a többi érzéklet - ~c~r.is, már ebben a kezdeti stá- 

diumban is feltétlen cselekvésre késztet5 tényező". /?U./  

,,,,chachter és Anger kisórletoiben közvetlenül a moti-  

vurru ói7itott különböző eTúiciókat. Ezzel bizonyitani lehe-

tett, hogy a harag agressziót vált ki.  Landis  és  Hunt kiséi~-  

leteinek tanurleka azerint a dirve nen vált közvetlenül ki  

emóciókat.  

A dirve-re a személyiség  tulajdonságai közó tartozó szük-

ségletek épülnek rá. A sPükséc;lc3t esetében már tudatosul a  

hiány érzése, tehát a azemélyiség észleli azt, óa "hiinnbö--  

z5 képzetek alakulnak ki a szükséglet kielbr;itósének tár.-yai-  

rál. Ily -36don a sz".rkséf;let rnintep:7 tírL; =i.a:;u1". /29./  

A hiányérzet óuzlvlésiriek ós a nZükaéglet tárgyiasulá-

sának órrQlr:Li, vetületeként jelentkezik a vágy, amely mocha-

tározott objektumra  irányulé kiván:6 4;.  

A ssesilyiuózJ tevékoYyséc$nek várv által meghatározott  
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cél ját Ess irányát a ozi1ku4 let kielór itóse, s tárgyának meg-

szerzóse jelenti. Amennyiben a tevékcmyság erednényes,up po-

zitiv órzelmet indukale  s az eryensuly helyreálltával megszű-

nik a notiváci6 fiziológiai alapja in. 

A frusztráció keltette Sg, diih kifejezői r:-rár dinami-

kus tendenciái as arressziónake  röviden agressziv tendenciák. 

r ível a flusztráció nej^ jelenti a f3zorn6lyiséf totális blokád 

alá 

 

helyezősét, ezórt az agrecsziv tendenciák manifesztálód-

nak. Olyan esetekb©n,a:iikor a nztiksórleteknek a szituációhoz 

való viszonya gyakorivá teszi az a;ressziv tendenciák nozr,ó-

sitását, a  harag tbbbó-kovénbó állandósul, a dinamikus ten- 

denciák aressziv beállitódássá szervegűdnek. 

Az ck-r©ssziv b©állití dánt is uc r kezelhetjük, "mint a bi-

zonyos rea7ál(wi fornára való r agas fokon általánositott kó-

ozenléti állapotot, mint olyan tfnvoz3t, amely a diezpozició 

belső szerveződődőt meghatározza, ás ezzel eryide jiiler; megha-

tározza a viselkedés belső logikáját, folyamatosságát, követ-

koz.etefsségót ós as egyén tevőken rs6rének strukturális szilárd-

sá át is." /30./ 

A beállitódáuok rendszerbe czorvozJdéuo következtében az 

agresszivitás az ir-ányulásba beópiilve nint attitiid meghatároz-

na a pszichikus variáns ar;ressziv jellomvonásait. A diagnoz-

tiz.'láe és a terápia ozenpontjábhl egyaránt fontos  tudnunk:  a 

szi'2s1 irányulásában azok a tulajdonságok alkotják a jel-

lemet, emelyek a szer 6lyisér Fir. tékrendjét fejezik ki. 

Befejeo'*ánt negjegyzem, ho, r az irányulásnak, nint in-

dividuális tulajdonságnak a hatása kiterjed az általános pszi-

chikus tulajdonságokra is. 



AZ  AGRE;JZIV 1111111=1611 tlirtLIKUiAB►, "+~IXIHOWEGYEI  

A VIZ:3GALAiOS MOM  

A továbbiakban ismertetem a vizsgálatokat, s az agresr.-  

osiv szenólyisón kialakulását, egy-egy ©rettanulmán,,v tükré-

ben.  

1. v.  sí3. ! Első osztályos f iu, G ; 10 korában, 1977.  03.  

11--6n an  iskola beutalójával került felvételre.  A beutaló tii-  

netleir.ósóban a k'r3vetkez 3 anomáliák  szerepeltek.  Állandóan  

izeg-mozog, figyelme szétszórt, csak pár percig képes koncent-  

rúlni. IIetiialakitása, kapcsolása torzított. Verekedős,  fiize- 

tdit, könyveit iiss Jeforkál ja, széttópi. Munkájának eredménye  

nen  órdaielie  s#adig belebeszél az órába. Az iskola szerint a  

családi 	beto3yáoalja a tanuló viselked.éoót.  

ías A aster 28  óves, laboráns, a v.as. as el03,  

problómamenteo graviditásból, rendes időre szUetett, rögtön  

ftlsirt, de nyugtalan, sokat sirá ujazülött 68 csecsemő volt.  

Nehezen volt szabályokhoz szoktatható a nagyon mozg6kony coo-

caer. Óvodás koráig a mater otthon volt vele, az óvodába ás  

az iskolába is gyorsan "beilleszkedett". Óvodai panaszokról  

a  muter  nen számolt be, de az iskolában már a„ első napokban  

"=aanaözkodtak" ró. NfteItötte" az osztólytbreait, eges czü-

13k eltiltották tile a gyerekeiket, azok másokat is befolyá-

soltak. Fyedill ültetták, mindig őt hibáztatták, ha baj volt.  

A mater eltiltásokkal bUntette, verekedéseiért megverte. A  

v.oz. otthon kedves, jőözivii, ragaszkodó, se ;itükész, köny-

nyon befolyásolható, nagyon mozgékony, sértődékeny, dacos.  

Csak akkor tanul, ha a mater a közelében van. A pater nagyon  
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szegi: ette, a elnbz3 volt vele. A v.sz. mikafél éves korában ma-

ter  házassága megromlott, pater elköltözött, de egy év riulva  

kibéktiltek, s ismét "j61 éltek". fit éves volt a v.sz. amikor  

a oezil5k házassága ismét megromlott, elváltak, de csak egy  

hönápja költözött el a pater. A mater maradt a 2 szobás össz-

komfortoe lomban a v.sz.-el, két éves öccsével, s a volt 

férje alj hgsissijából származó, tizenkilenc éves mostoha-

fiával. Reggel  nyolc órától délután négy  éráig dolgozik,  370o  

't havi fizetésért.  

Játál~s~*,Ncye16®a A mater macával hozta a v.eiz.-t else  

alka].oamnl  is, is  ó a  várszobábantartózkodott az anamnézis  

felvételének idején. Az asszisztens játékba hivta, de nem fo-

gadta el, a rajzolást is Visssautasitotta. :.kzorongó, ghtlásos  

Gyermek benyomását keltette. As aee$iszt©rie mesét olvasott,s  

azt hallontva kicsit oldódott. 2ovábbra is a széken  tat, 18-  

t>álta lábát, hintáztatni igyekezett a széket, majd teotholy-  

^eté t változtatta állandóan, a nézelődött a szobában.  

Belépve a vizagálöozobába, rögtön vbrlekezó beállitódás-  

ba helyezkedett, gátolt,  non  mert megszólalni. Arcán ©zomoru--  

aáC, félelem, bizalmatlanság ti.ikrözcidött. Játszani ne m kez-

dett el, lehajtotta a fejét, néha lopva a játékokra tekintett.  

Uivtan, hogy négzl.ik meg a játékokat. A kérésnek eleget tóvo  

megállt a játékok előtt,  nem nyult semmihez. k'gyltt nézeget-  

-Mt a játékokat, egyet-egyet kézbe vettem, a játékokról be-

szélve. ►ionverbólis kommunikációja  vsgvatozott, r:eg j  elont  

arcán a  szociális mosoly, de eleinte nem foc:adta ol a viazon-  

zfist. ►:=iutón a viszonzás láttán nem kapta el a tekiritetót,vá--  

lemóYWót kérdeztem e~y-e~~; játékról. Beszélni 1:ezdett,de csak  



egy-egy szóval válaszolt: "igen - nem". A rózsaszin malacka  

bábot vette kózbe, felhuzta a kezére, a megszólalt:  

- "Az óvodában  mi már báboztunk." üimogatta a bábot.  

la is megsimogattam a bábot, a v. sz. moaolygott. Felborzol- 

tam a báb a8ir6t, a v.e$. nevetett, majd elszomorodott.  

• *Moot Dir."  

~• mórt?  
- "I3á►ntotta valaki."  

- 4 igaoztal jul: net;1  

Oldódott, s halkan, suttogva  kezdett r.:eeólni az iskoláról.  

17splorác ió:  

- "Ügyes gyerek vagyok. Mr3s is, de vannak nalam erűnebbok  

is. Megcsináltam egyik gyerek feladat+ótt.•  

- Tudod  ugye, hogy miórt jöttetek el?  

- "Ien tudom, hogy niórt jöttiink."  

Mater 197'l. 04. 06-6n hozta a v.oz.-t, 3 icriótelten  

tókr,ef;£i£;,velóasel kezdtem a vizagálatoi:.  

Ját,nkmtimpaléos Oaé►llóan kezdett játszani. Mórleget  

vette le a polcról, nézegette, kipróbálta raUcöd$eit, uj jával  

nyomkodva. Ezt a tevbkenysbget többször r,egiamótelte, majd  

vi_,ezah©lyezte a polcra, s a pónztá.tgéppel folytatta a mani-  

pulativ 	;átókot. Ezt követően gyangyőt Matt.  

"
,)ont 	= A rajz m6ret6bő l adódóan a t enat ika rne ; j e- 

lenit8sét csak Poles itiaine /1974/ által javasolt szimbólumok  

használatával tudom bor futatni. A rajz háborut, érő és le a--

hant repülőgépeket ábrázol, 7. ábra.  



% • Fal bra 

A tematikán kivül fontou dia,_r;nosztikei ozempontot je-

lent a kivitelezés m8djának őrtókelése i s , ez6rt a 3. ábrán 

egy  rószeler^et a tematikából kiemelve bemutatok. 

3. ábra 
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Faraiz: A 9. ábrán látható fa szorosan a la) aljára 

rajzolva áll, törzse világos barnára van satirozva,s zöld 

czinü koordinálatban gomolyag a koronája. 

9. ábra 

A lap ?1 cm-on 71137assk3á"3xc mintef77 e7.77ha3"i"£ifÍ.ilt, 75 

t tett ki a fa ma;assá°a. 

r:nberra z: A 1©. ábrán látható a kicsiny, összesen 4.0 

mr': nac‚vsá.-;u, a lap alsó oldalátl 35 	feljebb elhelye- 

zett emberrajz.  z. 



c.~ 

10. fibre  

Csal tt~x'&i "A" változatát a 11. ábra mutatja be.  

11  

)1  r 
 

11. &bra  



Uel itt rajzolni kezdett, visszufor*ditotta a lapot, igy  

a rövidebb, 15 cr-:-eb oldalit helyezte maga elé. A két előző 

rajz feltételeinek megfelelően készitette olt megközelitőleg 

a lap 2l cri magasságának egyharmadát tölti ki. Valóban a  leg.- 

magasabbra rajzolt anya sem nyulik a lap aljától esbitott 60 

mm fölé. Jeupán a feliratok adják a 30 r:m? magasságot. 

Rajz közben figyelme  gyakran elkalandozott, de folytatta 

a 

 

rajzolást. Gyorsan dolgozott, Korrekciót nem alkalmazott. 

IgWas  Az exponált meséknek caak a aorszfirrát iron.  le,azt 

Lövetve  a  v.sz. válaszait közölve, miként a jegyzőkönyvben 

rögzitettem. 

1. - "Uty gondolom:, hogy ••• kicsit messzebb ment mint a 

00s4k, ... lehet, hogy  a  Elibe." 

"... Mert nem bírta a meleget." 

3. - "Elment füvet enni." 

4. - ":.)dtbt volt, azért félt, és az anyukája elmentOs egye-

dül félt a szobában. =nent a boltba vagy a bisztróba, 

mert sokáig nyitva  van."  

5. • "Nem adta oda, mert nagyon félti." 

6. - "Az erdőn nem szerette a friss levegőt." 

V. - "Elutaztak. Nem  fog  itt járni iskolába, ;mert a másodi-
kat nem fogja itt járni." 

84 •• "on félelmeset álmodott, hogy  elvitte  smymisigt egy 
boszorkány." 

9. - "As iskolába, látta, hogy smár sorakoznak." 

10. - glirgma volt, mart valami nem tetszett neki." 

1P. - "Ricsinek." 

13. - "Lehet, hogy félt a magatartásáért, mert a nyuszitól 

nem kap ajándékot." 
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Thomas, három legjobb kivánsáf; t 

1. - "bábok" 

2. - "villanyvasut" 

3. - "bicikli" 

klethelyzetek:  A neeé15 tesztek befejeztbvel kapcsola-

tunkat 	olyan teherbir6nak dreztem, hogy explorbcids szi- 

tuációban elvbcrezhettem ezt a vizsgálatot is. Az alábbiakban 

közlöm a kórdéaek sorozámfit ős a válaszokat: 

1. - "Bekötöm." 

2. - "Hát, neki me=-keresem." 

3. - "Vennbk kiflit. Azt szeretem." 

4. - nib • s • nos  tud... megverem."  

Következő alkalommal 1977• 04. 27-ór. jelentek ^®c icr^ó- 

telten. A v. ez. ivmerö3ként fogadta az asszisztenst, s a vá-

rószobában elkőszitette a családrajz "D" változatát,  amely a 

12. Abrán láthatd. 

1 

12. ábra 



fLIc.: 6 ;11  

Ik.: 6;6  

Elra.:0;5  

L. 93  

anet - Limwn intelligencia-vizsgálatra a tannlmínyi  

problémák, az embe7ra3.z területén nyujtott viszonylag  gyenge  

teljeaitmárye; a la,j zot, tesztek grafikus kivitelezésónok ano-

máliái„ a  beutaibbsn közölt, s  az anamnézisben fellelhet3,  

erikefalopátiá..~~a Uft1.é szimptómák miatt koriilt sor. A  13. áb-  

rán látható tesztprofil nen  utal ax:kefa.lopáti.ára, szórása ki- 

CBS..  

a  b  c  d  e  f 

év  + + + + + + 

6 év  + - + - + + 

év  - + + + + + 

8 év  a  a -  _ - -  
13. ábra  

A v.sz. munkatempója gyors volt, figyelmét az uj eszkö-

zök rövid idein kötötték le, testhelyzetét gyakran változtat-

va vég„ette el a  feladatokat.  

Bab : "Jaj, d© 6rdekesl” - suttorta, riután megmutattam  

a bábokat.  

A tündért huzta fel a kezére, fejére helyezte a koronít.  

"Királynő lesz." - mondta. Várakozva nézett rája, ráb  

szereplőket ner;: választott, tematika nem  fejlődött ki. Játék-

ba léptem a királlyal, de visszautasitotta, csak a bohócot  

fogadta  el.  

A  bohóc közeledését elfof;adó, nonverbális mimikával fo ;ad-  

tag  k6rdósére: - "i'it csinálsz itt e gyedül, királynőm?" - ver-

bálisan válaszolt.  

- "Iskolába L e yek."  
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- tol a táskád?  

- "Nincs. Nekem nem kell, mert nem  kell ott semmit csi-

nálni."  

Letette a bábot, s nézelődni kezdett.  

~hc,2 	i lorácb: Rövid, feltáró jolle 1 beszélgetésre keeilt S.s  

sor materral.  

- Bizonnyal történt valami, az elmult időben?  

- "Hit ... most ... rár alakul. Ugy... egy-két na)ja  

már  t:irhetően megcsinálja a leckéit."  

- Nagyon örFilök, hogy ilyen szépen boldo-ul a ... •  

- "Ah ... • Megdicsérten, megint  rókát hozott." - egrint.  

-- nehéz a helyzete. ; egiteni szeretnék.  

-  "Három gyerek maradt, ... hogy u y mond j an a család-

ban. Mindegyiket el kell látnom, mindegyikkel foglalkoznom  

kell. Nincs ... sok időm vele foglalkozni, ... akkor az öccse  

féltékeny. Azért szoktunk ... beszélgetni, hogy mi van az is-

kolában, meg  kártyázni."  

Ezt k€Svető vizsgálatra 1977. 05. 19-én kexllt sor,melyet  

;.3enderrel kezdtlnk. A 14. Ábrán láthat6 tesztprofil tartalmaz-

za az fibrák aspektusonkénti pontszámait és az ösbzesitett 

c -edménvt is.  

14. ábra  



Bába A grafikus teszt befejeztével a v.sz. kérte, hogy  

ismőt bábozzunk. A gyerekek gyakran adnak különböző cimeket 

a bábját4kuknak, de erre most nem kerIlt sor. 

6zereplők: - 16 	- fekete 411at, 

- király 	- vitáz koronával, 

- királ-n S 	- tfindér koronával . , 

- fiu 	- sportoló. 

Dinamizmus: A királyt választotta, aki lóháton vadbsaik. 

szó nélkil bábozott, a 18völd8z4st utánozta. 

- Eyyediil vadászik a király? 

- ^Igen. Messze van." 

- Mit fog csinálni? 

- ".,ok állatot lőtt, hazamegy vacsorázni." 

Királynővel lé?tem játékba. A királynő már naron vár-

ta a királyt, boldogagyi k6szönt5tte, de az nem viszonozta. 

- "Fáradt." - mondta a v.sz. 

A vacsora még nem volt kész, s amii► elkészllt a király 

elment, a királynő eredül készitette a vacsorát. 

- Nem serit neki? 

- "Nerc. Elmegy. Majd meg j ián. " 

Miután meg Ott a király, szó nélkül vacsoráztak. 

H v.sz. uj szereplővel, a fiuval lépett játékba. A király ás 

fiu játszottak, a királynőt kirekesztették. 

- "Mosogasson el." - mondta a kiiá17. 

i loráci t r► bábozás valóságfedezetét feltáró cólu be-

szélgetést folytattam. A v.sz. az otthoni játékokra utaló 

kérdésekre  általánosságokkal válassolt, vagy kitért a válasz 
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e131. isikor arról kérdeztem, hogy szokott-e serpi.teni ventil-

lá? ni kezdett:  

"Józsinak is szoktam segiteni. U velünk laki':. Testvé-

rem.  Van albérlőnk is. F'y néni, ory bácsi. ok alszanak a kis 

szobába. Mi a nagy szobában. i;n az anyukárral. Józsi meg egy 

másik ágyban, meg  az öcsi is. ü még kicsi. - Mutatja, hogy 

mekkora. - csak bölcsis. Nagyon szeret ott lenni, meg otthon 

is. Apu nerc jön viasza. Ugye mondtad már, hogy most albérlőnk 

van." 

Az  agresszivitás kialakulását az 1. v.sz. esetében az 

anya személyiségének értékelésével kezd%em, mivel az elvált 

férjével tekintélyszemélyekkel szemben negativ érzelmeivel 16-

pett a vizsgálati szituációba, s ezt a v. .-re is átvitte. 

Ebből adódóan gyenge kontaktuskészséggel rendelkezett, véde-

kező beóllit6dása határozta meg  az interakcióit. Tartózkodó, 

a problémával szemben elhárító volt, védekezésként sajnála-

tot igyekezett kiváltatnia személye iránt. 

A szomatikus státus praesens me, ;ál.lapitásához szükséges 

eseményekről hiányosan, kitózd válaszokat adva, a beszódkez-

dés nehézségeire, nehezen megfogalriazhat6 gondolatokra utaló 

affektusokkal ozánolt be. Nem tudta, nem merte a nyomasztó, 

kelleretlen őrzéseit, gondolatait megfogalmazni. A  ki  nem 

mondottak hangsulyosak, jelentőségteljesek  voltak szászara, s 

ezt az anamnézis értékelésekor figyelembe kellett venni. 

Mater értékrendszerében a magatartásbeli anomáliák mind 

addig, arcig őt, személyesen nem hozták kellemetlen helyzetbe, 

nem voltak hangsulyozottak. Erre utal azon véleménye, hogy a 

v.sz. könnyen "beillec3zkedett" az óvodába ős az iskolába is. 



-6Q- 

G,yerr:ekének agresszivitását elfogadó  órtókkategóriáját, ön-

kritikájának gyengeségét  fejezik ki  az  enfórisztikus affek- 

tunra /Kalmár 1965/ utaló szavai:  "panaszkodtak  rá, megiitöt- 

te." 

A színára kényelmetlenséggel járó tUnetekröl, .:.int ma-

r;ata 'tás problémákról beszámolva az enkefalopátia szoriatikus 

simptómái közill az alábbiakat Sorolta fel: 

- UjszUlött- és csecse amó ,ori nyuc,talanságra utaló sok 
sizs 

- az elalvás nehézségei 

- motoros nyugtalanság. 

A 2szichéc t Inetok kőz{1l s6rtődékenységr3l, dacosságról, 

befolyásolhatós&r51 számolt be. 

Az iskola a motorikus koordináció gyenr;esógéből adódó 

irás- én firjele:-izavar3 6l tájékoztatott. 

A tqnstek 4s a mater beszíidanyarának affektusai valószi-

nüeitettók az enkefalopltiát. 

A 3. ábrán látható repill3 kivitelezési módja: nyomáserős, 

mozgáskoordinációs zavarra utaló, bizonytalan vonalvezetés, 

eílrii, 

 

koordinálatlan satirosaás idegrendszeri károsodásra utal. 

A 9. ábrán lbtható farajz koronájában a konturvonalon be- 

111 szintón 	 Aoordinálatlan satirozás látható. Ismé- 

telten előfordult a központi idegrend3saor organikus sóriiléaó-- 

.r. e utaló k{ vitelenési mód. 

A 10. ábrán látható emberrajz esetében a v.sz. rajzkora 

cr 	10 évvel marad el az életkorától, de  a kivitelezés g7en- 

ge mozgáskoordinációra utal, zavaros. Az  óvodai képzés kompen-

záción hatásával is számolva, az l;3 elmaradás rár igen jelen- 
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Bender /T.: 72 / értéke 21%-kal marad el Binet--Simon 

/L .: 93 *1 értékétől. Bender profiljának analizise folytán 

megállapitható, hogy enyhe mozgásos, fokozottabb érzékelési, 

észlelési zavarral kell szákolni, mivel a szögek és az orien-

táció aspektusaiban nyujt étlapnál gyengébb teljesitmónyt. 

Binet-L3inon 13. ábrán látható profiljának kicsi a szórá-

sa, de a központi ider;rendszer  eges motoros és szene oroz ré-

szeire kiterjedő enyhe sérg1ós lehetőségét nem zárja ki. ti 

vizsgálati eredményeket figyelembe véve, az enkefalopátiával 

mint a pszichikus komplex állapotával saáaoltaa• /31./ 

Az 1977. 05. l9-i diai ioztizál6 bábjitékot, anamnézist 

ős a naterral folytatott explorációt értékelve a familiáris 

miliőt a  szülők formális együttéléséből adódó, elfojtott ne-

gativ ér.•zelnekből szármamó feszült légkör jellemezte. fater 

pozitiv érzelmeit forditotta a v. sz. felé, vele üzemben elné-

ző, en ;edókeny volt. Mater tehernek órezvón az an7a szerepet, 

a v.oz.-szel szembeni hideg-engedékeny magatartása mellett 

ki3telozettsógszerl'en végezte a család kiszolgálását. 

An errk©falopátiábél, feszült családi légkörből, hiányál-

lapotokből adódé nyugtalanság summázódva felfokozta a szükség-

letek tárgyára irányul i vám,' erejét a v.sz. esetében. A Bér- 

tődöttsé;: Altai jelzett csökkent frusztráció-tolarencia ós 

surcnáció következtében az agresszivitás számára releváns in-

gerré vált, olyan célok blokád alá helyezése is, ar•elyek más 

gyerekeknél irrelevánsak maradtak. 

A porterhez fűződő pozitiv érzel-ni hatásra nem interiori-

r á1&dtak a végrehajtó reguláció folyamán az irányulásban tár» 



aad .almila elutasitott agressziókkal szembeni attitüdák az 

elnéz::, en; ,edékeny bánásmód ^Matt. Családon belül a mater 

szankcionálta gyermeke agresszióit, de a kiv?ilr31 jövő jel-

zéseket elháritotta magától. A makrókörnyezetben a v.sz.-nek 

gyerekek  ellen irfinyuló fizikai agresszióit közömbösen fo-

gadta. Következésképp a v.az. irányulásiban állandósult a 

r:yerekekkel szembeni fizikai agressziót magába foglaló at-

titűd. 

Az iskolakezdés ujjabb problémákat hozott felszinre, a 

e;láv íket elm6l7itette. A  v. sz. elvszakadt regszokott, óvo-

dai környezetéb31, uj, sivárrab környezetbe kezelve idegen, 

nagyobb követelvén^ekei tát'eztó tekintólyrzemólyekkel lé-

pett kapcsolatba. Kevesebb játékra, nozgáplehetőnégre volt 

alkalma, a figyelem koncentrációja, mozgáskoordináció és a 

viselkedés összetevői terén nagyobb követelményszint elé ke-

rült. el j esitrnényót az iskola peca 67usai azi(;otubban, e  -

órtelmübben, a nzÜlúvel az elért eredményt rendszeresen tu-

datva értékelték. A ingnövekedett követelményszinttől elmara-

dó teljeaitmén^szintje, fokozottabb nozgáaigényének korláto-

zása frusztrációk aorozat&t okozta, fokozva agy, agresozivitóat. 

Az önmegva1ósitó s&ikaógletekre épült, szociálisan elforadott 

önérvónyesit3 tendenciák fruaztrál'dása relativ iskolai ár-

talmat /G ;es í-LibermarnZ 1964/ okozott. 

A mater nem tudta elháritani magától az iskolában tar-

ténteket, azok őt frusztrálták, haragját fia ellen fordítot-

ta. :,zombekoralve a problémákkal, önmagAt igazolni igyekez-

vén tulzottan azi,goru, brutális nevelési  mildasseeket alkalma-

zott. Ezen módszerek ujabb frusztrácift okoztak, erősitve a 
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v.sz. agresszivitását, lehetőséget teremtettek a disszonan-

cia-redukció rregoldésára rilöletét fenntartva, 0l83 igazo-

lást találva. 

A csaud lé'körbt gyűlölködőnek, anyjához fíiződ3 kap-

csolatát bizonytalannak érezte a v. az. A Diisn ? }. válasza 

bizonytalan anya ,gyermek kapcsolatra, 4. válasza a :.fater el-

hanyagoló, bizonytalanságot okozó élotvitelóre utal. A csa-

ti ádrajz "A" változatán griilölkiidő légkörre utaló anomáliát 

láthatunk. A relativ iskolai ártalom bizonytalanság érzéséhez 

járulva kisebbségi érzetet váltott ki. Frre utal a farajz,or-

berrajz, családrajz "A" változatának kicsiny mérete. 

A Diisa Z. válasza a szeretett személy elvesztését köve-

ti, szülők felé irányuló pozitiv érzelmek negálására, az 5. 

válasz a kialakuló önzésére utal. Snzóse, iskolában jelentke--

z5 negativ figyelemfelkelt5 macatartása ujabb frusztrációk 

forrásává vált. 

A sorozatos szankciók következtebon a végrehajtó re(ulá-

cióban, a tekintélyszemélyekkel szembeni fizikai agresszió 

gátlás aló került, terelődés következtóben sajátos displace-

ment, tárr7pak elleni agresszió alakult ki. Az iskola és a po--

pguook követelményeit megsze©élyesitő, saját tulajdonát 

Ifteső tankönyvek, füzetek ellen irányult. 

Diszkrimináció - abozolut iskolai ártalom /Geo esi-

Idberr ann 19G4/ - hatásóra az érzelmi logikának megfeleli 

szubórtékekot képzett. Az 1977. 03. 18-án folytatott explorá-

ció ós az 1977. 04. ?.'j-i bábozás tematikája ,jelzi a kialakult 

intellektuális bs erkölcsi szubértbk értékkategóriáit: 
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- iskolai r:unka, tanulás elutasitáeta 

- fizikai erő  mint státust regivatároző érték. 

Játékme ;fir.'elós alapján az érzelmi szubérték értékka-

tegóriájának a tekintélyszemélyekkel szembeni bizalmatlanság 

tekinthető. 

A szubértékek a célrendszerbe beépülve, regresszióját 

okozták, melynek következi:óhen az igényszint magas maradt, 

csak tartalma noel felelt meg a követele'oyezint összetevői-

nek. Ez lehetőeket biztooitott arra, ho gy  önértékelésót,ne-

lyet környezete leszállitani igyekezett,  magasan  tudja tar-

tani. 

Az antiszociális irányba fejlődő ezemólyiaó* variáns 

jellemvonásait tffk:röző aszociális agressziv attitqd összete-

vői: 

- Kognitiv faktorra as iskolai teljeoitrnény, tanulás le-

becsiilése, a fizikai erlt bizonyitó verekedés státust megha-

tározóvá emelése jellemző. Élethelyezetek 4, kérdésére adott 

válasz szerint ehhez járul mér a gyen ;óbb ozeablyek ellen ir&s 

nyuló fizikai agresszió elfogadása problémamenoldásként. Az 

iskolát -- ahova jár - tartja rossznak Düss 7. válasza szerint. 

-- Affektiv faktorra a tekintélyszemélyekkel szembeni  bi-

zalmatlanság, félelem az erősektől, gyülölködéo, ozomoru ág, 

önzés jellemző, melyekhez további érzelmek téroulnak.Család-

rajz "D" változatán a kezek elhagyása a vele szembeni elnéző, 

engedékeny me, ;atax•tás utáni vágyra utal. A bűntetőstől való 

félelem állandósulására utal Miss 13. kérdésére adott válasza. 

- Viselked<íai faktorában erősebbekkel -- tekintólysz©mé- 



1yek%.el - szembeni vbdekez5 beállitódáo, gátlásosság tapasz-  

talható. F,llemik irányuló a^;reoszióját tárgyak ellen fordit-  

ja. vyOnr6bb szem6lyak ellen fizikai agressziót magában fog-

laló támadó boállit6dáe alakult ki. Felnőttek hatalmi azfórá-  

jában gátoltság vagy tárgyak elleni, gyermekcsoportok ős sa-

ját hatalmi nzfórá,jábana szemóly elleni fizikai agresstió jel-

lemezte.  

Oi►Irendozerónek regressziója k3vetkQzt5bon fenntartotta  

magas önóx-tákolóabt„ if.;énvszintjót, do a követolra6nyszintt51  

elt6r i tartalmakkal. Erre  utal vágyainak  dinamikájaa Thomas  

három k:ivánságában játókokat jelöl neg, viseik®dieénc3k elfo-

gadására vágyik, I)i.iso 7. válasza szerint elvigyi$ a "rossz"  

ir3ko1ábcil.  

A 2. v.sz. 1970. 12. 174n született, 1. osztályos fiu,  

mater kérbsóre 197?. 10. 18-An keriilt ismótelt felvételre.  

I?l3zcileg óvodai beutalóval, 1975. 01. 09-5n, 4;0 korban ke-  

r'ilt falvót©lre az intóznónybe, ia 1976. 02. 09-t3l 1976. 11.  

10-ig gondoztam.  

Eater tájókoztatáea szerint f31e=, naDköziben van maga-

tartására sok panasz. A napközio foglalkozások tulnyomó rá-  

szót a tanteremben töltik, kevés moz ;ánlehet3sige van, vers,  

kedik, rugdossa, csipkedi tá...~sait, zavarja a foglalkozást.Ma-  

tor elégedett tanulmányi teljositmónyável, szorgalmával. Az  
iskolaorvos ,-.7 err^ekidemondozóba utalta he, ahol  intelligen-

ciavizsgálatot végeztek,  do nem vettók gondozásba. Ezt köve-

tően keresett fel a eater, ős kőrte fia ismételt gondozását,  

megkérve  az osztályvezető tanitbn3t, hogy kiildj3n jellemzést  
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részükre. i sater tájékoztatása szerint - melyet a vizsgálatot  
elvéc;si pszicholé us is megerŰsitett - igen 36 intellektuális  

teljesitményt nyujtott a v.sz.: Binet-Simon IQ.t 111 %.  

Jellemzés .sönt hyl ermotilie, az iráshoz szükséges  
szenzomotorass koordinációra alig, fi gyelni 5-10 percig  képes.  

Felnőttekkel, társaival szemben  figyelmes,  segitőkéas, de ér-

zelmeit, gondolatait gátlástalanul, helytől és időtc 1 függet-

leni.il fejezi ki. Valódi, vagy vélt sörelmeire agresszióval  

reagál, állandóan matat a padban vad* csuszkál a padok alatt,  

ru'va, csipve társait. A tanitónőt szereti, s igényli azerete--

tót.  

A mater hetedik, veszélyeztetett graviditásából, rendes  

időre, gerincsérvvel, 3290 grammal született. t•"aternak előző-

leg  2 ►iüvi, 3 spontán abortusza volt, majd hatodik, veszélyez-

tetett graviditásábhl 1970. 01. 24-én leánygyermeke született.  

2;yugodt, jól fejlődő ujezülött és coecseriő volt a v.sz. Be-

széd- óss noz ásfejlődósóben elmaradás nem mutatkozott.  

Betegségei: - 0;8 korban enyhe lefolyáou mumps  

- l;6 korban mindkét fölre kiterjedő otitis,  

szövődményekkel  

- 2;0 korban varicella  

- 4;C korban rubeola.  

Az otitis szövődményei következtében 1;6 korban, mindkét  

fülöt lókeltók. A  fUlmiitét után egy  ltalán non beszólt, bár  

hallotta, értette aat mondtak neki. Ez 30 éves korig tar-

tott, akkor hirtelen  beszélni kezdett, bővitett, összetett  

riondatokkal. A kórház után non  mert lépegűn lemenni, járCire  

felszállni.  
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A v.ss• 1;8 kortől bölcsödés, 3 ;6 kortől óvodás, s mind-

két gyermekintézménybe nehezen illeszkedett be, a;gresaziv 

volt. 

rate, - technikus tanár - 24 éves korában seilte második 

lejakót. Az előző terápia következtében a v.sz.-szel szem-

ben belátó, elfogadó, a környezet befolyásával szemben  meg-

felelő önáll fr , ;gal birt. Problémái ellenére érzelmileg el-

fogadta a v. sz.-t, az iskolával, elsősorban a napközivel szem-

ben sértődött, megbántottnak tfint. :ontaktuskóozsége jó volt. 

A pater  egy évvel id5oebb, növelt, raintakészitő szakmun-

kás, fia magatartását favorizálta. Az előző gondozás alatt 

sok nehézséget okozott órtéknormazavara. rtékketőasógóvel 

konzisztensen értékelte a v.N• Mgatartésát, s reimnenős,ólet-

revaló, vagány fiunak tartotta. Fiával szembeni attitűdjének 

csak viselkedési faktora változott meg. 

Mindkét •aülő sokra értékelte az intellektuális teljesit-

ményt, gyermekeikkel asesbeni attitUdjök meleg  elfogadó volt. 

A v.oz. nővére jó tanuló, vele csak az óvoda első óvó-

ben volt pr, obl érara. 

A család rendezett anyagi körllmónyek között, lakótele-

pi, két szobás lakásban lakott• hitközben viszonylag kevés 

rsozgáalehetőaógiik volt a g erelceknek. Ezt azzal igyekeztek 

kompenzálni a sellők, hogy hét végét az erdész magyszülők szol-

gélati lakásán töltötték, kirándultak a gyerekekkel. Hét ele-

jén rendszerint nyugodtabban viselkedett a v.sz. az óvodában, 

de elvágyott a nagyszülőkhöz, a sok mozgást biztositó környe-

zetbe, ott érzett a  nagymama  részóről védelmet. A matert ke-

gyetlen, autokratikus felnőttnek érezte, aki őt kellemetlen 
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feladatokra kéry©zeritette. Az alábbiakban közlöm a v.sz. 

óvodán korfiban kéezitett vizsgálati o.nyagábAl a Miss ide vo-

natkozó válaszait. 

Meg /1976. 02. 10./s 

1. - "Az égbe, el, a mar:+ához." 

7. - "Menjen óviba szépen, mert a kisgyerek haza ozökött. 

Az anyuka vio zazavurta. Megint megszökött. A rendőr el-

vitte a börtönbe, ott nirdogAlt, amíg nem jött érte a 

mar+ája." 

"Elment az erdőbe. Mondta a marájas Ne menj!, de elszö- 

kött. Eltévedt, ős ner találta a ramfila, hogy serre 

-yent. Farkas  őn róka ós boszorka ... kutba dobta." 

9. - "°r 3bo. " 

A rossz álom meséjénél tapasztalható poliuzUndeton féle-

lem okozta erős érzelmi felindultságra utal. Valóságfedezete 

a v.sz. nevelő cólzatu ijesztgetése, fenyegetése ós a ncya-

n7a - szeretett személy - eivauztésótől való félelem volt. 

- Az enkofalopátia ellenére emberrajz terén nyujtott 

tel je©itsénye nej:,  maradt  el az óletkori szinttől, sőt a ce-

ruzakezelés, vonulvezetéu biztonságát fokozó gyakorlatok u-

tán meg is haladta. A 15. ábrán látható emberrajzot 1975.10. 

20--€sn káczitette. 
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/v.  ez. 1977. 10. 18./a  

Úrármel jatt be, szinte berontott, hangosan köszönt.  

Rögtön beszélni kezdett  a  "Már 	járok piros pontjaim  

is vannak."  

- Moat miért lfito[;attatok meg?  

"Anya !mondtas  hogy miért j'r.3ttUnk. Az a  baj, hogy rossz  

vagyok az iakkcalfibao, sag a  mEpkiizibes.." - mondta, s olaaor.!o- 

0  
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rodott.  

- An ugy hiszem, hogy te igazából nem is vagy roosz gve-

reds.  

- "Verekedni ozoktam. Már nem na;rror_."  

Therms, három legjobb kivánaág /1977. 10. 18./s  

1. - "Jó1 tanuljak."  

P. - "Ne kapjak fekete pontot, mert cQunyán irok."  

3. - "Jó 1©7rek.  n  

wlethel zetek /1977. 10. 18./:  

1. - "Ta kell menni az orvoshoz, a n  ad injekciót, beköti, de  

ugy is  lehet, hogy nekem  kell bekötni. Ha a mamánál va-

gyok. Ott elessze az orvos."  

2. - "Meg  koll keresni, vagy az enyémet kell odaadni. Inkább  

megkeresem, mert akkor az enyóm is megmarad.  

3, - "r'axánál nem tudok máshol kenyeret venni, csak otthon.  

Vissza kell mennem. fajd k6s3bb megint elmerek."  

4. - "zólok a tanitó nóninek. Mondom neki, hor„7 ne vereked-

jen, mert kikap t3le."  

Az exploráciS a v.sz. leszállított önórtókeléoóre, ve-•e-  

kedóst, szemóly elleni fizikai  agressziót ©litól3 erkölcoi ér-

t$kkate.,r*óriázu utal. A három legjobb kivánsá ; vágyait tükrözi,  

melyek az intellektuális óo erkölcsi értókek terón magas igóny-  

ozintr3l, s as iráabeli munkák k:ilalak jával sze..;b©n támasztott  

követelnónyozint lAazállitá ~aáruik i76ny6ről árulkodnak.  

Az ólethely7etek 4. kóxYióaór.e adott válasz a azeoólyek  

elleni  fizikai  aEreoaziv attitiid kognitiv faktorára jellei:,z3  

agreaoziá áthéritáot tükrözi.  
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Zcploráció /napközis nevelő, 1977. 10. 19./: 

Otven &v körj. li, elhanyagolt ki!leejí , kiegyensulyozatlan,pe-

dar76iIiai kulturáltcápa alacsonyabb mint a tantestöleté. 

na - yon szeretem, engem nem zavar." - mondja, de 

mimikája, gesztusai verbális közlésével inkonzisztensek. Mi-

után a nonverbális információival empatizáltam, hely ►reálli-

totta a konzisztonciát. 

- "„zorinten nem ide való. Nem érek rá csak vele foglal-

kozni, nem vállalok felelőemépet a munkájáért. melyik ér töb-

bet, 	vagy harminc. Nekem nincs időm ... -ni. /32./ 

Itt nerc lehet kiilönbséget tenni. F+a nem biztosithatok szá ;á-

ra kivételes lehetőséget. Megpróbálok vele mindent, amerre, 

megyek viszem malannal, fogom a kezét." 

Közben hozza a v.sz. egy nagy tálcán az uzsonnát.' nap-

közis 	mutat a folyosón jövő v.sz.-re. 

"EZ kéne neki mindig." 

A napközis olutasitó volt a v.sz.-szel szemben, eleve 

reménytelen esetnek tekintette, felelősségét elháritotta.'zak-

mai bizonytalanságát • szabályok merev, dogmatikus betartásá-

val, tulórtékolósóvel kompenzálta. Terápiás szempontból 

egyfittmUködésre alkalmatlant pedagógus. 

sl. loráaió /onztályvezet_i tanitőn , 1977. 10. 19./: 

Kulturált megjelenósii, podagigiailag j61 képzett, ambiciózus, 

kezdő tanitón. A jellemzésben irtakat ismétli, egyetlen mon-

datot órdemes kiemelni.  

- "figyelmetlon, nagyon mozgékony, de  au. fejlődött." 

f egfe1e1ő kontaktuskészséggel rendelkezett, felelőssé- 
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€-et érzett a v.sa,. további sorgfiArt, belátásra képes volt.  

Irásbeli munkák kq1 alakjának jelentőségét ebben az esethon  

tulértékelte, a fejlesztés lehetőséét varszintén. Eredmény-

telensége következtében a *állott az, iskolavezetés, kertárai  

véleménye miatt.  

Az  előző terapeuta 1975. Cl. 29-én végzett Binet-amon  

é5  Bender vizsgálatot a v.az.-szel. Binet-Amon tesztprofil-

ja a 16. ábrán látható kicsiny szórást mutatta, átlagos ave-

zet *:ellett.  

a  b  c  d  e  f x :.: 	4;1  

36v  + + + + + + Ik.: 	4;2  

!-t óv  + + + + - + Elm.: 	0  

C óv  - - - + - + T2.4.1.---1P2.-1  

~ év  a 
 - - - - -  

16. ábra  

Az óvodás korra kidolgozott Bender  eredménye  az életkor  

-yen re tel jesitményének felelt r^e, . Az óvodáskoru Bender  

tesztprofilja és eredménye a 17. ábrán látható.  

1. lp 	4. 	Op 	7. 	Op 	1 kp®z.: 4  

2. 2p 	5. 	Op 	8. 	Op 	Z. 	:  3  
3. Op 	6. Op 	9. Op 	T.: J5  ' .. 

17. ábra  

Bender /1977. 10. 73./:  

Mivel ez iskolás  koru Bender lényegesen jobban differenciál  

mint az óvodás koru, s rendelkezésemre állt az intelligencia -

vizsgálat eredménye - I .: 111 - összehasonlitás céljából  
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elvéTezter^ a vizsgálatot. A 18. ábrán látható az iskolás ko-

ru Bender tesztprofilja.  

18.  ábra  

A tesztprofil analizisébál érzékelési, észlelési és  

tószemléleti zavarra lehet következtetni, az IZ. és T.  őr-

ték közti jelentős különbség tipikus enkefalopátiás anomá-

lia.  

A ?. v.oz. esetében az enkefaiopátiából ós hiányállapo-

tokból adódó nyugtalanság summázódott. A csökkent frusztrá-  

ció-tolarencia következtében gyakoriak voltak a nakrókbrrye-  

zetben  kortárs személyek ellen irányuló fizikai agressziói.  

Az előző terápia f'olyanán :nerrvb.ltozott aaU15i magatartás kö-

vetkeztében irányulásában, személvek elleni fizikai agreL:z-  

sziőt elitélő affektiv ós kognitiv faktorok alakultak ki. t►  

szülők meleg elfogadó,  er47edékeny magatartása miatt a visel-  

kedési összetevő vfiltozatlail maradt.  

A szülők intellektuális értékei közül az iskolai te13e-  

sitmón,yt, tudást fontosnak tartó órtékkate{Yó riák interiori-

zálódtak a v.  sz. szerrrélviuót;%ben, o határozták meg igényszint-

jót. 
 



Az  enkefalonátiáb l eredi fokozott mozgásigény, magas 

igényszint a mozgáslehetőség; terén, ellentétes volt az isko-

la követelményszintjével. Az intellektuális értékek terén 

igényszintje megfelelt az iskola követelményszintjének, de 

ezekt51 elmaradt a figyelemzavar, érzékelési-, észlelési-, 

térszemléleti zavar által behatárolt teljesitrényszintje.Ezek 

mint relativ iskolai ártalmak frusztrációk sorozatát váltot-

ták ki. A frusztrációk keltette  harag hatására manifesztálód-

tak a korábban begyakorolt agressziv tendenciák, visszaesett. 

A diszkrimináció enyhe, rövid ideig tartó volt, és csak eg7ik 

pedagógus részéről érte, szubértékeket nem képzett. :télrend-

szerében nem alakult ki regresszió, igényszintje az erkölcsi 

értékek terén is  magas, a követelményszintnek megfelelő volt. 

Tel jesitraén ozint je ettől elmaradt, hiszen yTakran verekedett. 

A verekedések következtóben fellépő ko7nitiv disszonancia re-

dukciójának sajátos, gyermekeknél gyakran előforduló, tekin-

télyszemélyek által is sugalmazott módját választotta. Önér--

tékelését leszállitotta, önmagát rossznak tekintette. 

:3zesólyisá,e nem vett antiszociális fejlődési irányt,ar.-

resszivitása önérvényesitő jellel, i volt. A  személyiség vari-

áns jeller.vonásait tiikr©ző agressziv attitiid összetevői: 

Kognitiv faktorra az iskolai teljesitmény fontosságé-

nak tudata, a személyek ellen irányuló fizikai agresszió el-

itélése, agresszió átháritás, tekintélyszemélyek felruházása 

a rendfenntartó szerepjoggal, kritikátlanság jellemző. 

- Affektiv faktorra a tekintélyszemélyekhez ffizüdő pozi-

tiv érzelmek, bizalom, teljesitminyból osirmaz g) öröm, a le-

szállitott önértékelés okozta szomesvmas jellemz l. 
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- Viselkedési faktorára segitőkéazsé rr , nviltság, gyen-

r-:ébb ezenólyek elleni fizikai-, tekintélyszemélyek céljai 

ellen irányuló agressziót  magában fo^;laló téradó beállitbdás 

jellemző. A beállitódását marhatározó, személyek ellen irá-

nyuló agressziv tendenciái tekintél-rszenélyek jelenlétében, 

hatalmi szférájukba tartozó, általuk védett gyerekekkel  asN*. 

ben is nanifeaztél dtak. Tartalmukat főleg a dflh kifejezőe.M 

közeire épllt, ki sr err ekkorra jellemző reakciók alkották. 

A 3. v.sz. 1968. 07. 23-án szilletett, a terápia idején 

4. osztályos fiu, az iskola beutalójával 1976. 12. 29-én 3. 

osztályos korában keri1t felvételre. Világterápia hatására 

tanév végőre csökkentek a panaszok, de szeptemberben kiujul-

tak. 

Az 1976. 12. 02-án keltezett iskolai beutaló szerint, 

"Végtelenül agressziv, indulatain uralkodni kSptelen,de eszé-

be sem juthat. Olyat rug társaiba, hogy azok kapkodnak leve-

gőőrt. Egyiket hasba rugta, másikat torkon, sipcsonton. Bé-

késen játszadozók közt is verekedőst produkál . ••• Gyenge ta-

nuló. ••• Isvelőszobában, iskolaorvos előtt ^;átlásosan visel-

kedik." 

Anwrnózist 1976. 12. 29-4n vettem fel a ratertól. Lze-

rinte fira a "Ki, ha ő nem?" magatartás jellemző. Nem szól 

e ^r :szót ses, ha valamelyik gyerek meglöki, de később, a szü-

netben sogveri. 

Mater első, problémamentes rraviditásébbl, rendes idő-

re,  ko:nplikiloibmentesen született, átlagos r3uly-u, L éretü uj-

szülött volt.  Mater  0i5 koráig szoptatta, a jól fejlődő,nyu-

Modt, egészséges csecsemőt. Er y éves korától volt bölcsödés, 



s ekkor kezdett járni, beszéd kezdete másfél éve: korára te-

hető. .zobatiszta 1;6.2;0 között lett, a dackorszakban na,;,-on 

hiszti: volt. Mater eleinte törte, kés5bb Megverte, de ez sere 

használt. óvodába gyorsan beilleozkedett, népezerü volt a 

gyerekek  között. Az 1. osztályt másik iskolába járta,  P. osz-

tályt rnár a jelenlegi helyén kezdte. Itt jelentkeztek a prob-

lé rák, s biintetősböl eltiltották a kók nyakkendő  viselésétJl, 

r _a jd kizárták a kisdobos csapatból. 

Hater 34 öves, 3 általánost végzett, szánlázkként dolgo-

zott, ö rácföl szobás lakásban lakott a v.sz.-szel. A aziilök 

2 éve váltak el, matey egy éve rendszeres szexuális kapcsola-

tot tartott fenn egy nálánál pár  évvel fiatalabb ezobafest3-

vel. A kapcsolat kimenetelét bizonytalannak érezte. 

Az apa részeges, kimaradozó volt,  gyakran  nagyon megver-

te a v.sz.-t, aki félt tőle. Többször emlegette - "Csak apa 

ne jönne haza!". A válás óta pater  nem  tartott kapcsolatot 

fiával, a tartásdijat jat rendszeresen fizette. cater partneré-

vel "lá:tszhlai jól kijön", de csak barátjának tekintette,"ha-

azonleső" volt vele szez:ben a v.sz. 

Otthon segitűkész volt, de az anyjával egyiitt akart min-

dent csinálni. 

Az iskolában: "édesanyjáról Hindu; szeretettel beszél. 

Boldog, he ajándékot k'szithet szánára, vagy  ha néha jö,va rT 

jobb jegyet vihet haza. - De boldog lesz anyukám! - mondja  

ragyogó  arccal." 

pontén ra,, 	/1976. 12. 29./: 

:szorosan az A/4--es  lap hosszanti aljára helyezett utcarész- 



let, emberek nélkitl. A lap magas ien k weak egyharmadát , s z ó-

lesaógónek teljes terjedelmót használta ki, mint a 19. ábrán 

látható. 

19. ábra 

A rajz ó1ri6nyhatá a nyomasztó, magányosságra utal. 

para a /1976. 12. 29./1 

Laza talaju szigetre állitott, mályen a talajba futó vonal-

gyökerl, jobbhangsulyos, nyomAserős vonalakkal Atkiatirozott, 

határozott konturu, gömbkoronáju, 160 ram magas, halszálkás 

itt7u fa látható a 20. ábrán. 

Koch /1957/ munkáját figyelembe véve, a v.sz.-1731 szer-

zett ismeretek alapján, a farajz a következőkre utalt. Az in-

terper. azoní lis kapcsolatok zavarából adódó támaszcz7engesá ; kö-

vetkeztében kialakult táraszkeres5 tendencia, bizon 7talan á 

őrzése. Környezettál való elhatárolódás, izoláltság, kellemet- 
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len 61r+.bnyek elfed6se l  azoron ás. A eati,ozássa1 elfedett 

halszálkás árak  saját és nunkathrsaln tapasztalata szerint 

isyal_ran utalnak neurotikus f©j13dé si irányhoz vezeti :ie 

bántottcsk*,ra, aebcentrikuselype. 

, 20.  ábraa 

t;ealtudrA z "A" változat /1976. 1 2. ^y./: 

A 21. ábrán lAtható rajz kisebbski érzésre, bizonytul.ansá;- 
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ra, a an anhéhoz fq1z ~+d3 kapcsolat vódele^-, támaszkereső jel-  

legbre utal.  

A v.sz. jó  átlagos intellektuális ltíper3s6(7ü, Binet-Simon  

óa Bender teriiletbn nyujtott teljeeitmónre közt 16nyegoa el-  

téróat nem  találta.-::. Emberraj:: terqletén F!:71enr7e teljesitmon,ct  

nyujtott.  

Goociencau~h /1976. 12.  29./1 t1..  a  8;5 Elm.:  1 ;8  

Ak.  i G;9  It).:  301 
 

~3~ -Zimon /1977.  01.  06./1 tk.  s  815  Elm. t •  

Ik.:  8;10 Z. .  i 104 ~d  

Border  /1977. 01.  21./i 	tcpaz. s  

21. ábra  

Bender közben kóoziilt fel jeryzóu a kivitelezés módjá-

ről, bizonytalanná 	utalt s "Kezdetben azakaazos, majd  fo- 



lyematos, vérig nyomimrrtge vonalvezetóo" . ''zt r.rererősitet- 

te a Binet-Simon 22. fibrilla  látható  profilja, a megoldási rz6d- 

ra vonatkozó megjet;yzécsel összevetve: "7/a: bizonytalanko-

dik, többször is rregnézi a mintát, vonalvezetőse bizonytalan, 

munkatempója laBau, ?5", az ábra elfot:,adiutó." 

a b 	c 	d 	e 	f 	;, 	h 

	

6 óv 	+ + + + + + 

	

7 ©v 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	1{1c.: 8;5 

	

3 év 	- + + + + + 	Ik.: 8i10 

	

9 év 	- + + + + - 	 Elv.: - 

	

10 6v 	+ + - - + -- 	I ?.i._ 1041. 

	

11-12 év 	- - - - - - - - 

22. ábra 

p1oréció: A sovány, sápadt, szenaveges, elkeseredett 

v.sz•-szel 1977. 01. 21-én ós 1977. 02. 02-án folytattam fel-

táró jellegiI eatplorációt. 

";izámtanból, tornából jó jegyen van, a többiből kettes, 

hármas. t a atartásoylhoz azt irtók, hogy rossz vagyok. - Kór-

diien nőz rám. - Mindig verekszem, vert csufolnak, ós ha nem 

bogy= magam, iindir; őn kapok beírást. Erős vagyok, az oaz-

tdlytársaim fölnek tiler?. Anyu nagyon szomoru ha rossz je-

gyet, vagy boirást viszek haza. Az uj apukámmal sokat szok-

tunk játozani. u ezobafest5 éc nem iszik, nem dohányzik. 

kat keres." 

Az erkölcsi órtókek őrtókkategóriáira a fizikai és ver-

bális agresszió egyenlősőge a jellemzi. Kiközösitettnol: órez-

te mayát, az iskolában alkalmazott nevelósi eljárásokat disz- 



krininativnak élte meg. Célrendszerére a szubértékképzés reg-

indulása volt ,jellenz3, erkölcsi normáit a fizikai fölény ki-

harcolása, éx.vénvesitéae jellemezte. Önmaga megítélésében bi-

zonytalan.:rzelmi értékek terén az élettárs idealizálása,  

fontossága jellemezte értékkategóriáit. Mater kapcsolatát  

szár^,ette, ezért konfabulált.  

zarahag  három legjobb kivániá{F; /1977. 02. 02./s  

1• -- el k'a, nyakkendő"  

2. -  ~bic11[li" 

- "kocsi"  

Vágyai közt a diszkrinináci& rner szönése és fölfoko?ott  

anyagi szükségletek szerepeltek.  

Viso_  /1977. 02. 02./:  

Elvéryódásra a családi szitubcifiból, a szTilök konfliktusai-

nak feldolgozatlanságára, önzésre, verekedés elkerfzlósének  

fontosságára, n!oe  osztályzattól való fólelenre, lopás 5l-

ményére, cinértékelés leazállitására, peda 6 shoz fiizjdii po-

zitiv érzelmeinek negálására utalt. 	1. 6s 11. válasz "mi- 

nusz-szituácihs állapot" veszélyére hívta fel a figyelmet.  

Az alábbiakban közlöm  az ide vonatkozó válaszokat:  

1. - "Kirepiilt a fészekből."  

2. - Sóhajtozik, halltat, kinosan mosolyog.  

5. - "Nem."  

7. — "Hogg verekedtél-e, vagy ner?"  

8. - "E yent kapott az iskolában."  

9. — "Lopni."  
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11. - "Rossz volt, ós  mindig; bántotta a tanit6 nóni."  

Családraiz "0" változata /1977. 02. 09./:  

f•.et-,erősitette a mater szexuális partnert4nek státuszával kalr-

csolatos feltevőst. A 23. ábrán láthatta rajzon "apu"-nak b-  

ta mater partnerét, de a szóbeli : ac7yarázatban iciy ei ,,ószitot-

te ki:  "Laci  bácsi".  

,i 

23. ábra  

Vilá~,  /1977. 02. 09./:  

Az épitbshez sa13ks41;es homokozó tálca nem állt rendelkezés- 
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re, ezért a tálcáét megközelitő mAretii asztallapot használ-

tam erre a célra. Jelölósekre Polc Alaine /1374/ által java-

solt szimbólumokat használtam, bár e reu esetekben, prakti-

kus okokból - pl. vár - eltértem ett'31. 

f pitóa előtt hosszu ideig a zegette, forratta, rendez-

gette a kate<ória tárgyakat. Az fii. perctől szinte minden uj 

kategória tárgynak az asztalra helvezésót a már kialakitott 

etruktura átrendezése követte. Az átrendezfsek az V. zónára 

©zoritkoztek, s ezzel szemben a VI. zónába helyezett 1. ka-

tegória tár mr egyszer ser keriilt átrendezóare. A XVIII. mel-

lékleten tUntetter fel az épitós végeredményéről felvett 

je -;yz3könyv főbb adatait. 

F ploráciht racionális ma rarázattal kezdte: 

"i:z olyan mint Uránváros. Ez  a tizenh6t emeletes." - h 11. 

sorezámu felhőkarcolóra mutat, s áthelyezi. 

"-sto van, agy, er:horek otthon vannak, var moziban." 

Ezt követően taxativ jellegi-^:i felsorolást adott. 

Felhívó kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 

- Aol laksz te, itt, ebben a világban? ;.;z6 nélk°i1 megmutat-

ja a 7. sorszámu toronyházat. 

- Kivel lakoz te, itt, ebben a világban? 

- "Anyukával". 

- Ki vagy te, itt, ebben a világban? :,zomoruan mosolyog, fe-

jét rázza, de nem szólal meg. 

- Hol síit  a  dap, ős hol van árnyék? 

- "3 inden'itt árnyék van".  

- 

 

Hol It  ki tiiz? 'árutat a sajátja - ' ellett levő házra. "Nor. 

6ór'1l meg senki, csak regijedtek." 



— Verve  száll a f iíet? : utat ja, hogy fölfelé száll. 

A v.az. jó intellektusát, sz előző vizsgálatok ered1'6-

r vei.t figyelembe  véve, a s orz ópitési időt, gyenge struktu-

rál neurotikus, zavart kötődésként értékeltem. A gyakori át-

rendezéseket, spontánrajzhoz hasonló, tér felső persoihes 

igazodó rigidd soralkotást  bizonytalanságra, szorongásra uta-

ló anomáliának tekintettem. ,.. -ebcontrikussát okozta neuroti-

kus besziikiílósre utalt a kevés alkalmazott kategória P,KT/ 

és a besz ikiilt kategória tárgyszám. 

n  explorácibban megnyilvánuló racionalizvust hs Az r. 
zóna iiresség ét a rultbeli, elfojtott élmények ek beáraz; láda el-

leni védekezéakónt értelmeztem. Az első tárgy--* választása és 

a  VI.  zónába helv ezóae a azemélyisé9 irányulásának elható ro-

lödó, védelemkereső tendenciák irányába fejlődését sssimboli-

zálta, — a II. zóna iiressóge — az aktuális seikeágletek gá- 

toltságe, frusztrációja mellett. A III. zön ába helyezett csa-

ládi ház a család utáni vá gat, a IV. zóna börtöne a Dies ál-

tal jelzett epertények következményétől való félelret, a prak-

tikus se kségletek ben&1kii16s6t a szórakozásra jolenitette 

meg. Az V. zóna az intellektuális sz`ikségleteknek a családi 

problémák általi fogvatartására utalt. A centrumba helyezett 

Ai3,;; a mindent elfedő árnyék által jelzett miliőártalom, és a 

hiányzó kategóriákkal szimbolizált interperszonális kapcsola-

tok sériíléae következtében felfokozott, önző anyagi szilksé -

leteit jelezte. Az  otthon, család sériilésát a közeli tüzeset 

is szir_ibólizálta. Az énfeladása az óvodás és elsős korában 

betöltött közösségen belüli pozitív szerepének elvesztését, 
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feladAs&t jelentette. 

A gyermekpszichiáterrel folytatott konzultációt követve 

ozituativ neurózist kóros neurotikus reakciókat ké-

pező állapotot dia€;nosztizáltazn. A v.sz. ozenélyis'ge neuro-

tikus alapon antiszociális fejlődési irányt mutatott, agresz-

szivitása patológiás jellegi i volt. 

Két irányban folytattam terápiát. Az egyik a szituácif, 

rendezése, a vásik, világterápia a v.sz.-szel. 

A azituácif rendezésének, világterápiának hatására tanév 

vége jelentősen cadkkent an agresszivitása. Az uj tanévben 

agresszivitása ismét fokozódott, már nen cask az iskolában, 

hanefi a iskolán kíviil is agressziv volt. A család környezeté-

ben 613 felnőttek értékeit rongálta meg irigységből vad bosz-

s uből. A gyllált felnőttek elleni fizikai agresozibit az ő 

tulajdonukat képező tárgyak ellen forditotta. 

A "visssaeeóst" a terápia folyamán kialakult vé rehajt6 

reguláció haKsára a személyiség irányulásában interiorizál-

dott ttsssóalatlog elutasitott agressziv attitűdök hatásaként 

ért'keltem. 

A 4. v.sz. 1969. 01. 30-án szilletett, P.  osztályos flu, 

aki az iskola beutalójával 197/. 03. 31-én keriilt gondozásba. 

Az 1977. 03. 14-én keltezett iskolai beutaló szerint: "A 

1oc elec ibb iskolai szabályokat sem  tartja be. Uangoekod.ik,hát-

ráltat ja az  órán folyF munkát, keveset,  var y egyáltalán nem 

dolgozik. "indenkivel szemben 611. Mogyon ap;ressziv, napjában 

többször is verekedik, senkihez ner ; köt3dik i<;azán, csavarog. 

Figyelme  eeátozórt, rövid ideit* képes koncentrálni." 

As  1977. 03. 31-én felvett anamnézia alkalmával matertől 
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negtudtan, hogy otthon nővérével szemben is acressziv volt. 

"Füzetei borzalmasak, rendetlenek, koszosak. Jó eszii, de 

időnként nem dolgozik. Ilyenkor arra hivatkozik, hogy fájt 

a feje, vagy  a hasa." A sásülők nehezen tudtom tegyelmezni a  

nagyon makacs, gyakran rossz gyerekekhez csapódó gyermeküket. 

A v.sz. ,gandozásha vételének idején mater 38 éves volt, 

második, kivánt, problémamentes i*raviditásábhl, rendes időre 

s3ziilto, $zülést követően röc;tön fölsírt az átlagos sulyu, nó-

ret'x ujszülött. Mater  rövid id©i^; tudta szoptatni, ©ulyos be-

tegsége a csecsemőkori napazurást6l eltekintve nem volt. 'let-

korának nor*folelően fejlődött, nem voltak erős dacreakciói, 

"inkább simulókony volt". Bölcsödós  non  volt, p;G kortól járt 

7vodába, ahol az "első nap végig iivöltött, de később szere-

tett járni". Az első osztályt a főiskola gyakorló iskolájában 

vár:ezte, de év végén át kellett hozni a körzeti iskolába. 

v.sz . "örömmel ment az 6vodábAl ez iskolába, de ott csalódott, 

nehéznek találta, tul azi(orunak". 

A család éécs előkelő ne edőben, villában lakott. >'ater 

igen elfoglalt, nagy csalódáson átesett gyermekorvos, pozi-

chaszténiás tünetekkel. 	évvel később egy  ujabb csalódósát 

követve euicidiumot követett el. "ater ©pitésztechni.kus,szin-

tón elfoglalt.r  raviditásából született 10 éves leány- 

^7rex7 " teke és a  v.sz. között gyakoriak voltat°: a féltőkenysóF;i 

jelanellita • családnak szoros kapcsolata volt a nyugdijas 

Qó `
gus anyai nagyanyával, aki a gyerekei: nevelését 

igyekezett átvállalni. 

Mater az anamnézic alkalmával is szórakozott volt, a 

v.oz. "c:a<ras, sipitb, ider_;esitő hangszinóre, az anya sze- 



reppel j6.1,6 kötelezettoór ek megterhelő voltára, legtöbbet sa-

ját és f&rje karrierjbnek probléaáiről panaozkodott. 2ater  

nerl vett részt a gyermekek nevelésében, szó nélkfil tudomásul  

vett  mindent  mindaddig, arai* az 5 nyugalmát nem zavarták.Arni-

kor a v.sz. magatartása tiirhetetlenné vált a család szá3ára,  

tegvizeválván, rendszerint betegnek találta, mater viszont  

torelmét elvoszitvón megverte.  

Az aranózis alapján a gyenge kontaktus- 68 sz©retet-

kószeé ~í U szülők r uamtartását hideg közömbös, iliotvo híde ;  

elhanyagolónak óreztern r;~ ernekeikkel szembon. Eater belótáLi-

ra, önkritikára képtelen volt, fololőesé,r;et € rert eke iránt  

alig órzett.:ár-fii és intellektuális órtékeit státusszim-

bólikuo értékkategóriák határozták neg. 2aterrel folytatott  

telefonbeazélgetós alkalmhval tapasztaltam, hogy probl6na-

tudata, belátása a szomatikus azindrómbkon tullépve jelentőn  

rzórtókben csökkent, gyermeke váls&ghel'zetét 5  sem is-lerte  

fel.  

Intelligencia vizsgálat alkat & el átlagos tel jesit-

ményt nyu j tott, Binet-imea, siberrs3s év Bender eredményé-

nek azoroa korrelációja Hallett a v.az.  

G000denou h /1977. 03. 32./1 l 1k.t 8;2 1',lm.: - 

*.t 8i6 ,:  104  

Billet-Amon.  /1977.  05.09.h ik.  t 8+ 3  Elm.:  -  

Ik.: 80 I   101~~; 

Bender /1977. 05. 09./ 1 	Ak.pez.: 33:E. : 33  

210 100  2:  

A 24. ábrán láthath 3inet-Amon tesztprofilt tartom  
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szi';.Bégeanek bemutatni. 

a b c de f 
	

h 

+ + + + 8; 3 

+ + + + Ik.: 8;4 

?'1rr,.: 0 

......... 

24. ábra 

tel jenitruény nagyfoku ®zórisLnak oka: fogalmi  szint 

ellentmondásos fejlódóae, verbálio figyelem áo emlékezet 

gyengeoor;e, felfileteaaé€;, felfokozott faritáziatevókonysóg. 

Feltehetően a v•az. elhanyagoltsága, a családon 	ver- 

bális interakciók szegényessége az aka, bogy a M t  napjainak 

felsorolása is hibán volt, ok-rok.ore.ti öeszefisgt;óneket :3n1:6- 

n-.reson, inadokvátan alkalmazta, tevékenység rpotivácifdt non 

fogalmasfta mg.  
geallftsts "A" változat f197?. 03. 31.J: 

A  25. fibrin  látható, a  lap felső 60 mm-es részére rajzolt, 

apró 20-•25 m-es magasnágu alakokkal ábrázolt coal.ád.Av egész 

család balra  halad, matert st3tbt és hideg, patert és testvért 

arrecoziv és hidtr, önn®gát agressziv és könnyii ozinokk®l avi- 

nezte ki. 
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25. ábra  

A rajs kisebbségi érzésre, pozitiv érzelmi kapcsolatok  

hiányára, mater ás v.sx.,. elfojtott érzelrii fQsziilteé -gére, a  

sziilflk magtalanságára, a tostvér részérői érzett gy+i .lölkö-  

désre utalt, hideg, at;d essdiv atmoszféra mellett. A  család-

tagok teljes nevének kiirása gyakran utal fornáli.s egyiitt-  

é1ésres "kíilön-kiilön, do matt".  

'3'•.~loráció /anyai nagysaaiiló, 1977. 05. ?c./t  

", ,ajnos a szi:ilei nem foglalkoznak vole. Zito  hasamegy* le-- 

kil at,ik az udvarba j átsssltl., maid feliiivjilt, megmosdatják és  

lefektetik. Kiránduláson is mindegyik csinálja  asaga hobby-  

ját, a gyerekek is kY'.ilcin játszanak."  

A  na~-;yanyátél tudtam  meg, hogy mater kint felejtette a  

v.oz.-t csecsemő korában a tetiterasryon, azért kapott nap-  

azurfiat. Többször előfordult, hogy óvodában, vagy iskolában  

felejtette g,verr.iekét a mater, mely információt az iskolában  

ón a v.az. volt Svodájában i® megercisitettek.  

Az exploráció neger38itette a szülők nevelési atilusá-  

ra, a  család atmoszférájára vonatkozó n:egállapitásai.nat, és  
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a tesztprofil nagy  szbrását kivált6 okra vonatkozó feltevó-  

saimet.   

E' d3'ácié `Y.8z. 1977. 04. 12./:  

I i^iksile~; fejlett, dacos, feaziilt, bizalmatlan, me,grökönyö-

d'átt.  Az  ajtóbél pár r,agn,yujtott, gyors lépéssel a szoba kö-

zepére Allt,  szembefordult, nem  iilt le.  

- " I :er:  tudom niért jöttiink."  

T'd.után közöltei: az okot, a  megkérdeztem, hogy tudnék--Q aegi-  

ter.i a problémáján, közelebb jött, a székre térdelt.  

- "zoktam verekedni, de a többiek is. Én nem hagyom meg- 

verni 

  

magam, erősebb vagyok." 

7t1tkmeallS -iil ,v.út. 1977. 04. 12 ./: Z  

Gyorsan eGy k onatrukci$s játókot ví3l.a,sztott, az  asztalhoz  

hozta. Egy e4ii1 ópitett, ú=egakadízztaá.l nen  kért s©gitabgot.  

tékba léptea, felajánlottan segitaégeret. i:edr,lepődött, meg-

vonta a villát, kilépett a játékból, fiten~-,edte a tevéker:yné--  

met, csak figyelt. Később javasoltam,  hog y  mit kéne csinálni.  

A  hibát kijavitotta, eredmón;-eoQr, épitett. Ujabb elakadások-  

nél javaslataimat vonakodva, csal: akkor fogadta el, ha más  

módon  new  boldogult, 	ne7-< lépett ki a játékból. Tiz-ti-  

zenöt perc multán  air  tekintetével, nonverbálioan kérte,igé-  

nyolte a segítséget, s elfogadta.  Közöltem véleményemet, mi-

szerint iigyeoen szerel, de hitetlenkedve nézett :ár. á.lmond-  

tari, hog-7 első alkalommal nekea" is sok fejtörést okozott a  

részek összeillesztése. Csak ekkor 'il.t lo a székre, s  kezdett  

beszélni, a ,játék készit3it hibáztatta.  

Az  explorf+ciö, játékmegi iryelás alatti ragatartfisának,  

valerlint a tartalom elemzése ciucossé.r;ra, tekintélyszemélyek- 
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kel szer.,beani bizal ~ .atlan ~°~ágra utalt.  A nagy személyes tér  

tartását mint védekező, a fesztiltuéget, mely tbnueán is lát-

szott, táradé ;jellogü 'aeállivódá3nak értékeltem. A konatruk-  
~ 

ciós ,;átók dinamikája izolációs toadel-sciát, prohlQC}aFedAst  

és feln3ttekhez füa<idő kapcsolatainak ne;;álá;.,áL tvik ~ .*~özte.Já•- 

t%ktevéke3nysóg közben  keletkezett kognitiv disazon€incia re-

dukciója a b'ünbiikillop .éa meab•ni.zr:^ueánek eróasé€;ére utalt.  

A 3zül5knok v.az.—s2e1 mmembeni közömbös, elutasitó,na-  

velióai problémák átháritására törekvő  magatartását jeleste,  

hogy gyermekük amásodik ~ai::alommal aeE tudott arxől, miért  

horták a rendelésre. alicalor.aaa7, az asszisztens foglal-  

kozott vole.  

A v.sz. ve:_^ekecl3 ,Qa.t vállalta, de kisebbségi é.:zéare  

utalt a probléma :iac;faz.;s$lmazásas "neffz : .s3►g,yora megverni magma,  

er5s3ebb vagyok". A azo.úólyak ellen  irányuló fizikai egreef-r  

sziót olfor;adott problimemesoldásnai tekintette.  

Dnral4 /1977.  03. 31./t  

-,a/a  j  vonnl. né1.::;ili, la d közepére helyezett,  95 mm Lióyaágu,  

pér} . ~.uzat::ow, barnára  aötéiitett törzaii ós áE;u éles konturvo-  

Mi].lal »op;rajzolt, átsatix•ő^ot- t, kétoldalt eqyhén leaeüngú  

semb kprtanBiju fa. A kétdimenziós ágak  sugár  3,sitiiyba futnak,  

Vi,riLc lefüréazelt, belőlük egyd.iraanzibe figsk nőnek kí . A  

t8rze vonalát folytatva egydir::anzióe ág tör  majdnem a koro-  

na tetejéig,  melyet  több helyen áoak kereszteznek.  

A 26. ábrán látható farajz talajtalanságra, tánasziiél-  

kiiliaégro, vár:y erejének felfokozottafthra a  elhatárolódásra,  

kellem.aetlE3az élr..:én,yek elfedésére, exvasekoMigrm, decoe3át,°ra,  

ambivalenciára, kiaebbségi érzésre,  egreassivitbaza utalt.  
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~1~ ~h..,,yz©tak /1977. 04.  12./:  

1. "Ilekötnó apu."  

2. +• "El... f."cE3GkereEil'fé. tt  

3, •• NBMrit." - Vállat von.  

4•  • "IQ► ... adnék naki." - A közbenső szünetben dtihös c:i-  

r7ikát, ar~tysaziv pantomiraikát produkált. :lutatta, bogy  sib  

csinálna.  

A második óe harnadik kérdésre adott válaszai felelőt-  

lenaóGet, formális engedelmeseket tartalmazó erkölcsi, iy.ö-  

zömbö®uér;at hordozó érzelmi órtókkat-eGbriékat tükröztek. A  

neGyedík válasz a e.^.er lélyek elleni fizikai acr©QUziv  atti- 

tiid öaazeteuőinoI: eryméGét, erősségét jelezto.  
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glio mut3, három legjobb kivónsár,  /1977. 04. 12./:  

2. 

- "Egy Grogablock.N 

C. r  pYó  

3. — ".'á8 not  ~k

p

e~.I.eli

~

e

,

. n 	

. ~1 	2 	`  t~ 	L 	,~ t  A 1~.sz. a f(:~i4i laZi ~:+~itr."Lttá ~:i`}s ~ifitőY~l játszott, eú f,lS:tu-  

Aliu a auitvíaióbál adódó v9í►ggyaI. A második kiváns6ca a  

_aaum -teszt diltai jal.evt ambivalencia tartalmát adja,a jel-

zi leszállitott ónért8kelbsbt.  

Au /1977. 04.  14./s  

1. - 'tFi31 akart menni a  fára,  de  nem tudott. Jiitt az cs;nvukár-   

ós felvitte s fAre, ős öriilt a kismadár,  hogy az  

anyukája i'iosuentertte as  óletót. Pin;-caká ja r1e7tanitotta  

:: ep ~.il3zi, 

 

ős metsiacet !everts  a féezket a szól, ős fel tu•  

dott xegUlni a !Ara."  

2. -- "'JU ta."  

3. -- "Elmegy 	ős szed sok fUvet, haza viszi. Jó la- 

komának nekiláttak. Azt mondta anyukája, hogy raáakor is  

szodjól f-<ivet. 7'Askor is e1me;y, meglét ja e.~~ róka,  ha-

=fut. Az anyukáját peg akarja enni, de <3Y elmenekiil-  

n eIt."  

ss•  
?s  •• "Ha món. agyozer roe®2, leszel, akkor a sarokba fogsz 411-  

ni."  

8. - "Sárkánytól 6e ilyen állatoktól. Csak a mesében hallott  

róluk."  

9. -- "Haza az iekolá51."  

10.•- "Azórt,mert : gór es volt."  

11.-  "Ozicoru volt."  
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• .•  
13. - "t 4f7 javult ... a biryonyitvfinya, azt akarta, hoy. 5 is  

olyan jó let7en mint a többi társa."  

Az 1. válasz foltiiná hosssazussá..ra, a közben  tapasztalható  

polisn;i#ndeton által jelzett erős órzolrni háttér az anya-cyer-  

nok kapcsolat bizonytalanságát, nyomasztó élr: ónyeict6l terhes  

voltát jelzi. Szinte egész élettörténetének ór.r.elrni hatását  

projiciálta. A mater többször elfelejtett érte menni, ss ma  

már es-;yedül jár haza.  

A 2. válasz a családon 	interperssuonália lapcsola-  

tok sivárságára, a 3. elrar;ányoaodáa kiváltotta szorongásra,  

a mater rÁE3zéI51 érzett támasz gyellgeuócó?''e utalt.  

A  7. válasz a családban átóit nyomasztó atroszfórát, az  

"alibi  btintetéaale következtóben kialakuló sszoronc;.ás3t jelez-

te, amely miatt álmai ijesztiok.  

A pedat°ó(7ust  sxi(~;orunak órozto, haza vár=,yott az isakolá-  
bbl, mivel a család 6lotvitelób31 non n azárr`,aztah követelmé-

nyek száusára.  

A 10. válassz az ar:;resssiryiv ciinamizsnus3ok ghtláo  nél ~̂ ili 

m+eunifas3ztálf)dá.s3ósra utalt, a 13. peiir; a helyzetével való eló-  

gedotlenssó,r,re. A 38 gyerek ezer®póre, mint  az önórtíkelés fel-  

onalós3ónek lehet©u6r;6re vácyott, do ozt a s2i115Y.rt3 Ejellemzü  

karrieris;ztikus3 érték  < :otiválta. 

S;ater a testvórek fóltóYenykod.óssórtil szánolt be, a csa-

ládrajz "A" vóiltozatán utalás található, Miss nor:  utalt rá.  

s.ért ner.i is is3pertettera az erre  utaló válaszokat.  
csaliuiraXz "D" változat /IOW. 04. 14./1  

A 27. ábrán látható rajzon csupán egy szeitrin,,yeor, asztal,  
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kettő  szók található, játékokkal, televizióval, se-
hol 

 
egy ember* ♦ 45 nm-es rajz a lap közép.sgasaágAban,a 

rőfeges tengelytől balra volt elhalyaava• 

27. ábra 

- ravel  lanál itt? - kórdósre adott válasza. 

- "Apukával 68 anyukával." 

2eotvórfatókeriyókren tul jelzi a rajz, hogy a v.sz.el- 

e3©orban a csalód tárgyi környezetéhez kötődött, azt az embe- 

ri kapcsolatok elé helyezt©. 

Ját6k f ®YSa /1977. 05. 26./t 

A  babák bujócskáznak. Az anya szerepét betöltő babát ki- 

hagyta a játékból. Ledobta a szőnyegre, kérdőserire racionális 

választ adott. 

- "«a robb, nem tud elbujni." 

is kísórolten a játékbalópést, de az apa szereplőt is 

vianzautasitotta, játéka egere agreoszivabbé vált. A babákat 

er iszakkal nyomkodta be egy -ey fiókba. Tépte, földhöz verte 

Őket, rájuk döntő ;ette a  butorokat. 

Csendben, dqhös mimikával játozott, cenk.egy-e *,r han.<;-

utánz6 szót hallatott. 
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Kabainó azorint a romboló, a ;reasziv Játék az önr.afuat 

tárcainál gjengóbbnek órző r yerekek sa játoasóga, tehát mint 

játbkfo+ra a kisebbié ;i érzést jelzi. 

A 4. v.sz. esetében Bender /T.: 100 M.  Goodonough 
1010 0/ ős a Binet-:;ínon /I.: 1C1 a/ szoros korreláció ját fi-

dreletnbe véve az enkefalopátiát mint a pszichikus komplex ál-

lapotát reghatározó diezpoziciót kizártnak tekintetten. 

Az  anamnézis, paterral folytatott tolefonbeszél etés, 

oaaládrajz 'A változatának /25. ábra/ ©s az anyai na ozülő-

vol folytatott oxplorácíó alapján ,, ori °e kontaktus- és szere-

tetkóezaécii, jó intellipenciáju, átla;on felüli aayaf;iakkal 

arndelkez5, karrierista, a cr err'ekeikkol szervben csökkent 

problématudattal rendelkező sellők alkották a családi hátte- 

vet. 

A formálisan egviitt élő családban ható elfojtott ór zelri 

feszültség, a psychasth©niás pater hideg közömbös, mater hi-

deg elhangoló szülői a fiatartása következtében a pozitiv 

érzelmi kapcsolatokat tartőoen nélkülöző v.sz. elmagányoso-

dott. Kielé itetlon szeretetszükséglete következtében állan-

dósult maras 	állapota. Családon belül jelentkező ne- 

€;ativ figyelemfelkeltő nagatartását pater sulyosan, brutáli-

san szankcionált©, pater viszont beteíségre hivatkozva fel-

Lontet-te a szankciók alól. Ezzel  kettős hatást váltottak ki 

a szüljk: - A ki©légitetlensóget frusztrációk követték, fo-

kozva a frusztrációs feszültséget. 

- A szocializáció folyamón nár óvodás korban konk-

rét, a v.sz.-re jellemző tartalmu kibuvó kereső beállitódás 

alakult ki. 
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''ozitiv érzelmi kapcsolatokat a makrokörnyezet kortárs 

csoportjaiban keresve, ismételten frusztrálódott, mivel ma-

ter blokád alá helyezte ezen törekvéseit. 

A faraja /2r. ábra/ által jelzett talajtalanság, támasz-

nélküliség kialakulásához vezeti anya-;-vermek kapcsolat dine-

mizmusára utal a D5ss 3. válasza. 

:szabadulni i •eke ;vé:: a gyest eknevelés gondjaitól, ma-

ter az elmagányosodott v.sz.-szel ezeLrben tulzott önállósági 

követelményt támasztott, képtelen volt gyermek© számára meg--

feleló támaszt nyultani. Párosulva ez az elhanyagoltság követ- 

kez 6nyekónt a Ihiss 1. válasza által jelzett nyomasztó ólmé-

nyekkel, szorongás kialakulásához vezetett. 

A  az5l1k szeretetének nélkalczése, elégedetlensé-ik át-

érzése, a spontán empátizáló készsén következtében, az öregebb, 

már önállóbb testváréval ülenbeni ri . valizációban, a családrajz 

"D" változata /27. ábra/ által jelzett testvérféltékenysó;ben 

manifesztálódott. A testvérféltékenység következményeként 

ujabb szlks471et állapotot, frusztrációk sorozatát élt át. 

:umr:áció következtében hegnövekedett nyu ;telansá ;a felfokoz- 

ta a sziiks©rlet tárgyára irányuló vágy erejét, melyet a fa-

rajz /26. ábra/ sötét törzse jelez. A vár fokozott ereje, a 

szorongás által mertatározott pszichikus állapot csökkentet-

te a személyisé-- frusztráció-tolarenciáját. A ezorong6 v.sz. 

anticipálva a kudarcot, frusztrációt vélt fölfedezni ott is 

ahol err31 szó se rn  volt. Igy más gyermekek esetében irrele-

váns ingerek is relevánssá váltak agresszivitása számára. 

A szalók nevol3í ma. 'atartáca következtében ne: r interiori-

zálódtak a végrehajtó reguláció folyarán a v.sz. irányul.ásá- 
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ban  a t&rsadalmilac; elutasitott agressziókkal szenbeni atti-

tiidök. A szülők mindaddig aTig ezt tehették, a makrokörnye-

zet jelzéseit elháritották maguktól, gyermekük kortársak el-

leni fizikai agresszióit közömbösen fogadták. A. v.sz . irá-

nyulásában állandósult a gyermekekkel szembeni fizikai arr-

ressziót magában foglaló attitld. 

A szülők értékrendszerében a jó bizon itvánv mint kar-

riert lehet5v6 tev5 tárgyi  értékkategória szerepelt. A v.sz. 

elsősorban a család tárgyi környezetéhez kötődve, a tárgyi 

értékkategóriákat az emberi kapcsolatokat meghatározó er-

knlcsi, érzelmi értékek elé helyezte. A jó bizonvitvány /Düss 

13. válasza/, a jó gyerek státusza /lho!.as 2. válasza/ igy 

csak mint R s .kert leprezentáló tároz -i értékkategóriák  in-

teriozizálódtak személyiségében, s határozták meg igényszint-

jét. A mikrokörnyezet interperszonális kapcsolatainak sivár--

sá';a, a hideg érzelgi légkör követko'tóben viszont ner in-

teriorizálódtak személyiségében a sikert biztoaitó intellek-

tuális, érzelmi, s erkölcsi ártékkate' óriák, szociális fejlő-

dére retardálódott. 

szociális fejlődésének retardációja következtében is-

kolakezdést követően az önmegvalósitó szükségleteire épült, 

szociálisan nertnfrt - sikerhajhászás - önárvbnyesitő tenden-

ciáinak frusztrálódása relativ iskolai ártalmat okozott. 

_Ater továbbra is elháritotta magától a problémát.Xateri 

frusztrálván gyermekének iskolai problémái, haragját ellene 

forditotta, önigazolásként aziroru szankciókat, brutális ne-

velési módszereket alkalmazott. 

A relativ iskolai ártalmak és mater nevelési módszere 
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okozta frusztrácibk tokozták a v.sz. a;.,resszivitfisát, lehe- 

tősé;;et teremtve azfa:ára a disszonancia redukció  megoldásá-

ra, gyillöletét fenntartva, küls$ igazolást találva. 

Alacsony teljeaitményszint je, valacint az iskola köve- 

telményszintje közötti inkonzisztencia következtében fellépő 

disszonanciát is külső i ;azolíst keresve rodukálta. A pedaE nb- 

rusok elvárását tartva illegitimnek. 

A  család agressziv lé4öre, azeretetigényének kielótpi- 

tetleneége következtéáen környezete felé irtsnyul.b pozitiv ér.- 

zelrteit negálta, elhatárolódásra törekedett, zérk3zottá vált.  

végrehajtó reguláci3 tolya= dr_ a tes:intél--szem ól7ekkel 

szembeni fizikai aereaszió 	alá kerllt. Cél  elleni aFr- 

reenxi8 alakalt ki. A korábban  kialakult kibuvb kereső beál- 

liL-cidását transzferálva az ujabb ezitukczra, igyekezett  el-

kerülni a várhbtS szankciókat. Dinz.krimináci6 hatásira a azcr- 

ciális fejládéb rata..^dlíci8jához az évs-selrrí logikának magft• 

lelő 8zúbér.tékMk6pződbs társult. Az iskolai  beutaló, anataná• 

zia, családrajz "D" váltosat, élethelyezetek 2. ős 3. vtlar 

aza, az 1977. 0+. 12-án 's 05. ^G-á.n t'ol7tatott játékmerfi• 

q9elós lelzi a szubbrták tfizgri, intellektuális, erkölcsi,éi- 

zelni br'tékkatec6rxák sa j5t•ooságait. 

T$rar4i órtbkkatetrbriák s 

• sikesyssém 

• a 16 bizonyitvb.nv, jó a:yerek atátuszfinak tfiru7vi ér- 
tékkategbrifikká valh devalválása 

?ntallekturilio órtékknteo;brifiks 

- intellektuális tevékenység 

- a tanulás elutusitfiea 



: slailcai értbk,keteegáriák:  

- 

 

feladattudat,  felel :; on 5U ráZlaláo, eegitSkászeág  
f^fe?'tP;eAAc*B  

- bUnbaYképzée3  

- kibuvó kereeő beállitódées  

trzelmi értékkate,r~,

~

briá.k :  

- negativissnus  

- bisalmttlaneig  

- saáíirósottsás;  

A. szubértbkek a c43.r*endsze*_•be reóp7ilve annak rósdlegea  

regresszióját okozták, mivel a tár7,7i érrtékkartegórinvá de-

valválódott i_^tel2ektca.cil 9.e órtékkste.r-br•ia iátsaólag megfelel-

ve a köve:tels76n;lezintnek, magma  irért7©zintet szabott meg. A  

cAlrend.e$er regr. emetib ja miatt  tel,jesitményszint j e tartósan  

elmaradt irlin7resintjétal, be kudarcok oorozató.t álto át.  

A sorozatos kudarrok khvetkesatében :~hr a korai ye3rnek-  

korban mepr®órs3l.t önértékelóoét leazállitotta, kisebbségi ér-  

zés alakult ki.  

Az antiszociális ir-án-. ba fejlődő azer?417 ioér variáno  

jellemvonásait tükröző aszociális agresszív attitiid összete- 

vői:  

- Kognitiv saktearra a siker 6rté1re11:4e, tanulás eluts-  

sitáea, a asemillvok elleni fiziF-:ai agresszió a dominancia-

hare,  önérvénveaitée státuszt meghatároz5vú erelése jellsn-  

<.©. Az blethelt►zetek 4. kérdbaaére adott válasza szerint a  

;ren7:ébb szerólvcak elleni fizikai agressziót problém,aa':iocol-  

d.ásként foE;ad.jea ol.  

- Affektiv faktorra a as{ilőkkel, tekintél;nszer.,ólvekkel  
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szembeni negativizmus, bizalnatlansá,-, zárkózottság, bfinbak-

képzás, büntetőstől való félelem, dacosság, szorongás,kisebb-

sé'i érzés jellemző, melyhez igen erős displacement társul. 

Viselkedési faktorában tekintélyszemélyekkel szembeni 

védekező beállitódás, a személyes tőr határainak kitágítása, 

e,^ Uttmüködő készsé 	enp esége tapasztalható. Ellenük irányu- 

ló agresszióját céljaik ellen forditja. Gyengébb személyek el-

len fizikai agressziót  magában foglaló beállitódás alakult ki. 

Felnőttek hatalmi szférájában cél elleni - tárgyak elle-

ni impulziv -, saját ós gyermekcsoportok hatalmi szférájában 

személy elleni fizikai agresszióra csökkent személyiségének 

variabilitása. 

Az esettanulmányok tfikrözik, hogy a központi idegrend-

szer organikus sérllése a komoly nevelési problémák ellenére 

sem  okoz önnagában antiszociális személyiségfejlődést. A mi-

liőártalom viszont a központi idegrendszer organikus sór116-

se nólkiil is kiválthatja, sőt pczichogón tényezőként hatva 

betegséget okozhat. 

A 9. v.sz. 1972. lv. 31-én született, középső csoportos 

óvodás fiu, az óvoda beutalójával 1979. C. 1-én karölt fel-

vételre a tanácsadóban. A nyári szlnotben szUnetelvén a ren-

delés, a vizsgálatokat az anamnézis felvételét követve szep-

temberben folytattam. 

Az 1170. 06. 1-én felvett anamnézis  ős 1978. 09. 11-6n 

materral folytatott exlloráciő alapján a szociális környe-

zet ős familiáris miliő a következő sajátosságokat hordozta. 

A szIlei lakásában lakó, részIkrűl erkölcsileg  stigma-

tizáltn_ak érzett, állandóan szidalmazott, partnereit pár 



havonta  válO lat) lányanya es redül, illetve mindekori partner$-

vel közösen  nevelte wernekót. 

Az  anya szerepet terhesnek ársavén, helyzetén könnyíten-

dő, gyermekének makrókörnyezetbeli magatartásával szemben tul-

zottan engedékeny volt, problémahelyzetekben adott tanácsai-

val agresszivitását fokozta. F:zzel szemben a mikrokörnyezet-

ben g ►ernekének önkiszolgáló tevékenységével szemben fokozott 

olváráasal élt, a mai családokhoz vissonyitva nagymértékben 

ha.,znoaitva a v.sz. munkaerejét. 

A fenti  dinamizmusra utaló kiemelések az anazzézisbcől és 

as explorác i6ból s 

- "Mindig rossz haverjai vannak, de nem bántják. Uom hagyja 

romát. arra neveltem, hogy  reg tudja védeni magát." 

- "Hiváara fel jön, néha sokszor kell neki  szólni, néha önál- 

lóan is feljön." 

- "Net7nosakodik, segítmosogatni„ törölgetni, néha Pelr os." 

" lég . ak san kikapott." 

"Nyáron Balatonon nyaraltam a fiumr7a1 és vele. fi.iv is 

figrameztetett rá, hogy ezi ;orubban kell forrioa °.." 

jpopths,,,l,nvetes, kérdéseire, 1978. 03. 13-án az alábbi vá- 

3isssOltat adta e v.ss• s 
1. - "Bekötném ... Nagyon? ... ilawzznbk a doktor bácsihoz. 

bekötné, vas,  SaÓti néni. ..zurit nem adnának. Biztos r.® ;.; 

adnának. " 

2. -- "Hí3 1 ... Meg  kell keresnem. Kapnák anyukámtól, ha nem 

találnám." - .36haj. 

3. - "Kiflit. ... Az non  lesz  jó. Kicsi kenyeret, mint a zsem-

lye. Cask a szine olyan, de nar:vobb. Tudod? Anyukám ki- 
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szánolja a pénzt. , néni elvé€;r:á."  

4. - "Vei*mÍcednénl.. ;n vernór.: veg. :'.nyukam mindig azt mondja,  

hog7 ne enl.~-edj  em  magam."  

A kérdésekre adott válaszok r!+egerc5sitettók az anannózis  

óe az exploráció alapján levont :.fivetkertetéaeiret, valamint  

felhivták ii777elr^er^et a v.oz. sajátos ezemblyiaégfejlődésbre.  

A mater mikrokörnyezetbeli ?:3vetelmbnvszint jének hatásá-  

ra gyermekének önáil8eé{.;a, feltehetően ezzel ePYiitt feladat-

tudata, feladattartása is fejlettebb Tint a nagycsoportos óvo-  

cifiaokó.  

, -xuloráció /a cooport 6vonői, 1978. 10. 19./:  

A két óvon3vel folytatott explorációból kiemelem a vesz. fel-

adattartására éc feladattudatára vonatkozó észrevóteliiket.  

- "Foglalkozásokon nincs kfilön8sebb probléma vele. i- ;ruí;ta1an,  

nem verekedik. Buta, de i yekvi."  

- "Olyan  ki© koravén. Rengeteg eteg feladatot kell neki adni, ami  

inkább tevékenyo6g lejéjen. Kitartóan vé-zí napokon keresz-

tül ugyanazt a feladatot. rio bitható, nem felejti el."  

Az óvonők ozóiliaoználata szerint a foglalkozás az óvodá-

ban tartott oktatásra szánt időt, e tevékenységi formát je-

lenti. Nrállapitásuk i ;azol ja a feladattudatra, feladattar-

tíara vonatkozó k%3vetkeztetéser,et.  

Az önállósági, feladattudata, feladattartása fejlettebb  

volt mint a nagycsoportos bvodásol é, a terápia kezdetére be-

tiiltötte a hatodik életóvót.r;zek lehetővé tették résztvéte-

lót a csoportülóLeken.  

,z ikeégesnek tartom  megjegyezni,  hogy döntésemet a -;jer--  
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^ek akarati tulajdonsigainak fejlettsége, s 	intellektuá- 

lis képessége határosta meg, mely nem érte el az átlalost se«.  

~3 ir3et-- , irma /1973. 09. 13./:  

- r:k.: 5i10 	Elm.: 00  

- Ik.: 542 	i .`•~_._~_~~.  
A 10. v.sz. 19t)3. 04. 10-én szilletett, harmadik osztá-

lyos fiu, a ate jelentkezését követve 1978. 05. 11--én. ke-  
ZUlt felvételre, fokozódó sra ;TzysuwivitA:::,'a niatt.  

Az 1978. 05. 11-én felvett anar^néz :is alapján a szociális  
környezetből, mili5b51, ss ezeknek a v.sz.-re c*va-  

korolt hatásából a .következőket emelem ki:  

A brutális férjétől elvált anya, szlleaivel közös háztar-

tásban élve, veliik közösen nevelte egyetlen gyermekót. Meter  

félt, hogy gyermeke az apja tulajdonságát örökölte, a~,.r;odal-

mát a nagyszülők fokozták.  

Gyexrrekéről besszélve, idézve  a  vele folytatott bessa,óZi;e-  

tás3eiket 5t kisfiamnak, kissgyerrekemnek nevezte.  

A v.sz. eq7 évvel kbacibb keriilt beiskolázásra iskolnóret-  

lenség miatt. Iskolában elégséges, közepes eredményt volt kb-  

pee elérni. Kedvenc játéksais "maci „ , raiianyag játékok, autók  

voltak.  

A fentieket uj;y értékeltem, hof7y mater a felnövekvő gyer-  

mekében brutális férje tulajdonssáolait vélve viszontlátni, et-

től valő félelmében szerette volna  a  lehető legtovább kisgyer-

meknek merta ►rtani.  
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Mara z /1973. 05. 11./:A 28. ábrát fejlődóc16iektani  

28. ábra  

uzempontok szerint /Iiarsányi 1964/ órtókelve a xoI o:-ia t5rzc-  

h$z viczonvitott 51 X,-os aránya, a der$ksz5 ~~1 77allvelágazácok  

ratardációYa utaltak.  

Ossa,beryomáe  alapján  a magus niivóeii, jó fiziku*^u, jó át-  

lagoa intelligonciáju v.oz. kisebb  gyerek ben7romását keltet-

te. A hatást magatartása, grdeklódósi kiire, szóhasználata  
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váltotta ki. Az anyára vonatkozó szóhasználatain 

- anyuka 
- anyukám y  

- anyuci. 

Binet-6imon /1978.  09. 18./s 

- f4c. s 10; 1 	 Elm.:  0 

- Ik.: 10=10 	 102_,1  

OsztályrIn 3ko 1978. OS. 24-6n kelt levelében, melyet 

mater kérőnőre küldött, ktilön kiemelte érdeklódóai kör¢t,azt 

kflönöanek találva. 

"f rdeklöd%si köre: :zereti a v eséket, szivesen rajzol-

at, de ehhez nincs kiilöniisebb tehetsége. Gyakorlati munkát 

elóv; Ueoon végez." 

A pedag67us 6szrovótele I erer.5aitotte az összbenyomás 

alapján kialakult vélemányeret. 

A v.oz. retardáciAja hatéves korától az iskolai nevelés 

hatására fokozatosan kompenzálódott, de ez nerc zajlott le 

minden területen egyenletesen. A vizsgálat idejön órdekl3dé--

sónek tartalma még lehet5vó tette, hogy részt vegyen a terá-

pián. 

Az ismertetett esettanulmányokban nyomon kövothető,hogy 

"opontán" terelödAs következtében már kisiskolás korban ki-

alakulhat a tárgyak ellen irányuló agresszió. Lényegében 

Alexander Bain /1912/ óta változatlan peda?óriai közfelfogás-

ból fakadó, a serdiilőkor elejóve törvényszer=_ien bekövetkező 

folyamattal állunk szerben.'Ebben látom az előzőekben ismer-

tetett, emelkedő tendenciáju ron.r;álások egyik okát. 

Ezen folyamatba kivántam a terápiával beavatkozni.A non- 
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dozottak agressziós feszültségének csökkentése mellett a 

tárei8aie11ag kevésbé veszélyes, szociálisan elfogadott vagy 

meseQri agressziók tendenciáinak manifeaztfilbdását ellse a;i- 

tettem. A szociálisan olutasitott acresaziókkal szemben 

lást építettem ki. 

AGRE33yI9 MAGATARTAM UMIAK C:,flpCR;TFRI:'IÍ+JA 

A módszert alapjaiban ereghatározA megfontolásokat 

fiiredi /1979/, Kabainó /1974/,  Agoston /1959/ Gfispár  /1977/ 
munkásságából, valamint a csoportpszichoterápia cyekorlatá- 

bbl meritettem. 

A módszer  elve abban áll, horI a oziilcik, pedaf7*-usok 

cselekvű egyíittmüködésável a szociálisan elutasitott arTeaz- 

szibki.al sseobeni gátlások ós a szociálisan mec;ti.Art ón elfo- 

nadott agieAAiv tendenciák rnanifesztAlrIdAaa időben  *gybe 

esik. A i►átláe küvetkeztóben Solpyi2lerl3 ac;r. easziv fenzi.ilt- 

aóg pótcselekvés á:l.tali leve^Atéahvel, a csoportfoglalkozá-

son kialakuló, ozoc;iálioan mectiirt ás elfocadott arrensziv 

vic3elkedósminták közvetlen *:egerösitósével biztositható az 

ar;re:rsrrivitáa irányitott terelődése. 

Az alábbiakban ismertetem a módszer pedagógiai és pszi-

chológiai leirását. 

=1eí2eti mecfontolások 

A "terápiám köxössó;" nredi /19 7I9/ által i7erto;al.r::r3- 

zott két feltótelA a tanácsadó f7akorlatából adódóan a kö-- 

vetkeeó nódon érvényeoiilt. 
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1. Ha  az agresszivitás kölcsönös alkalmazkodási zavar a 

szociális mezőben, akkor a terapeután és a gyermeken kivül 

saükeigees a szülők, pedagógusok aktiv résztvéteie is. A ha- 

gycseLr>,yos pszichoterápia keretrendszerét térben és időben ki 

kell ieeleazteni. 
2. A terepoutántsk a folyamat részeit egyetlen, szoros, 

összefüggő rendszerbe kell foglalni, de nem szükséges nagy-

csoportot létrehozni, valamennyi résztvevő bevonásával. 

határozza met* a "közösségi terápia" keretrendszerének kapcso-

lati ás szocifilis összetevőit. A módszer esetében a kapcsola- 

ti áeazetevi a terápiás kontaktus és ozerz3déskütbs mellett 

olyan elemeket is tartalmaz, a.°~el7,ek a ha=777or•,ányos pszichote- 

srápiákban nem kerültek reldo3.mzásra. A  továbbiakban ezen el- 

tórő elemeket lemertetem részletesen. 

A közösségnek mindig van hivatalos, formális tagozódása, 

tehát szervezett szociális rendszer, melynek subsystem jei 

varasak, s ánr;ar̂ a is egy nagyobb syster alrendszere. Amennyi-

ben est e/fogadjuk, tudomásul kell vennünk, hogy a közössé; 

/rendszer/ tagjainak /elemeinek/ poziciójét az az elsődleges  

közösség /alrendszer/ határozza meg, arelybe tartozik. A sze-

repkategóriához meghatározott szereok5itelezettsór;, szerepmin-

ta járul. 

Az iskola :mint közösség szervezett szociális rendszer, 

melynek jól elkülönithetü irányitott alrendszerei az osztály-

közösségek. Az irányitó alrendszert a kettős funkciót ellátó 

nevelői közösség alkotja, amely mint subsvatemet kapcsolja ez 

iskolát a közigazgatásilag is tagolódott iskolarendszerhez. 
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Gondozottair az irán,qitott alrendaser tagjai voltak, ©  

ez hatórozta meg sasrspfiket a rendszerben. i'ánrle ;es s3erep-  

viaelkedó®iiknek s-~~aránt nor;  kellett telelni a szerepkötele-  

zettsé ;eiknak 6s a pedagógusok szerepolvárfi.sainai;.  

A neveljküzö:za6 ;,;, az iskolán beliil betöltve az ir'án'yító  

rendszer funkcióját, a kivillztsl jövő, bemeneteli jelekkel  

szemben irányított rendszerkánt viselkedik. Kettős funl.ció-  

jábhi adódban a be. ;eneatoli jeleket, információkat feldolgoz-

ye, irisprib6 alrendazerk6nt továbbit ja az osztályközöes6g  fs- 

16.  

Az 1. pont sziikaá see6 teszi,  a 2. pont biztosit ja a  

lehot5s6,;6t a teriviás batá8 pedagógiai eln§let zónáját kö- 

vető is rval6oitáeáriek. Ezáltal kint terapeuta pórhuze os si- 

kokon, közvetlen 6a közvetett hatást tudtam kifejteni, E3 ez  

jelentóz többletenerr*i ~ ít jelentett. /A-roston 1959, Gáspár  

1977/.  

L $ hunaroo hatás sik jaiz - közvetlen ráhatás  

- közvetett rábatis.  

1. - Kasvetlen rahatíxu oónája  

terapouta---0- ;.c;rondonott —► *Ieasflsság"  

P. - Közvetett ráhatás u6má ja  

terapeuta--0 "kh7ösu6g"-0. ,+rondoaott  

A közvetett 71Ahatús a "közöss6 g" valar:2ennyi tagjával  

kiépített kapcsolaton keresztiil non oldható meg.  Ez  rsndki-

vül gazdaságtalan térben 6u időben egyaránt, de nincs is  er-

re  szilkső(. A nevelőközöaság kett3s funkciójából adódóan raj-

ta kererzzt'il €;uzduczáí;mian hathatunk az egész közöuuót*re.  
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i{Izvotelt rítrl& megszervezése  

A lcasrobste batliet két részre, általános és célzott ha-  

tásra oa .thatem fel, e mindkettő leiráeakor ismertetem a for- 

összetevőket ín. A célzott hatáson bel+il szintén elk{ilö-  

nitend5 emmiatól a o8iilőkkel és a pedagógusokkal folytatott  

ex?lorácib. A 29. ábra a közvotot;t ráhatás felosztását mrtat-

ja.  

terapeuta 	a általáno© hatás  

  

7ecta. ~ó ;r;us 

célzott hatás  

aziilő  

29. bra  

As  általános  hatás a immieeadő m3kgdéai területén levő  

Alisennyi oktatási, nevelési intézet felé irányult, beleért-

VI  a: óaoc 'iaicat is .  Célja a gyakorló pedar;&guaok ezwiléletfor-  

NAtáMe  pezícholbÚiai á:3 :>edagóniai kulturájuk szintjének  

eMlé►,Na  a sytiartási problémákkal szembeni okkereső szem-

161400441 kialakitása. Kezdete az 1976/77-es tanóvro tehető.  

Ebbem az  időben Kabainé /1974/ által leirt mfidsaerr•el, e-;;;  6-  

ni Owipi`val dolgoztam.  

A munka hivatalos  keretét  Pécs S;oflyoi Város Tanácsa V.B.  

levrolődésí Osztályának határozata biztositotta. Felkértek as  

bv0aai és általános iskolai gyermek- év if justi.;védelmi nom-  



blszottal: nunkájánaéS czak.~~ irányitásLrae  rendszeres tovább-  

kéd:záctiL-  r.©gazervesédére. Ez biztositotta ssiaomx•a a nozici-  

öt an iskolarendsmerben, nely lehetc3aket adott  arra, hogy  

az intózs°lónyeket, mint alrendszereket a cólnak megfelelő bo-

logna ínforr".áci8kk.e ►1 itpem el.  

A továbbkftsiab trjl5d6el41Nctani -ner;fontolfiab')l,az  

letkori sajátoeel-ok figyelembe vótelóvel kfilön szerveztem  

meg  az óvodákban ős az általános iskolákban dolgozó gyermek-

ős if juságvódelni megbizottak iássére. ley  c:indeg,yit, intőz--  

mónytipuaban dolgozó pedagógus kéthavonta vett rószt egy-egy  

olőadáson. Eat minden hónap utolsó szordájáx konzultáci6s  

lehetősár; egészitette ki. Ez ner sok, do az adott feltótelek  

mellett  többet  men  lehetett tenni.  

Az intóaobnvekben folyó emaiasai munka irányitbsa köz-  

ben nagy hangaulyt helyestem arra, hogy a továbbképzősen  

®zer:►ett információkat adják tovább a megbizottak. Munkatervi  

feladatuk volt as e1tlad/FSok ienertetóoo nevelósi órtekezlete-  

ken. V,zfiks6; esetón magam is rószt vettem ezek©n,mint előadó.  

Az általános hatás có1 jából ad$dóan az el 3adáQok anys-

, ~+*,s Webb volt mint az agresszivitás problómakore,de a miat-

ta fontos tómákra helyeződött a han ;suly ebben az időben. Ez  

összQceeogatt a pod.agót;usok szem2óletmód jfibó? adódó iskolai,  

óvodai isOnnyel, tehát ott kezdtem el a továbbképzóut, ahol  

ők tartottak. Fnnek meofelelven  as Wiew+issk az alábbi prob-  

14rakörbű7, rmeritettók an<y+eguk.at i  

- 

 

hátrányos helyzet bs voszól7eűtetette4g  

- nevelői attitűditk hatása  

- relativ ós abuzolut  iskolai firtalma.  



- 112 - 

r„ rel-::iekkori neurózis 

- az epilepesias, enkefalopata ; ezekek adottaé';si,azak-

ségleteí, seteváltozott, átlagtól eltérő magatartásuk, 

fejlIdóei trendjak. 

Célzott haton egy-egy gondozott érdekében, &izaleivel, 

rafia családtagokkal, vele közvetlen kacsolatban levő pedagó-

gusokkal létrehozott interperszonális kapcsolatot órten.F.Ey-

réazt célom volt alkalmassá tenni, felkésziteni őket cselek-

vő réaztvételre Kabainé /1974/ által leirt "Jirkány próbában". 

r°,asr6ozt igy értem el, hogy bíztositeák a lehetőaéoet az ösz-

tönző regulációk fejlődéséhem a gondozottak estében. 

A pedagógusokkal végzett munka már a vizsgálati időszak-

ban, a tanuló első megjelenését követve megkezdődött. l ►end-

©zerint azakségecs volt valamennyi peder ecus al, aki kapcso-

latban falit a rundozottal a az iskola vezet5sigive1 is fel-

venni a kapcsolatot. Szerencsés esetben ez két-három nneióly 

volt, néha azonban a duplája. A gyermek- 8o ifjua6*védelmi 

mer;bizottak hathatós aeglihaset tudtak nyujtani a ki1ldnböz5 

időpontokban ráérő pedagógusokkal tartónő kapcsolatfelvétel- 

ben. 

Tapasztalatom s alap jón felsorolok néhány szempontot,ane-

lyek tlpelembe vétele értékes információkat szolgáltatott 

a tag'* asgoaerves'eéhez. i' iga elven kivid ha'bauk viszont 

a  tscapia ersesiucrss kisenetelót veszélyeztetheti. Ezért tar-

tom őrdsossmik as iwprtetéelket. 

1. A terapeutának vigyázni kell, hoLly ne váltson ki ri-

valizációt • gondozottja peda *ór'usából, mert ez későbbiekben 

lehetetlenné teszi az eredményes terápiát. Rivalizácii ece- 



tón  non  szabad tesioiLt kaMdaoi, pert  mLaedledoaaí Álhat a 

terápia eredeti oélkittlsése•  

Előfordulhat, hog?  t'tissotleaiei e1sLt a pedac6t7us, s a 

Maim*  oayan  célok el4ris8re igyritarik alkalr^a ^ni  amelyre  

ar a111a1mao, vaj olyen esetekben is esdkor ellenjavalt. Az 

ahdeti 06árkán,y próba" esetében  tapasztaltam egy  fiatal, 

enezrilcve pedagógusnőnél ezt. Kapcsolatfelvételnél nen  fi- 

gyalten,fel a rivalizációru,e keoeriien kellett tapasztalnom, 

holy az egész osztályt ellepték a szörn,yek.©lvaeásból, i_*° ks- 

ból, matematikából, s az iskolai ölet legkiilrinb8zőbb te.Miile- 

tón hadakos:tak sárkányokkal, s vé^ezet:il volt osztálynoárkár7 

is. 

A pedaí'6run rivalizaciő nékik formájával a 6. v.sz. ese-

tében taláikozta:a• A terápia szépen balalt, eredményesen be-

f e jez3dritt, az ©lik eredménnyel a padadidir is el ►vedett 

volt.  Foy idő utón elígedetlenkedni kesdett. U ^• ér•ezte,ho- 

tovább kellett volna folytatni a terápiát, 5 sokkal nr ;yobb 

eredményt ért volna el„ aft  sok változtatni való van a son-
dozott oa atartás&n. Neri önóllósitotta magát, de a veler 

szembeni eléfedetlenéét a tanulónak mutatta fel,ezzel je-

lezve, hol° 5 többre lenne képes. A asociálpedagógus ir;-, 

r;-ö=;zitette összbenyomását a tanitónóvel kksitett interjuban: 

"U{-y órastw a beszélgetés alatt, hopp probl'sLs permeknek 

van elkönyvelve, ebből a kate ;6riából csak angyalt& válása 

esetén szaNi ulhat." 

P. A gondozott poziciójáról, hatalmi ozenélyekkel lóte- 

sitett interperszonális kapcsolatának minőségéről nyujt fon-

tos információt, hol egy', vaj vele kapcsolatban 16v3 vela- 



szennyi pedagógusnál jelentkezik-e a probléma. As altalmasko-
dási zavar kalcsönörnége u értendJ, hogy • pedagógus is a 

szociális mezőbe tartozik. Bizonyitja ezt, hogy  gyakran csak 

egy-egy pedagógus rósz6r31 elviselhetetlen - valóban s ►z,nem-

csak u`-- érzi - a g7errek agresszivitása. 741da erre a G. 

v.ez. tanitőnője által irt beutalóból itt kiemelt pár sort 

";'ár az első találkozáson - az óvnyítón - feltiint a 35 gye-

rek között sz a magas növ4& , szike, hosszu haju fiu, aki az 

egész finnepség alatt beszól ;eteti, mozgolódott, nevet' - lt. 

Arikor az  óvonőtól órdekládtem a gyermek után, elmondta,ho - 

ő as, aki a nyáron csapdát készitett, és egy negyedikes kis-

lány a kezét törte benne." 

3. Az iskola vezetésével felvAve a kapcsolatot érzókel-

bető, hof:r milyen "magasra" jutott el a gondozott hir. e, meny-

eprire stigiatizálódott. Diszkrimináció esetón as iskola sze-

rephierarchiájában rilyen szinteken órtenek egyet ezsel.A ve-

zetés által meghatározott pszichés kiimájában az iskolának 

van-e lehetőelge a  rne;sziintetósöre, vagy az iskolaváltozta-

tás lehet3sérAt is fenn kell tartani. A pedagógus nevolői 

attitiidje konzisztens-e az iskola pszichés kliméjt val, varr 

inkonzisztens. 

4. Nem okvetlenül szaksé,;es a gondozottal kapcsolatban 

álló valamennyi peda€6 ust bevonni a terápiás közösség aktív 

munkájába. El kell dönteni, hogy az erre alkalmasak közi.il 

kiket kell feladattal megbizni. A  "lehet" és *kell" viszonyát 

nem szabad ezen elöl téveszteni. Gyakorlatban  rendszerint sz 

osztályvezető tanit6, vavsy a napközis, esetleg mindkettő 

r Asztvótel&vel folytatta:~ ' a terápiát. 
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r éc; nehéz eldönteni, hoj helyik peder!-b,Tus alkal . as a 

terápiás munkára, ezért felsorolom azokat a szempontokat, 

amelyek segitettek a döntéshozatalban. 

1. Milyen foku az eg ttmiiködű készsó e? A terápia kez-

detével kisebb-nagyobb foku azerepfeszültsé et 61 át a peda- 

ó=-us, s ez a "szerepalkudozás", "e%erepegyeakedée" dinaniz-

musát váltja ki. .; változás óhajával nincs is  probléma, az 

alább felsorolt szempontok viszont vár okozhatnak zavart. 

P. Pontos a pedag6gun értékkategóriájára vonatkozó 6sz-

revétel. Tulzottan merev értékkategóriákkal rendelkező sze-

mélyek nem alkalrAisak a terápiás partner szerepére, mert 

realitásérzék{ik csókkent, tolarenciájuk csekély. 

3. P'ilhen foku az önállósága, illetve fiiggéee az isko-

la ve3zet6e60l. Zülönösen akkor jelent3s ez, ha a peder Srus 

nevelési attitadje, módszere és az iskola pszichés kli.rála 

között inkonzisztencia áll fönn. 

4. rie ;felel 3 kontaktuskészség r-el kell rendelkeznie,horv 

képes legyen szoros kapcsolatot tértani a szalőkkel, tera-

peutával. Nagyon l6nyeles, hogy ő mega tudjon kapcsolatot 

teremteni, s ne vrrja tétlenül mások jelentkezését. Fontos, 

hoc: az általa létrehozott kapcsolataiban ne törekedjen szán-

dékos aszinkronra, de a társadalmi helyzetéből adódó különb-

séget se igyekezzen semmissé tenni, tehát természetesen vi-

selkedjen. Tudjon megfelelő kapcsolatot tartani a gyermekkel 

is. 

5. Képes-e belátásra, van-e hajlandósára a változtatás-

ra, gondolkodásródjára jellemzi-e önkritika. Ez különösen 

olyankor jelent3s, ha nyilt, szándékos a disskrimináció.Ezt 
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nem ártó szándékkal alkalmazzák a pedagógusok, hagyorLányként 

örökölték a nevelési módszert. A Gyakorlatban megtéveszti ö-

ket, hogy kezdetben, rövid ideig,  a diszkrimináció :~:ég kés-

ben tarthat; -otivációs bázisnak 	 pozitiv irányba 

hat. 

6. Rendelkezik-e megfelelő belső békével, optimizmus-

sal? '.abilis idegrendszeri, kiegyensulyozatlan, pesszimista, 

környezetével konfliktusban éla pedagógus nem alkalnas a te--

rápi&a partner szerepére. A partner szemblyieóge is terápiás 

tónvozö, nemcsak a ter apeut&N. 

Talán tulzottnak ginnek ezek az elvárások, de tapaozta-

latom szerint a legtöbb ))edagógua megfelel ezen féltetelek-

nek. A döntósnél azt vettem figyelembe,  hogy melyik tulajdon-

ság#.,al ~.ilyen mértékben rendelkezik, s mennyiben változtat-

ható a felkósz}filés ideje alatt. 

Amennyiben alkalmasnak itélter^ meg; a pedagógust a terá-

piás munkában való konkrét rósztvótelre, megkezdtem az elv-

kónzitését. ?em volt szabad tulzott illuziókat ébreszteni, 

u *yanis a pedagógusok elváréra a terápiával szervben több volt 

mint amire az elkal-a;;. ~ . zenbe Kellett nézni ezzel a tfinn^ol, 

vállalni kellett a nerrálását az olyan igényeknek, amelyek 

kielót itésére ner vállalkozhattam. 

Nem nélkülözhettem a konkrét tanácsadást sem, ez egybe-

v&ott a ?eda ;ógusok i, ón;, óvel is. rtendszerint :.ártók, hogy 

mondjam meg mit tegyenek. A konkrét nevelési tanácsok első-

sorban a i:elativ iskolai ártalmak megazűntetósbre, lehetősé 

szerinti cuökkentósére, a ?ondozott teljeeitnóny©zintjónek 

ós a követelményszint közelitésó^e irányultak. Azzal a mód- 



szerrel éltem, holy   a gondozottra konkretizálva, szükséges  

mértékben tájékoztattam a pedag8 ~,ruat a diagnóziaz$1. Közöl-

tem, hoc7y az állapotából adódóan milyen változásokat tartok  

célazeriinek, s megkérve a pedagógust reális megoldás keresé-  

üére, tiszteletben tartva sajátjának érzett hatalmi ozfórá-  

ját. A diszkriminációval szemben nagyon  óvatosan kellett  el-

járnom. Elfogadható eredménnyel  járt, ha rendezeresF674nek,  

hosazu ideig elhuQódb alkalmazásának tulajdonitotta- au ár  --  

tslwait, a gondozottnak a  pedagógus által is ismert reakció-

Oval alátámasztva. A részleges  felmentéssel a biintudat okoz-  

ta erŰs kognitiv disszonanciának vettem  elejét, ezért annak  

redukció ja nem  késztette utblar-os iini}-anolásra. Igy lehető-

séget biztositotta az  attitüd viselkedési faktorának változá-

sára.  

►"indegyik pedar76gussa1 r ::e 7állapodtam abban, hogy közös  

°,ondozottunk esetében melyek  azok a szociálisan elutasitott  

arreecaziók, amelyekkel ssMben elfojtást aikaalmazunk.r.zek kö-  

zé tartortak a személy elleni fizikai-, cél- éc tárgyak elle-

ni agressziók.. A blokádot w7.77 valóeitottuk meg, hogy amely  

nap nem  sikeriilt a gondozottnak a rá jellemző szociálisan el-  

uta sitntt agresag7ib,ját elfojtania, azon a napon nem  vághatta  

le a sárkány felét. A ,fi^óny 7^y l4te le it. A aaer:hly elleni  

fizikai ar►:resoziónál nafrvon óvatosan jártunk el.  Jer vontuk  

meg • győzelmet a gondozottól, ha neri, ő kezdeményezte a ve-

rekedést, cask  védekezett. A pedagógus számára ez volt az  

egetlen szankcionálási lehetőség az elfojtásra it61t ag*reF3z-  

©2iókkal szelben.  

A terápiás partner szerepére  kiválasztott pedagógus fel- 



adata volt I e ;szervezni a tanuló s3ziileinek naponkénti órtes3i-

tésót a próba sikeres, vagy sikertelen teljesitóeér3l. Ehhez 

meg kellett szerveznie a kapcsolattartást a pondozottat tani-

tó többi pedagbsruss'a1 is. A kapcsolattartás rónáját a 30. áb-

ra ábrázolja. 

terápiás partner 

s7T .13 	^.ás pedagógus 	terapeuta 

50. ábra 

}ízt követően a csoportülések nQtTkozdóse elátt vularonn7i 

terápiás partnerrel egyidőben  talélkoztan, ahol a szervev68 

ter6n elárt erednén-Y eikrő1, rondjaikrbl szinoltak be, tapasz-

talataikat  átadták ervry{xsnak. A továbbiakban a terápiás part-► 

noz^czkl:el havonta e;77 alkalosamal, a hó utnloó szerdáján talál-

koztam. A kF3zbees3 id3ben, azziiksaó ,7 szerint telefonon tartot-

tunk kapcsolatot. 

Tapasztalatom szerint sikertelen, es:,etleEr kevós eredr.zóny- 

nqel járt az w;seeszciv €verekek psazichoter ásiá,ja a szeilúk vary 

lee,yelább az aop►iyt s1aii13, s ez általában a water kezel6se n61- 

Ez cTaaseeaeog :>7zinetár Ernő /136E3/ aNgáll.u,Atásával,neu- 

rotikus 6a biinlisá g,gernekek kezel6rz6x51, ar,ely eredménytelen 

a szülők, vagy 1eF7a16,bb o  ur7a paaichottrLpiája nélkiil. 

Cask ]tét mondozott Q:xetóben vált sastScaíga666 rövid ideir, 

tartó, korlátozott célu ós  ró1;&'1 fokáliss terápiába bevon- 



-119- 

ni az anyát. A sikeres ore élyiség korrekció k+3vetkeztében 

;77er ekUki:el rezemben elfogadóvá váltak, egyattmilköd5 kbszsé-- 

r f k fokozódott. 

A fontioket figyeler•be véve nem besnélhetek a szi1l k 

ooetében klasszikus, feltáró- beláttató pasichoterápiáról,de 

kezelóeiikr8l stem  mondhattam le teljesen. iien^ volt el$gs ges 

az egyszeri nevelési tanácsadás. Támogató jellepli kie8ró s3iik-

re, azupportiv terápiájukra volt sz1k©ég. 

Statisztikai adatok tanulsága szerint a asülűkre irán-'u-

16 ki3zvetott hatás anyacentrikus volt. Anyákkal 79, ezzel 

szemben az apákkal csak 16, a családdal egyUtt 615 nagyanyú-

val pedig; 3 exolorációt folytattad. Az adatok utólagos elegy--

zésőből a ki3vetkez3 me ;állapitáaokat sz 1r•heter, /e: 

1. A VI.  melléklet  szerint 9 gyermek teljes, 6 pedig 

csonka culádban élt. Az apa  5 családból hiányzott. Egy gyer-

meket a pater e yed;S1 nevelt. Két csonka családban nevelte 

mater és nagyanya egy  .itt a 'ereket. )osze ezve me7;állapit-

hat8, hogy 15 gondozott esetében 14 anyával, 10 apával, kínt 

negysei13vel kellett számolnom. A terápia folyamén 9 apával 

eikerillt kapcsolatot lótesitenem. 

P.  A statisztikai kalönbeigek an sagukban nem indokolják 

a hatás irányának e ;;  „yoldaluságát. A tartalmi elemzés azt bi-

zonyitja, hor7, az apák általában étbáritották yermekiik ne-

velését az anyára. Legfeljebb szankcionáló szerepet vállal-

tak a r;ondozottakkal szemben. Extrém példa erre a 15. v.cz. 

familiáris 	melynek egyik meghatározójára a szociál- 

pedacógus bonromása utal. 'A gyelr ek tulsáosan elnyomott, 

beszabályozott. 'Andennek ugy kell lennie otthon, ahogy? e1 ,3 
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van irve." Ez olyan családi lbgkiirben 6rv6nyes3iil, ahol a pa-

ter: /anamn6zia s  1978. 04• 06./ "tiire].tAatlNa<*  hiu, varv hall-  

rlat, varrr ordit. A mater vá.lto3tatáei pr6bálltozás3ával szemben  

ellPnalrl, a v. oz.-szel szemben encedíiEenv, k5z5nbös." Ebben  

az esetben ne*^  sikeri ilt a r_ ester. ral kapcsolatot tererttenss •  

3.  As apik awlatar.tásának jelleltetese6ge volt, Megy kez-

detben elhatárolták marukat a problémától. A kaPcsolatfelvé-  

tel oI3l Qlnárk ►ztak, enyhe, i11et6ktelens6gi attitUddel vó-  

caoi;oztek.  

4, A kiváncsiskodits, a te.rapeutát61 szárr}as6 információ-  

Way  Y  elzárkózás ellen dolgozott. Yelkelt6siikben jelor,t3:;  

mom*  volt a meter lessen  crsegviltoz6 szql8i sagatartá,s3xrak,  

a családon 	interperszonEilis folyamatok változústuzaic.  

Az apAk rendozerint matert használták fel kdzvetitók6nt a ksp-  

csolat felv6tele 6rdek6ben. E közeledési szándék jellesa8 ra r-  

bÁlie jeleit, az anyák f6rjUkre vonatkos6 	yii jtöt-  

tem gssset  

▪ Eirdeste a fiut6l, hogy mit csinálnak itt.   

egyezer már 6n is elmegyek.  

• Mir Igazán 6nvelem is toc*lalkozhataotdnak.  

- Mít  gondol - K6rdesl az anyától. - bn is elmehetek?  
- Van  al  ne:*,k6rdezteti, hogy á mikor ;Met, r:errüzeni,  

ho:lr 1 is szeretne kapcsolatot lgtessiteni.  

~'. A'lennviben az  apa attxtqd,j6t indirekt mbdon nen s3ike-  

riilt megváltoztatni, gyamaki►íao  f6lt6ken,ya6g jelentkezett,ak-  

kor asűociálpedatligua eegl.tségbt kRr•tem. Felkerecve a cs3a14-  

dot, c8l  ja a gyemakvótsa, fblt6kenysti.*, oldAssa volt.  

6. A terápia folyarán rendszerint r:ef7e16F.racitem az apák  
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részéről az ee^.'•'ittniik8dés un. racionális szint jével. Ez be-

látáson alapult, s az expreaoziv szülői szerep /Ranschburg 

19'7/ fokozottabb vállalásában nyilvánult tnep. Átvállalták 

azon teendaknek egy részét a satertűl,melyeket eddig áthári-

tottek rá. Elmaradtak lekicsinylő megjegyzéseik, egy-egy va-

sárnapi programban vettek részt. Tevőlegesen egyetlen, fiát 

e 7yediil nevelő apa vett részt a terápiában. 

A tevőlegesen egyattmaködő assiil3kkel foldtatott szuppor-

tiv terápia t?rtbnései kettő, racionális és irracionális szin-

ten zajlottak. A két szint nem jelentett időrendi egy ásutá-

niságot, de a t5rtónések tulsulya hol az egyik, hol a rásikra 

terel>dőtt. A racionális szint tbrténéseit a kisvetkező fázi-

sokra csoportoeiton. 

1. A  kvizis felvállalása volt az első lépés. A szíilő 

konfliktusok sorozatát élte át ;nyomekével, családtagokkal, 

hivatalos szervekkel /iekola/ szeriben, Tire a v.sz. felvétel-

re  kezIlt. A neveltisi r ódszerek széles skáláját próbálta már 

végi p7, mindinkább elkeseredetten, egyre brutálisabb módsze-

rekhez n«ulva, rvernekének etryre inkább ronló r -.agatartásával 

szenbesalve. A tehetetlenségi érzéshez mér; hozzáadódott az is-

kolai beutaló által kiváltott stigmatieáltság érzése, esetle f; 

sPrtettsó&*,, harag. Ezeket az órzelr& et nekem mint terapeutá-

nak, ©z énrészessén*et a nzalőnek, vállalni és feldolgozni kel-

lett. 

?. s+ sAr°tettség, harac- érzése az iskola, peda ,-ógus r:ellett 

r--akran a terapeutára is irányult. Olyan esetben kellett ez-

zel azárolni, ha a ozalő problératudata , yenge volt, il- enkoz 

a probléoa tudatositásár► nulott a terápia sikere.A ,rveru;e prob- 
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léniatudattal rendelkező szülők ne 	ermekük a,7r.esszibit 61- 

ték mer: problémaként, hanerr a szociálisan elutasitott agresz-

sziók elitétéét, helytelenitósét. Aiennyiben nem a fenti ér-

zel:iek határozták meg a szülő attitüdját, ury csak a reáli:.,, 

valós 2r. obl6r ar;eg.fogalrazásra kellett törekedni. 

Nehéz és bonyolult helyzet alakult ki a 1. v.sz. terá-

piája közben. rater reakciója feleletesen elemezve a7gravá-

ciónak, nehéz helyzetben levő ember szerepét felajánlnak ti-

nik. rqetmódja szintén ezt valószinűsiitette, de mar7atartása 

távol állt ennek lonikálától. Nem segitséget várt, a szituá-

ció elől i?yekezett kitérni. Erős inkompetencia jellemezte 

reakcióját, s kilépett a kapcsolatból. 

Körzeti orvossal íratott fel nyugtatót a v. sz. számára, 

mely eredménnyel nem járt, de ezt  nem  volt hajlandó tudomá-

sul venni. A helyzet annyira sulyos3bodott, hogy védő-óvó in-

tézkedés keretében kötelezték matert gyerneke kezeltetésére. 

A probléma elől nem tudván kitérni, a  szembesülés kitarkti-

kus 61ményót a,praváció követte, önmagát ajánlotta fel gon-

dozásra, segitségre szorulónak. 

3. A fenti eset prer7náns példa ráz az eg„yüttmiiködés fel-

ajánlása és elfogadása kölcsönös az interakcióban. A tera-

peuta se ;itséprét, szaktudását, szülő a segitség elfogadását, 

együttműködését ajánlja fel. 

4. A jövőperspektiva nyujtása nélkül elképzelhetetlen 

a további eg üttmÜködés. Anélkül, hogy hiu reményeket bb-

resztette'. volna bármelyik szülőben, arra kellett töreked-

nem, -1e7érje számukra az e yüttmüködés. Befektetett energiá-

juk eredményében, hasznában higgyenek, a jellemvonások örök- 
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letess& ről kialakitott tévedéseiket feladják, az, alakitha-

tóság perspektiváját :r:e,világitsam szá-ukra.  

5. A perspektiva elfogadását a hozzá vezeti ut bemuta-

tása, tudatositása követte. Ebben a fázisban volt hatékony  

a konkrét nevelési tanácsadás. A terapeuták na ;F-y százaléka  

a tanácsadás hatékonyságát tagedja.n u,gy tapasztaltar,hor*v  

a megfelelő időben, kontakturban adott tanács szag esztiv  

erővel hat, s rendkívül hatékony. Az alábbiakban nőhám* prob-

lémakört sorolok fel, a tanácsadás tartal'ából, melyeket  

r~ás módszerrel nem lehetett volna megnyugtatóan rendezni:  

- miben_ érhetünk el, s miben nem változást  

- életmóddal kapcsolatos változások  

teljesitmóny-, igény-, követelményszint realitása.  

6. A perspektiva elfogadását a munkaszövetség vállalá-

sa követte, melyet nem szabad er;yszerü formális aktusnak te-

kinteni. Jelentósét őre az eddi' megtett ut jeller^zö. Kezdet-

ben a probléma átháritására törekvő, valamilyen külső megol-

dást keresi szülők konkrét feladatot vállaltak a terápiában.  

+zt az utat nem lettek volna képesek bejárni megfelelő emo-

cionális klima, terápiás alaphan=:,ulat nélkül, amely már az  

irracionális szintre tartozik.  

Ezen szint lényeges elemét, összetevőjét a  terápiás  

alaphangulat, elfogadó  légkör jellemezte. Ez mintegy bizal-

mi erőteret, hálót alkotott, amelyben benne for;laltatott a  

mater hatékony munkájába votett bizalor.  

A klima másik jellep.zetessé ;e volt, ho,cry szinte burok-

ba fogta a terapeutát, r*ondozottat, szülőt, pedagógust egy-

aránt. `.rezték, ser- i- i no"; szellőzhet ki tőlem. Ez a résztve- 
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vők személyiségének oltalmát, védelmét jelentette. Ezáltal 

biztonságérzetet nyujtott számukra, mely regfelelő alapot 

képezett az elköteleződésre a közös cél érdekében. 

Ventillációs lehetőség biztosításával az 1. ?. pontban 

leirt, felgriiler:lett ne ;ativ indulatok dekompresszióját ját ér--

te^? el. Az értelmezés mellőzése mellett a szfilők közlőseinek 

er p&tiás mer rtősére törekvős, ennek  folyamatos vissza jelzé-

se volt  az  a terápiás erő ar-ellrel ezt elértem. 

Pedagógusokkal szembeni negativ indulataiknak kiélésé-

vol párhuzamosan velem  szembeni dependens érzelmeik erősöd-

tek fel. Ezáltal a szilkők indulatáttételét is közben tudtam 

tartani, melynek dinamizmusát az emocionális éti a kap-

csolat jelle?e határozta meg. A kapcsolat hivatalos ős a-

szinkron volt, ennyiben megfelelt eddigi tapasztalataiknak, 

s előhivta az analóg szítuáci6k kiváltotta órzelmeiket. A 

terápiás alaphangulat viszont az egyenran *u inti: vagy az 

isi szülő- vernek, esetleg mindkettő kapcsolatát időzte, a-

melyben szabadon engedtók kiáramolni érzelmeiket. 

Ez, és a dependencia a továbbiakban lehetőséget terem-

tett az ónkép pozitiv oldalainak er;sitésére, a szunnyadó 

készségeik mozgósitáoára. A kezdeti depedencia fokozatos 

csökkenőse, az önállóságuk általam is tárogatott fokozódása 

jellew:.ezte a fejlődés következő fázisát. A szülők mind job-

ban tudtái alkalmazni megváltozott nevelési módszereiket az 

aktuális szituációkban. .szerepemet a cselekvési bátorsárhoz 

bizton©ár ot nyujtó "hátvéd-funkció" sziikséressége határozta 

meg. Ezzel párhuzamosan a pedagógussal szembeni bizalmatlan-

ságuk, sértettségük csökkent, et-°,-üttmiiködő készségük fej15- 
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dött. Gyerekükkel szembeni belátfisuk, kontaktus és szeretet-

késruégiik, tolarenciájuk fokozódott. 

Egyedtil az. 1. v.sz. materja esetében jelentkezett aggra-

váció, mely később dependenciába cent át, s rögzIlt. 

A dependenciát megosztott indulatáttétel követte, azok-

nál a sziilőknél akik a depedenciájuk hatására vállalták az 

énróuzessé ;et. Azoknál a szUlőknól elmaradt ez, akik már a 

d©pondencia előtt vállalták ánrőszeasé F  iket, vagy  már igy is 

"mutatták be" személyiaégükot. 

A sellők előkészitósének az volt a célja,hogy gyermeke-

ik terápiája folyamán tudják azt tenni amit kell. Képesek le-

gyenek a ^ ondozottak terápiáját végig vinni. Ennek érdekében 

a csoportlilések merkozdése után is meg kellett oldanom a ki-

séréaUket. A közvetett célzott hatás végső soron a s3ziilők, 

pedagógusok konkrét résztvételót jelentette a terápiás mun-

kában /Biermann 19`/5/, s rind  formailag,  mind tartalrilar n 

közvetlen ráhatásnak volt alárendelve. 

Közvetlen ráhatás megszervezése 

Kabainó filtal leirt terápiát módositva, a gondozottak-

ból hat, nyolc fős célcsoportot hoztarn létre. Az ebben zaj-

16 interakciókat tekintettem a terápia keretrendszerében 

közvetlen ráhatásnak. A csoportterápia hatásával kiegószi-

tettem, korriTáltar a skinneri elvből adódó fogyatékosságo-

kat, megtartva a pozitivumait. 

A csoportillések megkezdése előtt minden gondozottal te-

rápiás szerződést kötöttem, amely a gyakorlatban egy mesejá-

ték szerződése volt. A gondozottnak a vizs3gálóezobában,négy- 
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szerközt az alább közölt szöveget mondtam el. 

"Jónak lenni nagyon nehéz, majdnem  olyan, vagy :jég nehe-

zebb, mint  a párkányölő hősnek az a feladata,hogy levágja a 

cárkán" fejét. .n tudom, hogy te nagyon erős vagy ós ezt meg 

tudnád tenni. A sárkány is tudja. Ezért,nem is mer megtámadni 

téged, fél tőled, de le akar győzni. Cselhez folyamodott,mert 

ez e7 y ravasz sárkány. Arra biztat téged, hogy ... /Itt a 

gondozott magatartására jellemző egy, maximum kettő szociáli-

san elutasított agressziót ;ziót neveztem meg./ Ezek miatt megbiin-

tetnek az iskolában, mag otthon is. A sárkány meg, öriil neki, 

mert helyette bántanak. Irh,* képes legyőzni téged. 

Van egy csapatom, a sárkányölők csapata, amelynek to is 

ta rja lehetsz, ha kihivod a sárkányt viadalra. Ugy győzheted 

le a sárkányt, hogy nem engedelmeskedsz neki.  Minden  nap ari-

kor legyőzted a sárkányt, este levághatsz egy s&kányfejet. 

Ezt otthon ozfileidn©k is mutasd meg, s ha mind a hét fejét 

levágtad egymás után, akkor  elfoglalhatod a sárkány várát is." 

Miután a gondozott "kihivta párviadalra a sárkányt", ott 

el3tte beirtam a nevét egy diszes fizetbe, e közöltem az el-

aö csoportUlós idejét. 

Az 0185 csoportfilésen a terápiás szerződést meger3sitet-

tem és pontositottai. IsrAtelten kiemeltem, hogy ők erősek,  

a sárkány ravasz ős fől tőlük. Csak ugy győzhetik le, ha ne- : 
engedelmeskednek neki.  Ezek után megmutattam a várat, amelyet 

a r;yŰztese]: elfo vlalnak. regkértem őket, mindenki hozzon ma-

,'aval e-7 miianyag harcost, hogy  elhelyezhesse a várhan.Közöl-

tor, hogy a cnoport1ilésen nincs hatalma a sárkánoniak, ezért 

itt nem is kell harcolni ellene. 
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Ezek után játék következett, gajd a csoportülés vé,,én 

sor ker+ilt a sárkányok kiosztására és kiszinezésére. 

A következő csoportillés elején a próbát sikeresen tel-

jesitő gondozottak elfoglalták a sárkány várának egy  részét. 

Az önmagukat me^;személyesitő milanyag fis-urát /harcost/ az el-

foglalt toronyba, bástyára helyezték. A próbát cikerteleniil 

teljositő gyermek is győzött, győzelmeit összeszámláltuk, 

részt vett a vár ostromában, de ne^: tudta elfoglalni a várat. 

?iután valamennyien, akik sikeresen teljecitették a próbát, 

elfoglalták a várat, azt eltettem, és játék következett.  P.  

csoportUlés végén ismét a sárkányok kiosztására és kiszinezé-

sóre került sor. 

Az első évben automatikusan lemásoltai Kabainé által al-

kalmazott, a 31. ábrán látható hétfejű sárkányt, de ez szer-

vezési problémát okozott a csoportlilések időpontjának megha-

tározásában. A csoportfilések a hét mindig más napjára estek, 

a  terem  biztositása sok nehézségbe Itközött. Megjervzem,hogy 

a gondozottak soha ner tévesztették el, hogy mikor lesz a so-

ron következő ccoport1l6s. 

Okulva az első év tapasztalataiból a következő évben 

ugy szerveztem reg a csoportliléseket, ho^,y azok mindig  azo-

nos időpontba, a hétnek mindig ugyan arra a napjára essenek. 

Ehhez a 32. ábrán látható sárkányt rajzoltam, majd eokszoro-

sitottam, melynek csak  egy feje volt. 

Ebből annyi lapot adtam  minden gondozottnak, amennyi ok-

tatási nap a következő csoportlilésig tartó időszakban volt. 

Volt olyan gondozottam, akinél ez minden esetben hat napot 

jelentett, de volt olyan is akinél minden második héten csak 



r.wYaaiNr  

Jr~~rd  

CO 	 tiki
, 

fi  ~ 
,

~y.ran!~a~~ ,  

~r 	
r  

'+umun.uos.,t : : awsa6,

~

va`r a..1}e  

'M,.inW ifN;!F~.}a 
 , arO~~Trf~  ~ t  

4 K010e,  uPek 

109'
~ ` 

 

- 128 -  

5 napot tett ki az oktatási napok száma. ebben az évben kez-

dődött a szabadszormbatos program kiaér lett bevezetése. Mind  

a 31., mind a 32. ábrán látható sárkányt e- A/4-es lapra  

rajzoltam, agy, e;;ész lapot betöltő méretben.  

31. ábra  

A jelen dolgozat kettő csoportterápia tapasztalatait  

összegzi.  



32. ábra 

Nemi megoszlását tekintve a rár ismertetett okok miatt 

mindkét csoport homogén összetételit volt. `,letkori mo oüzlá-

:sukat vizsgálva az els3 csoport szintén homogén volt, a má-

sodik a heterogenitás jegyeit is magón viselte. A 9. v.oz. 

már betöltette a hatodik életévét a terápia kezdetén, de még 

csak óvodás volt. ";ási.k tagja, a 10. v•sz. méh; csak negyedi-

kes volt, de már több hónappal a tizedik életévén tul. 

Az első csoport 8 fővel indult, s 1977. 11. 21-t31 mű-

ködött 1978. 05. 3-ig. Zárt csoportként szerveztem meg,  és 

összesen. 12 lilést tartott. Lemorzsolódás nem volt.  A  nyolc 

fő közöl kettőt, a 3. és 7. v.sz.-t már előzőleg et;yóni te- 
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rápiával gondoztam. A 2. v.sz. 1975. januárjától rendszere-

een visszatérő gondozott. öt fő, 1., 4.,  ,o , 6. , 8. v.sz. a 

vizsgálatok után közvetlenül bekerllt a csoportba. Terápiás 

előzmény, egyéni terápia a fent leirt hÁroi gondozott eseté-

ben volt. 

A  másodikat nyilt csoportként szerveztem, 1978. 11. 

14-én indult öt fővel /9., 10., 13., 14., 15. v.sz./. A 1?. 

v.sz. 1979. 01. 9-én, a hetedik 11. v•sz. 1979. 01. 16-min a 

nyolcadik csoportülésen lépett be. Velük együtt hét főre e-

gészült ki a csoport. Mind a hot főt egyéni  terápiával ké-

szitettom fel a csoportterápiára. Ez a csoport 1979. 03. 

06-ig működött, ős összesen tizenöt ülést tartott. 

A csoportülősek helye egy 3,5x6 m-es  pincehelyisé', 

amelynek egyik végében a bejárattól jobbra és balra egy-e y 

kis asztalkát ós széket helyeztünk el. Az emuik asztal a 

;Jegyzőkönyvvezetőé, a másik a terapeutáó volt, amely r el1r. 

egy  ruhafor;aet állitottunk. A másik végében e7y hosszu ao';-

tal állt keresztben, a hosszanti oldalai mellett er*y-egy 

paddal. A két rövidebb vérénél egy-egy  szók volt, mindegyik 

képezhetett asztalfát. Középen, meg-közelit 3ler* 4-5 m-es sza-

bad terület maradt, amelyen nem voltak állandóan helyhez kö-

tött berendezési tárgyak, játékok. A csoportülések elején 

itt helyezkedett el a vár, később a céldobálós játókoknak 

ós a labdázóknak nyujtott megfeleli helyet. A 33. ábrán lát-

ható helyiség proxemikai najátossáf*ait a következőkben fo^-

lalhatom ossza. /Ed'dard T. Hall 1930/ 
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33. ábra 

Az asztalok a hozzá tartozó székekkel, padokkal egye-

te-ben kötött szerkezetfa teret, a közbens3 terület részben 

kötött szerkezetű teret alkot. A nawy asztal rendeltetósé-

nél fo -va, indirekt módon meghatározta bizonyos tevékenysé-

rek helvét, pl.: rajzolás, festés, barkácsolás, konstruálás. 

A helvisórnek ez a része szociopetálisnak bizonyult a cso-

port3lések alkalmával. A csoporttanok az asztal köré =elve 

játszottak, és közben a bizal^!as távollá ,zónáik távoli sza-

kaszai átfedték errvv ást. 

Ezzel ellentétben a részben kötött szerkezetei tér szo-

cifua_,ális hatásunak bizonyult. A táras helyiség kiválaaztá-

sára és a tér ilyen megosztására a következte megfontolások, 

tapasztalatok késztettek: Rivalizáció esetén a gondozottaim 

el're felkészülnek a támadásra. Agressziójuknak sokszorosan 
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bejárt, meTer_ísitett utjai következtében a tárc könelcér*e 

r*vakran automatikusan mobilizálja ar?resŰziv tendenciájukat. 

tisztázatlan ugyan a kritikus zóna mérete r7ermekek esetében, 

de re-,figyelésen szerint ennek alvó, a támadó távolsárral ha-

táros része a személyes távolság közeli és távoli szakaszá-

nak határára, azaz kb. 7580 cm-re  esik.  Ezen a távolságon 

befal a szerr6lyek elleni fizikai tu;ressziók rendkiviil na g7 

er3vel manifesztálódnak, szociálisan megtört vagy  elfogadott 

agressziók szinte alig fordulnak el5. Ezzel szemben ennél na-

gyobb, a :enekiilési távolak zónájában a szociálisan megtUrt 

agressziók. dominálnak. 

Erre ónült hipotézisem szerint a kötött szerkezeti tér-

ben az interperszonális dinamika hatására kialakuló intra-

pszichikus oszichodinamika ar;ressziv folyamatát felismerve, 

a gondozottat játékba hivo- a részben kötött szerkezetfa tér-

be.  Rivalizációra alkalmas játéktéma javaslatával, erre al- 

kalmas játékeszközzel, a térrel való ,°azdálkodással a ozociá-

lisan mer►türt ós elfogadott agressziók rianifesztálódását tá-

mogatom. Feltételeztek .: , hol• gondozottaim rendelkeznek az 

ehhez szükséges szerepkészlet egyes elemeivel. Ezek általam 

történi merrerósitése a  csoport közös élményévé vélik. A sze-

repminta az intrapszichés átélós dinamizmusa következtében 

interiorizálódik. 

A jer*yz3könyvvezet3 és a terapeuta öltözete ern'asánt 

hétköznapi, utcai öltözet volt, ker*ilve a merev, hivatalno-

ki öltözetet és a rendeléseken használt köpeny viselősét is. 

Terapeutaként használta:- a fehér köpenyt, mint váltási rituc 

jelkópét, de nem az eósz csoportülés folyamán. 
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Viszon"la* sok tárgyi eszközt biztositottar a csoport  

számára, arra törekedtem, hogy mindenkinek jusson játék. E  

mellett a játékoknak alkalmasnak kellett lenni a rivalizáció  

levezetésére, kiváltására. Egyik játéit óhatatlanul vonzóbb  

int a másik, a vele való rendelkezés a dor:inancia érvénye-

sitését jelenti mások felett. Ennek  megfelelően  osztottai el  

a rajzoló, festő eszközöket is, amelyekből valamilyen rinden-

kinek jutott, de sem ecset, sem zsirkróta, sem szines nem ju-

tott mindenkinek. Ezeken minden  alkalo ►^r>al ujra meg; kellett  

osztozni.  

A rivalizáW,  levezetésére egy mlanya'T célbadobós játé-

kot és egy labdát biztosítottam a csoport számára. Szeken  ki-

v~il rendelkezésre állt még az alábbi játékokból egy-e= da-

rab: Grosblock, Toni-, Jáva-, :•verklin ópitőjáték, rajzlapok,  

írólapok.  

Egy külön lapon volt összerakva a fából készült "Farmer  

vár", a világjátékban alkalmazotthoz hasonló maan?ah katonák,  

indiánok, ágyuk, fegyverek.  

Az alkalmazott tárgyi eszközöket követően ismertetom a  

csoportülések szakaszait, áég a terápiás elemek előtt, mivel  

az utóbbiak, egy része ez előbbiekhez kötődik. A szerzők álta-

lában szinonimaként kezelik a szakaszt és a fáziot. /Midas  

1974, Hidas-Buda 1975/ Ez i y némi pontatlansárTot okoz. A fá-

zis egy  állapot változásának folyamatait jelenti, tehát  di-

namizmus határozza meg. A szakasz lehet az állapotváltozás  

dinamizmusától fü; etlen terjedelel. Ezért a fázist a csoport-

dinamika változásának leivására tartom fenn, a szakaszt pe-

dig  a csoportiilós különböző tartalmu tevékenységeinek az  el- 
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határolására használom. 

Az ülősek hatvan perc terjedelmiiek voltak, és három sza-

kaszra tagozódtak. 

Az első szakasz, amelyet a rryermekek fogadása nyitott 

meg, s a vár eltétele zárt, nyolc-tiz percig tartott. Ebben 

a rószben léptek be a gyerekek a csoportszobába. Fovadta:_í-

ket, beszámoltak aikerUkről, vagy kudarcukról, a feltételt 

sikeresen  tel j esitek elfoglalhatták a várat. 

A második szakasz tevékenységének tartalmét a spontán 

játók határozta meg, s negyven  percig  tartott. A csoportta-

gok szabadon választhattak játékieszközt, csupán egyriással, 

önmagukkal kellett megkilzdenitik. Kezdetót az első szakasz 

befejez: aktusa, valamint az azt követő váltási r{tus jelez-

te. Befejeztet tapssal jelezte", majd kórtea a játékok el-

rakását. 

I harmadik szakasz ismét nyolc-tiz percig  tartott, s 

kezdetét szintén váltási ritussal jelöltem. Ekkor szinezták 

ki a sárkányokat, készültek a következő heti kiizdele:.nre.Lb-

ben a szakaszban elv-egy gondozottnál jelentkező kudarcori-

entáció feloldására, áthangolására sikerorientációra helyez-

tem a fő hangsulyt. 

A kapcsolati és szociális összetevőket követve rátérek 

a forr^.ai összetevő elemzésére, az alábbi négy funkcióval jel- 

lemezve: - biztonságfunkci? 
- határfunkc i:5 
- tartalmi funkció 

- hatásfunkcié. 

Biz első ós miásodik funkció lónyegében nem killőnbözött 
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b ; ro1y, :^ás csoportterápiáétól. 137v védelmi falat torertet-

ter!, a 'ael - a pszichoterápiás helyzet fele haladva o -wvro in-

kább kizárta a k, ls3 szituációkat, de e suttal határt is je-

lentett. A harmadik és negyedik funkció speciális összetevő-

lat is tartalnazott, melyeket részletesen iar.ertetek. 

1. A tartalmi funkciót három összetevő határozza e-e gy, : 

- eszközök  
- miiveletel, 
- technikák. 

Ezel: rendszere, hatásuk a terápia legbonyolultabb része, 

hiszen  nem  csak a módszer határozza meg, hoi7;v a terápiában 

milyen eszközöket használunk, milyen rniávóleteket vé;;ziink, mi-

lyen technikák felhasználásával. A terapeuta is hibázhat, 

bánhat jöl, va,;y rosszul az adott eszközökkel, ri'rveletekkel, 

technikákkal. Egyiket-rrásikat akaratlanul is tulórtókelheti, 

vagy lebeca ilheti a jelentőségét aszerint, hogy személyisé&*e 

alkalmas-e pszichoterápiás munkára. 

a. A továbbiakban részletesen ismertetem az előző fel-

osztásnak megfelelően, ela5nek a  tartalmi  funkció speciális 

eszközeit. 

A közv©tl+an mer°erősi*és végig vonul az egész terápián. 

;bben utóda Kabainó által leirt metódusnak, a  meghatározója 

a riódszerriek. A  csoportterápia ezért a :;,yakorlás vaÚrv vi-

selkedés terápiák közé is besorolható. 

A megerűsités elé&rtelen Auta1om volt a pondozottak ré-

szóre, hogy a kialakult a;ressziv attitildjUkkel ellentétesen 

viselkedjenek. Lenondva az attitüdjUk által meghatározott a,--

recszió öl: verekedésre, rongálásra, az iskolai munka akadá- 
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hozására irányule,  tendenciájukat elfojtották. ,z előzőekben  

többször is kilátósba helyezett jutalmak, iskolai dicséretek  

elmaradása miatt kognitiv disszonancia képződött. A sárkáni-  

fejének levágásával, a vár elfoglalásával nem tudták önmaguk-

nak megindokolni, hogy miért mondtak le az attitüdjiik által  

meghatározott agressziókról. Elégtelen kiils3 igazolást jelen-

tett számukra. A disszonancia redukcióját belsőleg kénysze-

rültek megoldani, attitüdjtik utólagos hozzáigazitásával a  

cselekedetükhöz.  

A pszichoterápiákban nem beszélnek szankciókról,legfel-

jebb konfrontáci íról, de rejtetten, larvált formában több-

ször fölbukkan. A módszer lányegéből adódik, ho gy a hibás ma-

gatartás ismétlődésekor nem került ssor me '-erősitósre. A mer;  

erősitós elmaradása mint korlátozott büntetés illeszkedik a  

terápiás eszközök közé. A korlátozott bűntetős a tendenciák  

felfojtása esetén szintén disszonanciát okozott. Ez szintén  

elégtelen volt ahhoz, hogy a nem kivánatos agressziv tendon-

ciák elfojtását - külső igazoláskánt - a b?intetés elkerülé-

sével igazoljAk. A disszonancia-redukció megoldására szintén  

csak belső igazolás állt rendelkezésükre.  Ez szintón az at t i-

tüdváltozás irányába hatott. /Aronson 1973/  

Az elfojtás következtében az eredeti cselekvésnek regfe-

lelő feszültsógrendszer. me~.Laradt. Pólda erre az első célcso-

portban a 3. v.sz. története. A negyedik osztályos tanuló sze-

rólyisógének variabilitása személyek elleni fizikai- és sze-

mélyek célja elleni a;rossziókra szűkült be. A célcsoport  

előtt cze-^élyísó„ónek beszükült variabilitását nem csökken-

tettem egyéni terápiával. A harmadik csopor.t]lós©n izen el- 
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keooi odotten jelent meg. Irazságtalannak érezte, hogy egyik 

nap nem vághatta le  a sárkány fe j ót. Igy neo teljes a L  eszel-

ne, pedig nen is verekedett. A beszólgetés folyamén kider?ilt, 

hogy valóban nen ütött, rur ott. Ezek helyett hara_lott. ^.zt a 

reakciót ^int a gyermek rendelkezésére álló pótcselekvést, 

helTrettesitóst órtékelten. ^, besziiki'ilt variabilitfici3 követ-

keztében ez szintén szenóly elleni fizikai agresszió, de  an-

nak egy ősi, regresoziv formája volt. Tanulva a történtekbál, 

a következő célcsoport előtt minden gyermeket rövid, ecyéni 

terá_)iával kószitetter" el3. Ezen lehetőség volt a variabili- 
tás blvitósó e, az elfojtott agreo ziv indulatok csökkentó-

sére. > . e_. után 7fir elegendőnek bizonyult a módszer az ere-

ceti cselekvősnek 	feszt ltoég rendszerbül fakadó 

„26tcoelekvés, ho rottecitó, biztositósára. A sárkény és vár 

a feszültségrendszer eredeti objektumának helyére 1& ett.Ez-

zol nar;6ra vonta az agressziót. 

"Dinamikus szempontból helrottesitósről csak azokban 

az esetekben beszélhetünk, amikor a heiretteoités az erede-

ti célnak megfelelő 	rendszerekhez kapcsolódik, 

vagyis csak akkor, ha a pótoselekvós az eredeti rendszerből 

fakad." /33.1 

A terápia folyamán az agresszi5 tartalra ozinbólikus 

szinten pusztitóbb volt mint a valósban, de a közösség 

sze.lpontjóból veszélytelen. vzinbólikusan a rosszat, kegyet-

lent jelkópzeő objektum helyettesitette az eredetit. A te-

rápia kezdetén a fes&1ltsé átmenetile- fokozódott. Ez a 

tendencia a 14. v.az. esetében jelentkezett ler;er3sebben.tía-

tor a terápia befojez i fázisiban fia megváltozott otthoni 
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játóká.. l számolt be. Bizonytalanul ítélte re;;, tanácsot 

kért, hom,  megengedheti-e. edheti-e. 

"Az iskolában nincs panasz a nar°atartására, négyes, 

ötös osztályzatokat kapott az elmult két hónapban. Otthon 

kockából, lapokból várat épit. Katonákat rak bele. Van e077,7 

kedvenc ?apagája azt is beleteszi. :senki :romnál nem marad 

meg a  :padár, csak nála. Nem kinozza. Azt játsza, bogy ki-

szabaditja." 

Mater ambivalens volt a v.ez.játéknval szemben. r az 

elfogadó magatartását ervaitettem. 

Az is a helyettesitési tendencia nas yoáltra utalt a 

v. sz.-nél., hogy nem elégedett me7 a a6.rkányf. e j levágásának 

berajzolábával. a valóságban 	levá,,ta a fejeket.. negye- 

dik héten az egész lapot pirosra feototte, a kifolyó vért 

szimbolizálva, majd az ötödik héten a f eszUltség csökkenté-

sével el::laradt a befestés. A hatodik héten ismét visszatért 

a festőshez, a feszöltség fokozódásával. Ez folytatódott a 

hetedik héten is, de csökkeni mértékben. A hét utolsó nap-

ján már csak egy vékony, maszatos esik szimbolizálta a sár-

kány kifolyó vérét. A későbbiekben a befestés végleg elma-

radt. A XIX. r ellókloten másolat látható a 14. v. az. által 

"valóságosan" is lefejezett sárkányrAl, melynek kifolyó vó-

re az egész lapot elöntötte. A mellékltre a lap egy ‚  részle-

tér31 tudtam csak másolatot késziteni, rivol az eredeti rajz 

az egész A/4-es ivet kitöltötte. 

A helyettecitéci tendencia fokozódását, mint a sárkány-

ra átvitt agresszió felor södésének szinbólikus kifejeződő-

sót 161 nyomon lehetett követni. Átnézve a visszahozott la- 
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pokat, valamennyi gondozottnál tapaoztaltar a sárkányra út-

vitt a*ressziv indulatok időszakonkénti feler33ödését. Néha 

csak egy-egy y alkalommal fordult elő, egész szerény  formában 

kivitelezve, miként a 1?. v.nz. anyagának másolatán látható 

a XX. mellékleten. 

A csoport-pszichoterápiát: irodalmában általában nem ir-

jók le az i dulatáttételat; t, pedig Her. mann Imre szavaival 

élve ezek örvénytermészete a pszichodinamikának ala;?feltéte-

le. Amennyiben a terapeuta ezeket figyelmen 	hag 7ja,nem 

icmeri fel, nem akceptálja kellően, blokkolhatják a terápiát. 

Olyan érzelmekkel kellett őrtőn dolgozni, amelyek a gondozot-

tak szárára érthetetlenek, kormányozhatatlanok voltak, s ki-

viil mutattak a pszichoterápiás munka keretén. Nem a csoport-

illéseken keletkeztek, a gondozottak  magukban hordozva hozták, 

n akaratlanul is felmutatták a terapeutának. Ezek az érzel-

mek általában a szglóknek, s azon autoriter czemólyeknek szól-

tak, akii, hatalmi szférájában éltek. Ezeket az érzelmeket 

mintegy es yr.:ácra teleszkopálva rám vetitettók a terapeuta 

ozeropéből adódóan, amely a kapcsolat jellege által meghatá-

rozva szintén kettős volt, hivatalos és intim is egyszerre. 

Ennek  következtében a felmutatott indulataik érzelmi s ►i_rités 

következtében jöttek létre. 

A terápia gyakorló  jellegéből adódóan a csoportlilések 

egyes szakaszaiban egymástól altéré szereppoziciókhoz köze-

litve a kapcsolat kettős jellegét ner-tartottam. Ezáltal el-

értem, hogy a Orités következtében létrejött indulatok fo-

kozatosan széthasadoztak. Kiilönbözó a zerepviselkedés©rhez 

társultak, vele szemben lereagálódtak. A  szerepváltások ri- 
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tuna .Iriil.oő rregjelenóoemet c:e_F;változtc3tva, mintegy  ©zic~boli- 

zblta a kiilönbiiz  i szer.eppozicibY.at . Ezek sajátos, a csoport  

dinamikáját is raec,*hathrozA indulatáttfítelol:©t índukáltak.  

A coohortüléo elo5 szakaszában, kezdetben a legapróbb  

f;esztuaai^rra is  fir ~;yoltek, ós ar <bivaZonc órzelnekkel köt3d-  

toFi hozzám. Igényelték, hogy dicsérjem 3ket, örüljek velll:  

a sikereiknek, de ozemiik félolrnet, bizonytalansk;ot,zavart,  

hitetlonoóeNet tükrözött. A helyzet olyan tükör-indulatátté-

telnek bizozr ,,rjil.t, arelyben szenemben keresték, vágytak meg-

találni az elisr,eróat, a jónaL, az em iltt  dolgozunk,  örii~1.iink,  

bánkódunk érzelmi szálait. Ezzel ellentótes, mélyből fakadó  

érzelmek is mobilizálódtak benniit,:. Bizonytalanság órzűdiitt  

i.ajtuk,no~.~ tudtak  mit  kezdoni pozitiv órzelmeikkel,ner^ r.se^-  

tek arülni.  

Ezzel egyidőben a ceoportülóa náoodil: s;zakas^ában,ahol  

ozereppozici8n leq;}obban megközelitette a tagyor^áryos coo-  

port-pozichoterápiík terapoutáht. konvencionális szerepre  

töredel:tok. i-:inden áron meg akartak  felelni a képzelettik sze-

rinti, loális, hatalmi pozicióban lev3 felnőttnek tulajdo-

nitott szerepelvárásoknak. A  hála, az öröm, hogy elfogad va-

laki bennünket együtt járt a félelemmel, a bizonytalansáu .Tal.  

o ieddig lec;z ilyen? ;'2Y.or, miért fog  megharagudni? Milyen lesz  

ha mef;hs►ragazik? - tartalr^.ak jellemezték félelmüket, bizony-  

talarioágukat.  

A cs3oportülée harmadik szakaszában, közelitve a l)eda?ó-  

r-;usok s3zerepelvárásaihOZ a gondozottakban indukált érzelmek  

az a, .~*reooziv tendenciájukat nobilizúltól.. ?:zek a cél elleni  

agresszió rejtett formájában nyilvánultak meg, mivel  az elő- 
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ző érzelmekhez a félelmeik is társultak. Illegitimnek érez-

vo olutasitották a megváltozott szerepelvárásokat, passziv 

ellenállást tanusitottak. Ugy tettek, -intha non  hallották, 

nem értették volna meg, hor^r rit kell tenniük. i3a7v iE-yeke-

zetet mutattak, elér tárva félelmüket az autoriter szenélyok-

t31. A festés beindulásával ez negváltozott,nerrativ indula-

taik áttevődtek a sárkányra. 

Az indulatáttétel fejlődősének legjobban  megragadható 

állomása az érzelmek polarizációja,a negativ és 7ozitiv ér-

zelmek: szétválása,külön ölön fölr.utatása, a megosztott  in-

dulatáttétel volt. rindkót ellentétes póluson fokozott er--

vel jelentkeztek az érzelmeik. A terápia ezen kritikus fázi-

sa volt a lec r erterhel3bb a gondozottaim 68 maj ar számára is. 

Az első szakaszt a sikerélményt követi nagy telj esit-

ményörörl, a terapeuta felé forditott pozitiv érzelmek, ós a 

kuc da.rc kiváltotta erős elkeseredés,az önbizalo^:, a terapeu-

tának:,terápiának szóló bizalom  elvesztése egyaránt jellemez-

te. .sikereik:, kudarcaik okozójának sgyaránt a terapeutát és 

~7a_rtnerét tekintettők. Ének negfelc ►on vanv felmagasztal-

tak, vagy "minden rossz, baj forrásának" éreztek. Az önbi-

zalriuk ráég kevés volt, ezt a terapeutának, terápiának szóló 

bizalom kompenzálta, kudarc esetén mindhárom csökkent.A szü-

lők által elkövetett nevelési hiba, a terápiás szerződés 

megszegése totális gonosszá változtatta a poda ógust,tora-- 

poutát ef-Yaránt. Rtmonetile a torápia sikerébe vetett hit 

feladását, céljának ©lutasitását, terapeutától való fólel-

:: :et, eres ellenérték képzőst erednónrezett a szülők hibás 

l‘oakciója a 13. v. sz. esetében. 
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A  harmadik  osztályos fiu paterja rendőrtiszt, naterja 

©zintén rendőrségi alkalmazott. Az eset idejön az apa el-

foglaltsáRánál fogva sokat volt távol. A pajzsmirigy tulter-

r..elÁssel kezelt anya rnar!ára maradt kót r;yermekóvel. A v.sz. 

a heti ciklus első napján verekedett az iskolában.A fesziilt, 

nyugtalan  anya negverte,majd nevelósi célzattal erős bUntu-

datot ébresztett fiában a terapeutával szemben. Ezután a 

v.oz. minden nap verekedett. Lzt követően 1979. 02. 13-án, 

a tizenkettedik csoportiilósen a v.sz. nem jelent meg. A csn-

ládt;ondozá azociálpedagógus felkereste a családot, és  mater 

vezetés©t vállalta fel a nevelósi problánák megold inában. Ta-

nulcár;os az esdtet követő első családlátogatásár 'l készült 

fel jeyz6séből pár sort kiemelni: 

"Kedden, 13-án elindult testvéróvel a csoportülésre. A 

buszme^állénál kezdte r:ondogatni, hogy fáj a lába. A  valódi 

baj az volt, hogy nerc tudott legyőzni egy sárkányt sem.Kény-

talon volt haza menni vele a testvére. Ctthon aziileik nag-on 

mer verték a gyerekeket. Anya este sirt, biintudatot érzett." 

A továbbiakban a gondozott eredr6nyesen vett részt a 

terápiában. 

A csoport flór második szakaszában megszünt a konvencio-

nális sorepre törekvés. 1411. nem akartak minden áron megfe-

lelni. A hála, az öröm órzóae mellett megszünt a fólelniik, 

aaressziv indulataik mobilizálódtak, azokat fel is mutatták. 

Izoi:et az indulatokat terapeutakánt felvállaltam, lehetősé-

get tereritettem, hos7.' szocializált formában kiöljék. 

A harmadik  szakaszt az autoriter szemólytől való fóle-

len  csökken6se jellemezte. Felerősödött a dac, az ellensó- 
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geo indulatok által mobilizált nyilt ellenállás. A terapeuta 

volt a "gonosz", aki nem }1a  rta őket játszani, érzésük sze-

rint illegitim szerepelvárással élt. 

Amint ezek az indulatok, érzelmek a terápia folyamán ki- 

" tek, kiszellőződte: az indulatáttételes erők fejlődésének 

ujabb lépcsőfoka következett. Ebben az érzelnek kiegyensulyo-

zódtak, a kezdeti kötődés a terapeutához csökkent, felerősöd-

tek a csoporttagok kötődései etmzáshoz. 

Az első szakaszt a terapeutával szembeni negativ érzel-

mek megsozünóse, a yy3zelem okozta sikeröröm erejének, hőfoká-

nak nagyfoku csökkenése jellemezte. Egyre több gondozott 

kezdte gyerekesnek, méltatlannak, feleslegesnek érezni a  pár-

viadalt. A  terapeutának felmutatott órzelrreik enyhe méltat-

lankodást, a siker lekicsinylését tükrözték. Faiért kényszeri-

tesz ikren gyermeteg játékra? F;ár. nem vagyok kisgyermek. - kö-

zölték az érzelmeik. "Már régóta nem verekedek." - mondta 

az utolső előtti csoportillésen a 10. v.sz. Iiangazine, hangsu-

lT.ra, gesztusa mellyel a várat illette, mind az előzőleg; le- 

irt érzelmeket tükrözte.  P.  direkt kommunikáció általános irá-

nyu volt, de metakoriunikativ szinten gesztusával jelezte,hogr 

nekom szóló személyes jello;1nok tekinti. 

A második szakaszban is  az önállhsod.ás felé haladtak.Ko--

zelitettak as ogyenrangusA7 felé, a szerepjogok., szerepköte-

lezettségeis agy részét átvállalták, eredményesen képvisel-

ték. Agresoziv tendenciájukat mobilizál' órzelraeik csökken-

tek, természetesnek érezték, bo gy  rendelkeznek a szerepjogaik-

kal. 

A harmadik szakaszra a terapeuta szerepelvárásainak az 
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interiorizálása, vele való órzelr_.i azonosulás volt a jellem-

135. 

b. A terápia 7.7dszerób51 sajátos mlveletek fakadtak. A 

továbbiakban ezeket ismertetem. 

A csoporttörténéseket nem neurotikus reakciókként, na-

növerekként, hanem mint a dominanciai énv ütkbzéséb51 eredő 

dog ciaharc, rivalizáció eszközeit értékeltem. A csopor. 

tot a dominanciaharc szinterének tekintettei. Agresoziv gyer-

mekeknél gyakori,  amint számitottarl rá, ondozottaimnál is 

bekövetkezett a gátlásos, félőnk viselkedős fázisa. Ennek a 

jelenségnek pszichodinamikai meghatározottsága van. Bizalmat-

lanok a kűlvilá,gal szemben,  azt félelmetesnek érzik, izolá-

cióba menekülve védekeznek, defenziven viselkednek. Az in-

terperszonális pszichodinamika szerint a másik csoporttan; is 

része a k ivilágnak, tehát o ^á: saí. szemben  is  igy éreztek. 

A dominanciaigény Itközése a esoporttörténósekből automati-

kusan bekövetkezik, azonban rátolt, izolációba vonult eF^-o-

dekbűl álli csoportnál ez na ;  on lassu folyamat. A kezdeti 

izolácin csökkentése órdekóben indirekt provokációval öltei. 

í tárgyi eszközöket ugy osztottam el, hegy azokon meg kell-

jen osztozni. Egy—egy tár i eszköz birtokba vétele másodla-

gos dominanciaig4n-rt elóritett ki.  Provokált a dominancia-

harcra, de más, hasonló rendeltetós1 eszköz lehetőséget biz-

tocitott a kitérősre is. t"inden ember rendelkezik a dominan-

ciaharc technikájával, neg£elelő eszközökkel, amelyekbe az 

agreaszi6 is beletartozik. Gondozottaim arreasziői io a do-

:,ananciaharc estközeiként mani£esztálédtak a csoporttörtónó-

sok folyamán. A kőt cólcsoport tapasztalatai alapján a do- 
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minanciaharc alábbi, jeller}zetes eszközeit  hozták magukkal a  

c3oportülósekres  

- >e~~-egq tárgvi eszköz ki©ajátitána, a vele való kizár'la-  

r!os rendelkezóo igetnyónok derlonstráláoa  

- a már kisajá.titott eszköz megszerzőse er.íszaki.al  

- territóriumkópzős a kötött szerfcez®tti tórben  

- 

 

territórium megsértőse  

- terrorisztikus manipulációk netakommunikativ agresszióval,  

arselyek között szerepelt a mef;fóler.sitóa a7resE4iv, tánae  

gesztusokkal, ,antorrmir likávaZ, támadó magatartás, tecthely-

zet felvótele.  

- A  víilaoz:.•eakciói:at is felm6r3 vioszafogott Itósek, rugások  

melyeket rendszerint defenziva követett.  

- Az előz3khöz hasonló jellegií, de kevbabó visszafogott 'it&-  

sek, rug/Look melyek ol© 3norban bosozufillS jollec-i3ek voltak.  

Ezeket  rendszerint a kritikus távolságból in.ditottbk, ős  

röfptön menekűlís követte.  A  mef̂ ;tánadott coal: ritkán üldöz-

te a monekiilósi távolságban ctefon2,iv pozicióba helyezkedett  

tfusadót.  

- 

 

Konfrontáció, amelyben egymást követtóL a na.Rv erejű Utó-  

oe'r, a tö i zare, de le- alább  tórdr~agasságba irányitott zvf*á-  

sol.. Az egyik fől elmenekiilóLóvel, földreró.ntúoával, behó-

dolásával őrt vógot. Kiilönböziitt ez a birkózástól. Gondozot-  

tair ner szerettek,  nem is "tudtak" birkózni.  

A feaziiltrs©r  azabályozác is fontos mivolote volt a terb-

piíinak. A caoporttörténéeek követkortóben az ohgbsz csoport  

fos& ltoóret ólt át, amelyre individuális órzelnek ópültek.  

A tulzott fe©zültstig summáci$ következtóben könnyen induk .l- 
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hatott volna er 'c, iránvithatatlan órzelneket, indulatokat, 

de  ennek ellenbre ©ziiks6g volt feczülto6gre. A terápia nerc 

eiilysdbetett negődes "rióarnoccárba". Vigyázni kellett arra is, 

hogy  az er3s indulatok no vesz6l4eztessék a csoport irányit-

hatóságát. A  fe; z`iltsk; fokozása ős csökkentőse evaránt hi-

dat, kapcsot jelentett az intrapozichikus ős az interperazo-

nAl  is pezichodinar ii.a között. 

A társas iez5b3l órkező ingerek interporozonálio pszi-

chodina©ikát indukáltak, de ez elválaszthatatlanul kötődött 

az intrapszichikuu dinanikához, mivel minden ondozott indi-

viduálisan dolgozta fel a coo2orttört©nőseket. Egy-egy  inger 

kiváltotta érzelemnek, indulatnak az ereje, rin3s6ge els3sor-

ban rá volt jellemző. A:-ennyiben ez egy bizonyos er3osbgot 

elórt a v657r. eha jt6 reguláciö folvaar'iin rö ;ziilt agresszió auto-

matikusan kivált adott. Az indulatazabá1•ozh& alatt onen .fo-

lyaznatba való beavatkozást órtera, rlolynek cólja a ozociúli-

san ne tUrt, vaxy elfogadott  agreosziv tendenciák manifesz-

tál ádőcának az olóréae. 

c. Ez a tevbkonycóg bizonyon technikai kóczeóg nólkül 

regoldhatatlan. endelkozni ős bánni kellett tudni az aláb-

bi technikákkal is. 

A cárkán;- a helyotteaitén folyamatában az az reoozió ere-

deti ob jo tur..ánal: helyére lépve, annak másodlagos objektumá-

vá vált. A  jelen lev3, valón ozenólyhez vir zon ritva mooe- 

ős Ocállatozerii volt, amely idibon ős tudatban távolitbct je-

lentett. 

A távolitást követien nép; az ól képzete társulhatott 

hozzá. i:zt az ólottelenitbo, a sárkányi lerajzolása, kiozíne- 
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zóf3e r'lecGziintette.  

A Feswtilt 	alapvet3 forrása csoport dinamikája.  A  

terapeuta szerepváltását a gondozottak szerepváltása kisór•-  

te, mindkét oldalon megváltozott szereppozicióval, amelyhez  

uj szerenelvár.áook, szerepjogok, aserepkFitolez®ttnó..?ek  

~ultal:. Ezon változások szex•epfe3ziiltsó7et orocimón,,~>oztek,ni3-  

valve a fesziiltoóret. Tehát a y^erevAltáa a FooziiZts©r  fo- 

kozódását ©rodmónyezte.  

Cafikkentócóre az antropológiai indittatásu váltósi  ri-  

tab, tolarenc a a szerepelvárásaim terón, kóeóbb a tsalmr  

aa  hatáaa állt reridelkez6 ,enre. /acord-Backman 1972/  

i3zonbo 1:e11 nőzni azzal a tónnyel, hogy akaratlanul, e-

setleg tudatlanul, do minden terapeuta czuggeozt•iv technikák-  

kal is  dolgozik. A bizalmi 14r,kör, a javulásba vetett hit  

kölcsönös. A torapouta hite, optimizmusa agondozottban is  

felóbred. E nAlk•:il nincs eredr :%nv, mert ha a terapeuta nen  

bizik az erednón,gben, akkor a gondozottja sem.  

~ ;zus-oecztión olyan folyamatot órtek, araelvben a logikai meg-

fontolás mc~-,kor. iilóaóvol vittem át Y.ftzetemet, az irracioná-

lis czinten lőpve kapcsolatba a gondozottal. Eredr.!én,ves tech-  

nikája volt ez a sikertelensóget követő kudarcorientáció fel-

dolgozásának. A kudarcorientáci  ~t a 3ikertel ©n3ór;et hövet3  

elkoaeredés, azorzorvság motiválta, ós regres3ziv állapot ala-  

kult ki. A gondozott ónereje, hite a terápia aikeróben nagy  

mértékben csökkent. Empátiásan megF.özelitve, szomorusíc-át,  

bánatát, elkocoredócyt elfogadva, ozokre az órzelr. ►ehr.•e han-

golódva, tehát a tudati, racionális szintet rregkeriilve tud-  

tam "sorit:3  kezet nyujtani", 6s tudta a condozott azt elfo- 
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-adni. A közös bánat, az érzelmeink összecsengőse o? T an fo-

^ódaót jelentett a gondozott számára, amelrbo kapaszkodva ké-

nes volt a pillanatnyi regresszióból kiemelkedni. örökletes,  

empatikus készségénél fogva a bánat ráellett a saját optimiz-

musomra is r&hangoldott, ujra hinni kezdett a sikerben. Tá-

gabb őrtelemben a szuggesztió technikájához tartozott a :  

Fossz voltál. Hibáztál. - kifejezések mellizése is.  

A fesz Sltsó7azabál7ozás technikája mellett a tjrr lvaló  

olálk:odás az indulatszabál ozác technikáját jelentette. Cé-

lor: nem  az indulatok elfojtása volt, haneir az, ho"7 a dominan-

ciaharc következtében egymásnak feszillő agr essziv indulatok  

ne fokozódjanak oly mértékig, amikor az agresszió mhr kivód-

hetetlenül ranifesztálódik a saját bejárt utján. Eég a kon-

frontáció kialakulása elitt, rendszerint a táiadr.an fellópó,  

átmenotile ; omega pozicióba keriilő gondozotthoz közeledtem  

/Diermann 1975/, számára paradox módon pozitív éxzelerk akós  

játékba hivtam. Rivalizáci5ra alkalmas játékot ajánlva a  

részben kötött tőrben, az agresszió objoktur.ta a kritikus zó-

nán kiviilre kerUlt. Győzele .rel ajándékoztam neg, rácsodálkoz-

tam az U resaégére, majd revansot kérve hangaulyoztar2, hogy  

nen hagyom magam, 6n is tudok majd (77 ~nni.. Ez sgvuttal vicel-

ked6sminta nyujtása is volt.  

2, A hatásfunkció négy öeszef ó, e rmáere kölcsönösen  

ható tényez"; dinamikájaként irható le, anelyek következménye-

ként regváltozott az agrreasziv attitiid. Az agresszió szociali-

zált>dott.  

A nem kivánatos agressziók  blokád alá helyezése a helyet-

tenitós ellonóre is átmenetileg a foszUltség fokozódásához ve- 
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zetett. Itatására az eddig  szunnyadd agresszív tendenciák ma-

nifesztálódtak. A szociálisan rnegtUrt ős elfogadott ar?resczió-

kat hordozó viselkodósminták rnegerósitóse ős az elfojtás 

e •gittes hatása kdvetkeztbben kialakult az íri  a itott terel` 

dós. 

Ez lehet séget biztositott a gondozottak szárá^a  a resz-

szivitásuk kiölésére az els3dlegos közöes®gben is,  szankciók, 

ujabb frusztrációk nólkUl. Az acressziv kör megszakadt. Ez a 

közvetett ráhatás következmónyeivel egyetemben a foszültsóg, 

az a,gres:;ziv órzelmek, indulatok er3sségónek csökkenéoót, de- 

ora rossziját eredmóny©zte. 

A dekompresszió követi:ezmónyekónt a frusztrációkkal szem-

beni tür3k6peoség k, frusztráció tolarenci juk fokozódott. 

A végW ehajtó reguláció hatására bekövetkezett atttit; d 

változás a faktorokba beépiilt órtókkate óriák alábbi módosu-

lásával jellemezheti: 

Kor nitiv faktort: 

- az iskolai tel jesitmónti , tanulás lebecsülősínek 

megczünte 

- az ig6n cint realizálódása 

- szenól:;ek elleni fizikai-, cól elleni-, tárgyak el-

leni a_,rescziók elutasítása 

- az elutasitott agressziók státuszt mer határozó vol-

tának taradása 

- r7Tengőbb szer felyek elleni fizikai agrescz iának,mint 

problémamegoldásnak elutasítása határozta meg. 

Affektiv faktort: 

- tekintdlyszemólyekkel szembeni bizalmatlanság, ne- 
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ativizmua megazilnte, illetve csókkenése  

• a lesryállitott önértékelés kiváltotta szonorus g he- 

17ébe lépő  sikeresség érzése  

- félelem helyett ► egjelen3 bizalom az interperszoná-

lis kapcsolatokban jellemezte.  

Viselkedési faktorban bekövetkezett változásra:  

- személyek elleni önéWvéri eaitő, fizikai agressziók  

csökkenése  

- aszociális ag eusziók inegs3zUnte  

- a fizikai  agressziók  sulyossá ;áznak csökkenése,eset-

leg  gesztusokká szelidUlóse  

-- 

 

verekedések előli kitérő beállít gidás kialakulása  

- hatair:i személyek: célja és tárgyak elleni agressziók  

me síz lnte  

- felnőttek hatalmi szférájában a *átoltaar'; csökkenése  

- verbális eo konstruktiv agressziók megjelenése, fel-

fokozódása utalt.  

A faktorokban történt változások az a .~;rescziv a;ttitüd  

aszociális jollo7ének ~.^egQZiiné6ét, az agresszióknak a környe-

zet számára ©lviselhetővó válását eredményezték, seár:luk csÜk-  

konóse nellet  t. Ezt a változást értem az agresszió szocial.izá-

lö ~ciáu3án, s ezzel a kitii3ött terápiás cél negvalócult.  

A terápia fázisai  

Minden csoport-pszichoterápiás siló® történéseit az affek-

tiv faktorok, közösségi és egyéni tényezik tellett a róoztve-

v3k aktivitása is meghatározza. Az affektusok eummáciAja mel-

lett moz ~_~á ba hozva a csoportot, beindítja a cooportdinarnikát.  
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A csoportdinamika terápiás er5ként hatva rre rr;változtat ja az 

egyént és a csoportot. Ezen változások következtóben a cso-

portfolyamat fázisokban zajlik. 

csoportülésekről készült jegyzőkönyvek, felje yzósek 

kvalitativ elerzéoóből kitűnt, hogy az indulatáttétel fejlő-

désének ogv es állomásain sajátos forá ju, tartalrnu interak-

ciók zajlottak. A kvantitativ elemzős az interakciók mennyi-

sógóben mutatott hasonló változást. A terápia folyamatának 

azon változásokkal jellouezhetó rószeit tekintem fázisoknak. 

A kvantitativ elenzóshez rendelkez6se 1rre úll adatok a  

mellókleten találhatók. Az első oszlopban a csoportlilé-

sek sorszámát tUntettozn fel. A negyedik 60  a tizenegyedik cao-

portillásrűl nerc kőszült jegyzőkönyv. 

A táblázat bal oldalán az egy  főre számit-ott, eg ész szám-

ra kerekített verbális 6s motorikus, valamint az összes in-

terakciók széna található. A jobb oldalon ezekből kiemeltez„ 

- egy tizedesre kerekitve - az egy főre átszán itott általános 

ir án;, •s inter akci5l.at. A táblázat alapján n,ennyiaógi mutatók-

kal is jellemezhetni a fázisokat. 

A gyakorlatban nerc Ereztem éles átrenetet, az interak-

ciók számáriai; w rásszerii változásával kimárt fáziováltást 

mint a táblázat adatai ezt ouall ják. Ezt az illuziót a ne--

gyedil: ós a tizone yodik csoportillás hiány z5 adatai okozzák. 

A hiányos adatok miatt  tartózkodom  az egyes  fázisok mennyi-

aór*i rutatóinak, átlagos interakció számainak a kiszánitásá-

tC31, mivel torz liópet kapnák. 

A XXI. mellókleten látható táblázatb' ,l igy is kitiinik, 

hozom az ©lsú fázis vóge a  harmadik-negyedik,  a harmadik fá- 
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zi: kezdete a tizene odik-tizenkettedik ceoportüléere tehe-

t.  

Ele5 i~i~íi rs az interakcift alacsony száma jellemző,  

men belitl ia a motorikus interakciók tulsulya. Feltanő  aég 

az filtalános irányu interakciók alacsony száma. Ugy  t{inik, 

hogy ozen a teriileten előbb billen át az arány a verbális in-  

terakciók javára. Az első csojrortUlósen egyetlen általános  

irányu interakciót sea tapasztaltam.  

&re a fázisra az  indulatáttótel első Allor'ása a jelle-  

ző, bár itt az átmenet nem volt ólcs. Egymással szembeni br--  

zelmeiket az irigység, a társas kapcsolat utáni vágy, ás a  

tármtbl való  félelem közötti ambivalencia, bizonytalanság ha-  

tározta n ;. ~  

Az interak ci8k tartalma is jellemző egy-egy f.áziara,ós  

fázisonbelül is Pejl3dást mutatott.  

Az elsó csoportiiláa verbális interakciit tartalmuk sze-

rint a következ5 csoportokba sornlhatom.  

1. Tá j éI-.oar..►dó j ell egix k8rd.éaek s  

- 

 

"To hányaiiikos var,7?"  

- "T6nyleg dobálődzunk?"  

?. Kisbrlat  társkapcsolat ter©mtósóre s  

-~ 

 

"To vaTP a barátom, jó7"  

3. F7otoril:u€3 interakciókkal megerőaitett, rövid visazautasi-  

táEok 60 t3ltáaok  s  

- "Noma"  

- "Net"  

- "Nem játszoi:I "  

4, I'elenólitó jolle ~?~~el megfogalmazott kór•áoeks  
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- "Adjál! Adjál!" 

- "Vigyázz onnani" 

▪ "Vírját, virgyázzl" 

5. Kisórlet a parancsolásra: 

- "Ne tedd rál Vedd lel" 

A motorikus interakcibk esetÁben a következ5 tartalma-

kat tapasztaltam. 

1. Dominancia órvényesitéoe a társsal i zenben: 

- Leemeli az Spitőjátékot. Az asztalra helyezi. Közelebb 

fizuzza rak-óhoz, hogy szomszédja ne nyuljon hozzá. 

- Vizfeatéket áthelyezi a másik oldalára, hocy a szom-

szédjától távol le7rer.. 

?. Territórium vádelme: 

- Karjaival szinte körbe keriti a játékát. Könyökót ol-

dalra kitolja, távol tartja a szomszédját. 
.. Hozzá közoled3 csoporttagot ellöki. 

- Nenye ;etJ testhelyzet, m6rges tekintet. 

3. Közeledés, ka)csolatteremtási kis6rlot: 

- rr*y-e y csoporttag me ;k3zelit6ee, játókának sze. loléae. 

4. VisazaUtaeitá3, közeledős el.>li kitérós: 

.észreveszi a hozzá közeledő csoporttaTot és ottha rja 

a ,játékot. 

- Hátat forditva játszik. 

- Ellöki a csoport tag; ját ma fitgl. 

5. Fruoztrácih kiváltotta hars€ la reagálása álára tárr ;yak elleni aT-

reaszi6vals 

- Belerug a karikába. 

- A karikát az a j t5 hoz vágja. 



Amásodik csoportölés interakcióinak összetétele kib3-

völt, megjelentek az általános irányunk is. 

1. Tájékoz5d6 jellegii verbális interakciók: 

- "Nincs több játék? Valami más?" 

-- "Most  is fogunk kapni sárkányt?" 

Az el&3 cólcsoport ezt a szintet csak a negyedik cso-

portillés alkalmával érte el. Ekkor következtei: be az els3 

általános irányu verbális interakciók. 

P.  Tájékozódó jellegii motorikus interakciók: 

- A 15. v,sz. lenegy a pincébe, figyel. Visszajön. Is-

mét lene , , figyel. Visszajön, érdeklődve körül sóz. 

Feltiinűen körbe járkál. 

Va garázatként megjegyzem, hogy megállapodásunk órtel-

mében a szomszédos pincét nerc. használhattuk. E szerint az 

interakció jelenté ;e: Feddi; mehetek el? Mit tehetek r e 

biintetás nélkül? Valóban nem leszek ;rebiintetve?áttátok 

mit csináltam? 

A harmadik cooportülósen regresszió alakult  ki, a motori-

kun interakciók  tartalma  viszont bővült. 

1. Zegitoógn„yujtó jellegíi motorikus interekcibs 

- rL 13. v. oz. aegit a 10. v. ez.-nek a vár elfoglalásá-

nál. 

A 13. v.az. fesziiltscí .-ót vezette le ezzel, nivel az 

e185 héten sikQrteleníil kiizdött a sárkánnyal. 

2. Közös épit£aci tendenciát jelz1 verbális ós motorikus in- 

terakció: 

- "Adj egy  ilyen hosszut!" Kezét nyujtja az épitőjátók 
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e}áy darabjáért. Eg.gmás mellett, egy épitő játókbAl,de  

k~il ~in-killön énitenek .  

A második fázist az interakciók növekv3 száma -ellett  

a verbális interakciók tulsulyba kerTilóse jellemzi a táblá-

zat rindkót oldalán. A bal oldalon az interakciók számszorii  

növo:edóce teljes e;-észóbon a verbális interakciók mennyisé-

gi növokodéséb 5l adódik.  

A  fázist az indulatáttótel fojlödőnénok pásodik álloI á-

sa jollerozte. A csoporttagok egymással czersbeni órzelrjei  

szintón polarizálódtak, állandósultak a konfliktusok. Gyako-

riak: voltai: a "váratlan", látszólag indokolatlan fizikai ag—  

-'ecoziók, azokat követi :enekúlóoek. Bűnbakot kó:)eztok, azt  

Degták.adva viszont a tárcaadó vált gyakran  bqnbakká.  

Az interakciók tartalma tovább bővillt, megkezdődött az  

agresszivitás szocializálldáoa.  

Az ötödik cooportiiléoen a személves jellegi interakciók  

tartalma b3vi1lt.  

1. Közösségi cél által meghatározott verbális interakciót  

- a 9. ós a 13. v.sz. elhatározza, hol,- ver cent' ezrei fo ;-

nak. "Kinek lesz több ; yözelre?"  

2. Iesziiltaói indukálta nyugtalanság lereagálása csufolódó  

fel, r°ondókával.  

3. Közös bpitóa által meghatározott motorikus interakciók:  

- A 15. ós a  D.  v.az. közösen észit egy házat a Grooblock  

oleneib31 az asztalnál.  

.1 hatodik cooportill6seri következett be a tárgyak elleni  

fizikai agresszió szocializáciri j&nak elo3 lépőse.  
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1. Tárg,Tak elleni fizikai agresszió szerepvállalással: 

"f :n. vagyok az óriás. ; zétronboloc.*,g - 15. v.sz. 

- "Lucifer szétrombolta a házat." - 15. v.sz. 

2. Csufolódás: 

- "?'szám:." -pondja a 10. v.sz. a 15. v•az•-nek. 

- "Jancsi bácsi" - csufolja a 9. v.sz.-t az egész cso-

port. 

- 

 

"Petike 6" - csutolja a 15. v.sz. a 10. v.sz.-t. 

3. ze._^ély elleni fizikai  6c  verbális agresszió átalakulása 

szabályjátékká: 

A ;játék ca;*,án viselte a csoport bűnbakképzésének mocha-

niz :urát. A  15. v.sz.-t a ház lerombolása után a 9. v.sz. t46--

szárosnak nevezte, az viszont Jancsi bácsinak It. A 10. v.sz. 

csatlakozott a csufolódókhoz a 9. v. sz.-t tárogatva. A 15. 

v.sz. }t nevezte Patika író-nek, erre ú üldözni kezdte. 

Javasoltam, hogy ha utoléri, 5 legyen a Petike Pé. 

Javaslatosat azonnal r ©rwalósitották. A 13. v.sz. beállt 

a játékba, majd a 9. v.sz. is csatlakozott. 

A hetedik csoportülősen a terapeuta felajánlott segitsé-

gének a visszautasití sával b3vfilt a verbális interakciói: tar- 

talma• 

A motorikus interakciók terén az old.;  sikeres szerepki-

sajátitás és ennek a csoport általi reger3sit&se jelentette 

a bJv:ilést. 

A  12.. v.sz. vizet hozott be a festéshez, az egósz cso-

port szánára elegendő mennyisénet og7 vázában. A  vázát maga 

elé helyezte, majd középre tette. Vizet töltött e' kisebb 

edénybe ©s abból festett. 
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:onditási tendencia jelent re a személyes jelleG1 moto-

rikus interakciók között a nyolcadik csoportölésen. 

A 14. ős a 12. v.sz. ©ősz csoportölésen rivalizált. r, 

részben kötött térben gyakoriak voltak a rövid fizikai a, 

ressziók, de konfrontáció nerc alakult ki.  harr^adik szakasz-

ban, a kötött térben a fizikai ar;ressziókat verbális a;resz-

azió váltotta fel, amely nem  biztositott elé7 enerj_át az a - 

ressziv fes&iltsé0: levezetéséhez. 

A  14. v.sz. az a,-resaziv fesz'iltsé;-ét pótcselekvéssel 

i: yekezett levezetni, vadul, eriteljes, azö71etes mozdulatok-

kal azinezte a uárkánvt. 

- ":.r, h117*el" -mondta rá a 15• v.sz. 

- "Ez a legmérgesebb." - jelentette ki a 14. v.sz. 

- " Te nerc va* észnél." - szólt közbe a 12. v•sz. 

- A  14. v.az. bemártotta az ecsetet a  festékbe, dlhösen 

a 12. v•sz. felé fordult és be akarta festeni az a 

cét. 

- "ie játszatokl" - kiabált rájuk a 15. v.sz. 

?:z tulajdonképpen fizikai a7re©szió volt, ha nem is ve-

rekedés, de rróp; tarán viselte az objektun fizikai metTkíu•oai-

tásának tendenciáját. 

A 15. v.sz. reacáláaa volt az e1s5, e;ayértelmq interak- 

ció, amelynek tartalmát a közösnér normarendszerének vódelrr e 

adta. 

A kilencedik ós tizedik csoport1lés interakcióinak tar-

talmában ujként jelentkezett az órtékképzóa a nem afresaziv 

szerepviaelkedésb11. 

A kilencedik csono_ tilós harmadik  sznknazában a 12. óa 



- 158 - 

15. v.©x,. dominanciaharcát kiélezte a másodlagos dominancia--

i-ényUk ütközőse. A 15. v.sz. vette kézbe az ecsetet, a 12. 

v.sz. - neki nem jutvAn - csak ux7 tudta elvenni tőle, hogy 

ketté törte. 

Az interakció kezdetén a dominanciaharc vesztese, az a^-

resszor mellé álltan, feléje fordulva pozitiv érzelnekkel.')t-

letadó szerepet vállalva sikertelenql iGyekezters: az agresszi-

vitását kroativ irányba terelni. 

.ikeres agressziója után következetesen ismét a vesztes 

ment)  álltara érzelmileg. Javasoltam asz ujjal való festőst. i'á-

mona.táso:int demonstrálva magam is elkezdtem á a sárkányt f oote-

ni. e ;itsó=,ernet elutacitva, a javaslat technikai regoldását 

részben mevalósitva, a törött ecset nyelével piittyüsre fe©--

tette sárkányát a v.sz. 

A csoport többi tagja az agresszor kivételével letette az 

ecsetet és ujjal kezdett festeni. Azok is átvették ezt a tech-

nikát akik eddig zsirkrétával dolgoztak. 

Az "ecsettörtőst" követe illésen a csoporttagok mint pár-

ducot Udvözölték a 15. v.sz.-t. Az eltelt hét sikere után ér-

deklődő, tájékozódó tarfalmu verbális és sikerének ötölő noto-

rikun interakciókkal fogadták. 

A harmadik fázisban az interakciók száma tovább növeke-

dett, megtartva a verbális tuleulyt, de a motorikus interak-

ci6k növekedési lterre gyorsabb volt. 

Ebben a fázisban az indulatáttétel végső  stációja mellett 

a csoporttagok egymással szembeni indulatai is kiegyenlitőd-

tek, árnyalttá váltak. 'irlUtek e. yr.iác sikerének. A szociális 

örömforrás az "ecsettörés" után alakult ki, s tartósnak bizo- 
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nyult. Megjelent es önkritika csoportra vonatkoztatott for-

mája, az el♦gedetlensér a csoport szerepkészletével, tényle-

mes szerepviselkedésével. 

Az  interakciók tartal ::.a tovább bőviilt. A tizenkettedik 

lilés második szakaszában a kezdeményező szerepet kiharcolt 

csoporttagok szerepet osztanak a terapeutának is. 

Jelentkezett az a-;ressűiv tartalmu ;esztusjáték: 

A  11. és 12. v.sz. egymást dobálta, majd e(y-egy szók 

ör6 bujva, már nevetve emymásra, a játékot fokozatosan sza-

bályok közé szoritották. 'apirfi alacsinokkal dobálták már csak 

ecyTtist, majd riután elfogott a "13azer'ik" csak a dobásokat 

imitálták. ták. 

- Az általános irányu verbális interakciók tartalma a 

csoporttal való oléedetlensép7e1, kritikával - F.ir kritika -

bővült . z elfedve ugyan, defa :,óban hordozza a azubjektiv 

kritikát, elé ;edetlenné,,et is. 

- " ±'lyan rosszak. 	kidobják e mrás szemét." - ször- 

nytilködött kicsit teátrálisan a 10. v.az. 

"iiert tudunk mi játszani." - mondta a 1 . v.sz. 

- 'Tgy jó tIndér kéne ide, aki mec; ..." - jegye te ne f; 

a 11. v.e?. 

A  szer élyeo jell.e I verbális interakciókban a közössé; 

tulajdonának védelme jelent meg a helyzettel való konfrontá-

lás formájában: 

- A 12. v.sz. össze akarta kenni a falat, s ezt közölte 

a W. v.sz .-szel. 

- "Ha  én elmennék hozzátok és összekenés a  falat?" - 

kérdezte a 10. v•sz. 
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— ""apukár: megverne." — válaszolta a kérdezett, s le7on-

dott szándói:ár31. 

A tizenharmadik csoportql6s interakciói között a kiv11-

rcől hozott szabályjáték — t'iz—viz — megjelenése, és a krea-

tiv agresszió első, sikeres kivitelezése jelent lényeges tar-

talmi bővUlést. 

A 12. és 15. v.az. dominanciaharca ezen a csoportülésen 

is folytatódott. A ceufolódásokat, kergetőzéseket követve raj-

zolni, festeni kezdtek. A 12. v.sz.Ql kezdett festeni, s 

elv elnagyolt, a disznó 6o erberfej j jer 'eit egyaránt magán vi-

ael i arcképet festett. Kinevezte olajfestménynek és kitlizte a 

falra. Teátrális motorikus, hangos verbális, általános iránvu 

interakcióval felhivta rá a csoport fi -*yeln6t. A 15. v.sz. 

volt a csoport egyetlen kövér tagja, akit néha "cocának" ne-

veztek. 

A  további caoportiiléaeken r;ár nem bővqltek az interakci-

ók lényeges tartalmakkal. 

terápia gyakorlati haszna 

Lzabályos, a terápia befejezése után pár évvel elvé szett 

követővizs ;álattal nem kontrolláltam .gondozottaim e7ziszten-

ciáján k alakulását az iskolákban. Az évek folyarin a nevelő--

kőzöeebg más tagjaival ker'iltek kapcsolatba. isem akarta* ne- 

ativur aikra felhivni a  pedagógusok  fi7yelr6t. r'; terápia be-

fejeztével megkértem a munkában résztvev3 pedagór ►usokat,hogv 

foglalják össze tapasztalataikat. Ahányuk irásban is rör*zi-

tette véleményét. 'zekből közlök rövid részleteket az alábbi-

akban. 



1. v.sz.: NA terápia hatása érezheti a ',yermeknól. 

kal rendesebben viselkedik, mér nem kezdeményez verekedónt, 

társai is ritkán tudják bevonni. Hipermittilis yerr.ek.Igény-

13 a vele való hangeulyos foglalkozást. Tanulmányi téren kö- ► 

zepes, illetve egyes teriiloten jenbe." 

2. v.sz.: "Nyugodtabb mint előzőleg volt. » 'zer✓e tovább 

^omlott, ezért megengedtem, hogy járkáljon az )rán. Ezt ki is 

használja, de nem zavarja az osztályt. : °ég nerc verekedik, de 

jó lenne a terápiát megismételni nehogy visszaessen." 

3. v. m.: "A nyerek magatartásai változó. Heteken k©resz-

tül egészen elforadhatb, majd aosazu ideig megint nyugtalan, 

problémás. A tavalyi magatartásához képest mintha nem is ő 

lenne, annyira megváltozott, előnyére. A kedves, szép szónak 

mindig van hatása nála. Közepes képessé*9, de érdeklődő, be-

szélni szerető. Közösségben alkalmazkodni nehezen tud, főleg  

ha re^m az ő véleménye, akarata érvényeaql. Ilyenkor durcás, 

szidja társait." 

13. v.sz.: ";Magatartása megváltozott. '-em 61 vissza tes-

ti erejével. Ker4li a veszekedős, verekedős gyerekeket.Ugy vi-

selkedik, mintha lenézné őket, pedig nem jó képesoéri ,erek." 

A  terápia befejeztével er7 gondozottnál következett be 

visszaes6a. Az 1. v.sz. uj pedar;8rushoz kerilt. iperrnottilí-

tását rendetlenkedésnek ártókelte, ős megkie6relte "ne; evel-

ni". z,zeptenber folyamén még igyekezett megfelelni a pedap7ö-

7us követelt; ónyszint jónek, szeretetének elnyerésére töreke-

dett. ..ikertelensége, frusztráltsága következtében a pedagó-

truaaa1 szemben kialakult agresszivitása cél elleni  agresszió  



formájában man.ifeaztál5dott. ,ztrájkolt, nem volt hajlandó  

dolgozni az órán, eldugta a nzetoit, runkalapjait.  

A 2. v.sn. ''ató3rjától az 1931/32-es tanóvben, ryermeke  
ötödik osztályos korában kaptam  vi®szajelzóst. " A  legtöbb  
tantó,rgyb +1 jó  szintet tudott ®lórni. Ugy órzi, hogy  valójá-  

ban ennél többet tud, csak figyelmetlensége rziatt gyakran  
hibásak a ne rv^oldásai. Még mindig látni r ajta,  hogy rajz köz-
ben  bizonyos irányban ner képes ery vonalat ~.~eghuzni. Olyan,  

mintha arra nem mozogna a keze."  

P _ 3. v.az .-szel szintén az 1981/82-eo tanévben, r.volca-  

d.ikaa korában találkoztam. A tanácsadóval szemben van a sport-

orvosi rendel i , 3 a rerdeléa előtti várakozást megunva v eálá-  
to,atott. Közepes tanuló, szobafestőnek jelentkezett. Otödik  
osztályos korától rendszeresen cselgáncsozik. Az ujonnan je-

lentkezőket kinórte el a., ist:olábr'.1 a sportorvoshoz.  

Azzal a szándékkal válosattam azokról a gondozottakról  

a váleadatr,reket, akiknek vizsgálati anyagát is isTertettor,^,  

hogy  az elért eredmény érzékelhető legyen. Ssszevetva a fe3-  

lhelkor ős a terápia befejezésekor raTzitett állapotát sze- 

sai3yi~.s~knek, igazoltnak 'Atom  az arreaszivitáe szocializúl-  
batóadefir61, irranyitott tQrelhetősé7órn felállitott hipoté-  

siaemet.  

As edcefalophtia, valamint tqr.etei s or;anikua diazpozi-  
ció által reghatározott hiperr ottilitha3, mozgáskoordinációs  

ős .fi7yelemzavar továbbra is megmaradt, de a terápia a pec'a-

,,*6gu3okra is hatott, A tiinet/kkel szemben elfogadóbbá váltak.  

Az  aszociális  agressziók  gttláo al® ker3ltek, rondo^ot-

taim kidolmzták a szociálisan megt'.irt ős elfogadott agre$z- 



sziők formáit. ~ :z által személyi: ógiik variabilitása b5vfilt. 

hatás erlssó: ,.ht bizonyitja az 1. sz. visszaesése. x.  ttitjid-

jének affektiv faktorban a terápiát mef;el3z3 állapot ala 

kult ki+  de a ::ősik két faktor letiltotta a Tátlás alá vont 

agreaesiókat. Kénytelen volt uj ar:resszibt keresni. eset 

bizonya& arra is, hogy ne^' totális blokád ópqlt ki, ne: az 

a;resszivitáe keriilt gátlás alá, csak c-7-'es aí  resszibk. 

:3e°ey E3.5É3si:ént nec,állapitható, horry az aszociális H." ;re©z» 

E^iv attitld útetz•ukturnlAdot-t, a szer.:ó? yiaó? variáns  

vonásait ked.veznen nar-vál}oztatvn. 
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I. 

:;saádraiz instrukciók 

"A"  változat: A papirra rajzold le a családod tarjait, 
Kérdósére adott válaszok: 

— t: horrr neked tetszik, ahoEr- akaz-od. 
— isaaználhatok azinest is? — Ahogy tetszik. 
— : :agaarat is le kell rajzolyi? — Ahogy akarod. 

"W" változat: A  papirra rajzold le családod tagjait. Magadat 
is rajzold le. 

Kérdbsekre adandó válasz: 
• Az "A" változat szerint. 
— Magamat is le kell rajzolni? — Igen. 

"C" változat: ;`ost e:rv trófás feladatot kell  megoldani.  Bizto-
san neked is  fog tetszeni a feladat. A multkor 
már lerajzoltad a családod, most ezt regiw 6tel-
jUk, de trófás változatban. Andenkit tréfás vál-

tozatban rajzolj le, komikusan, hunsorosan. Arra 
törekedj, hogy a rajz jeller•z3 legyen arra, akit 

lerajzolsz.  -faadat is rajzold le. 
Kérdésekre adandó válaszok: 

— 'íz előz 3ekhez hasonló. 
- Jelmezben is rajzolhatok valakit? — Igen. 

Külön rajzoljam az alakokat, vagy lehet jelenetben 
is? — Ahoí v neked jobban tetszik. 

"D" változat: Most ey komoly feladatot kapsz, te .pár ezt is 
meg tudod oldani. i a fizol j le  e:71 jó családot, 
emy olyant, amelyben te is szivenen 	atra- 
dat is rajzold 1e. 

Kérdósekre adandó válasz: 
— P.z el3bbiekhez hasonló. 



IT. 

A esti ssbrt6s3„bIntetésaének alkalmazása, a bInt€,ny tisz-

tázása Ugyében :re*4rdeztem dr. Ferencz Zoltánt a :'écsi Jo-- 

tudományi E yeter± Tintet3 jor;i yenszékének munkatársát, aki az 

alábbi felvilárositást adta: 

testi sértés b tntetósét az európai _gyakorlatnak rnegfe-

1e13er3 Js;er:e .;i Káro1 ' r^unkájának hatására az 1878-as V-ös I'ör-

vbny szabóly ozta hazánkban. 

reTkIlönböztettek könn•~vii 6s oulyoss testi sértést, a séx i-

1's 6cyhatását6l fl7gően. A könnyfa testi néz 	8 napon  be- 

1U1 gyógyult,a oulyos testi sértés 8 napon túl. f indkét testi 

e&rtéss bUncseiekménynek száritott, de a 8 napon beli.l gvógyu- 

16: vnxtsaég, a Q  napon túl gyógyuló: biíintett. 	s1.4lgo3 testi 

sértés enyhébb formáit szintén a vétség közé sorolták. 

A Ceemegi i:ódex me ;enfedte: nevelők, pedagógusok,  az ilők 

alkalmazhattak testi fenvitést, verést - 0 napon  behal s-vór yu-

ló eér.ilésig. r'z 1945-ben szint reg. 

hatatlanul felmerll a kérdés, hogy  ez a törvényhozó mun-

ka mennyiben állta meg a helyét? 

Feltétlenil vi1á sszinvonalon á116 törvényhozó munka volt.Kor-

szer^isségére jellemző, hogy fő tételei 1961-ig volté érvény-

ben, s az 1961-es V-ön Törvény lónye€pében csak differenciált, 

alig változtatott rajta. Ezt a jelenle7 érvón.-esi 1978-as Iv-

es •:örvény+ ser, módositotta. 

z e1^Aleti törvényhozó munka differenciálta a testi sér-

tés felosztását, valamint a biintetésvélrehajt ás hódját. 	je- 

lenlegi gyakorlathoz i-zazitották a törvényt, részben szigorí-

tották a könnyi testi sértés bilntettét. Az  lS T3-as V-ös .7ör-

vón r tél évben naxi.%álja a szabadsá gi  ,vesztén id3tartn :át, az 



1961-es V--ös 1'örvén7 e 	övben állapitja ::e,~. Bevezették a 

s<lyoc testi sértés min3sitett eseteit, ezen be11 fokozódott 

a törvény szigora. 

birói yekorlat nem  sokat változott az elmult erv óv- 

6zu7¢1d alatt. 

Az n(:''-as években a Y ri' döntőse alapján a könn a tes-

ti sértés esetén a gyakorlatban nej: hoztak végrehajtható bö:--

tönbantetóst. Jellemző volt a pénzbeintetés. 

Az 1910-es évektől, ahogy  a nyilvántartási rendszer  fe„-

lódött, lehetővé vált a felfa r7esztett szabadságvesztés al-

kalmazása. 

A sulyos testi sértésnél vegyesen alkalmaztak pénz-, 

felflggesztett- és végrehajtandó börtönbTinteté t. Az  itéletek 

több mint 50 AE-a felfiggesztett bórtönb'intetés volt. A kisza-

bott börtónbiintetések 1-? éves ter jedel 'iek voltak. 

.A könnyl testi sértésnél ra sem alkalraznak vé rehajtha-

tó börtönbüntetóst, ezt csak a eú.los testi sértés rnincőaitett 

eseteihen alkalmazzék, általában 1-2 évit terjedő idővel.Bzzel 

szemben növekedett a mellékbiintetések alkalmazásának jelentő-

sóte• Kétség kivel igaz, hogy a  fő,  és mellékbqntetéseket 

együttesen alkalmazva, most szigorúbb a birói gyakorlat. 



,c tenti afirtés b ~;incaelekménti_ének_ bantethefiőeér-e  

Sseény bineseleknény kiezabhatb ezabada ryeszté -E]  

I 
 B 8-as 

-ös 

_,örvény 

_ __ ----  

könn 1 testi 

értés vétségi-e 

téi évig terjed.  
bört8nblintetés 	,,,,  

súlyos testi 

rtbs véteb,ye 
ergy évi? terjedő  

b8rtönböntetés  

s(ílyos testi sir- 

tós búrtettei  
háror évid; terjedő  
börtönbeintetés 

Taradandó fogta- 

tékossá pt okozó 

s:41yos testi  &r-» 
tós b ~intgtte _ _ _ _ 

öt évig terjed5  

börtönb.intetés  

....~•..._....-.._ _ 	•.• 	_ 
/971-es  

-"a  

öivó y 

könnyeI testi 

sértés vétsége_ 

egy évig terjedő  

szabadse-. .niesztéo 
s:ilyoss testi 

tórtés véts 

egy óvir terjedő  
 aznbadsovvesztéa   _ _ 

sa„yos testi 

sértés buntette _ 

varadandó fogva- 

tékoes& ot okozó 

súlyos testi sér-

tés Wintette  

hárorr évid; terjedő  
 8zabad$cvesztág  _ _ - _ __  

öt óvit7 terjedő  

szebndsá ;vesztés  

_. 
1973-as 

 

IV-os 

26,0r,  

W __- 

könnyre testi 

aórtés vétaélle 

súlyos testi 

nértés vótságe_•  

súlyos testi 

beintette 

ecy övig terjedi  

szabadsAeoztós  

otz évig terjedő  

 ezabadsó 	esztbs _  _  
3 évig - terjedő  

eaabad©fvesztés  
rtlradand6 fo4 a- 
tékoesé!-ot okozó 

oú1yos testi  

sértése beintette  

5 évin terjedi  
ezsbadsá:;vesztés  

.r_ -- _.._--  



IV.  

Zde:- eidszeri sérülésre utaló adatok e v.az,-ek a►na::nézisében  

anannesztikus adatok  
_-•■• .. ,•■•■•■•_....a_ -.,._ .W.M• 	.... ~  M  

V . f321.  

1.  .•11•111.0  

2. -  10 hónappal ős három héttel az előző szülést kö-
vetve, r'erincsérvvel született.  

- otitis, kétoldali fülrriitét 10 korban  

3. --~ 
4. - csecsem3kori napszúrás  

5.  
G. 	 - M*  

7. 	-- rmeringitis  

z3.  - A beutalást r:.e!'elŐz5 évben többször ismétlődő  
40 oC-os lán, amely foghúzást követően megsziint.  

- asphyxia  

- asphyxia,  

00 korban többször ismétlődő magas lázas rohamok  
11.  

1P. - Csecsemőkorban gyakori, láz nélkül lezajló arefirel-

gyulladás.  

13. -- a graviditás 7. hónapjában mater ijedtsér;élrsénve,  

• elhúzódó szülés  

▪ gyögyszermórgezés 3;0 korban  

14. - 1;0 korban. 2 napig tar. t6 40 °C-os l€ zzal kisért  
rubeola  

15. - 45 éves korában szült, első gyermek  

- farfekvés  
- császár  

- :`agzatvíz előzőleg elfolyt, szülési fájdalmakat  

a rater nem érzett.  
~ _._ _ _ ~ ._ _ _~.. _  ~  ,_  _~  _ . _____ 	_ __.... .•■■■•••■. ._....  



V. 

:do; -rendszeri ártalom • követkelr . :ón-; -  -.~iliőártaloR 

v.az. I. 2. 3. }. L 5.  

1. - - igen ir-en - 
2. - igen igen - - 

J .  
■ ■ ■ i?en - 

4.  ir en - - - igen  

5.  - - - igen - 
6.  - - - - - 
7.  igen - igen - -  

8.  igen - igen if.Ten - 
9.  igen  - - - igen  
10.  - i len i  •en - igen  
11.  - - - igen - 
12.  igen - igen - - 
13.  - ií ;en igen - - 
14.  igen - igen - igen  
15.  igen - igen  igen  - 

E 	 3 ...._ .~ rJL_.__..._-...._......._.___.__..._._._.... 9 	6 	4 
4., _._... 

:'egjegzv?és:  

1. oszlop: ide.,rendczeri égtalonra utaló anannesztikus  

adatok e yozeri előfordulása,  

P.  oszlop: ide g rendszeri ártalomra utaló unannesztikua  
adatok halmozott elc: fordulása  

3. oszlop: enkefalopótia előfordulása a diagn5zisba.2  

4. oszlop: niliőórtnl::at kiváltó tényezők egyszeri e15-

fordulása ,  

5. oszlop: níli ártalmat kiváltó tényezők halmozott  

fordulása.  



♦~ ~. 

VI.  

mili5ártelor^ eredet6nek segnevezAee  

n.,,~e ,~oseláua  _a vozi=ek eeetbbea  

-1011._ 	 -_rr_.__  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

13.  

14. 
 

lg. 

rr.iliűártalota megnevezbse  
101011---- 	 _— 

- csonka család  
4111101IMED  

- csonka család  

- muter érzelmi k8z8r^böoa6r7e  
- peTichasi::téniás pater  

- alkoholiota, agreoaasív pater  

- hide g 

 

tárgyilagos családi 16rkör  
- nets kivánt  gyermek az egyik szUlű réazóz51  

sen  

- csonka család  

- 

 

kriminális sze ólyiebfi pater  

• pater r6sz6ről necc  kivánt gyermek  

- atrinirália ezernl6lyisbr-ii pater  
• csonka család  

- csonka család  

ristez' részór31 nem kivónt gyermek  
- csonka  család  

- 

 

kriminális s2onblyiaég0 pater  

-  nera kivént gyermek egyik  sellő iósnéiő2  aP ~ . 
_...•■■•■••. 	_._. __._.~...... 



VII. 

Az  oinanikAls 6s DsziohopAn kbrokok ec-;ittea  
hatbaa  

v '°"'  

or;-;nníkua kór- 
okok  

ea~~efalo 	tia 

T 	 - 

pazichogén 	kórokok  

niliőár- 
telem 

verés diszkri—  
?inációs  
ártalon  

1. igen i <:;en iron igen  
?. igen — igen igen  

3.  — igen — igen  
4.  — igen igen igen  

5.  - igen igen igen  

6.  — — igen igen  

7.  ion — igen igen  
8.  irnen igen — igen  

9.  - igen igen igen 

10.  iger igen igen — 

11.  — igen — igen  

12.  igen — igen igen  

13.  igen — igen — 

14.  igen igen igen iger  

15.  igen igen —  — 

2 9 10 11 12  



VIII.  

Az 1.22!twak 1923-ia teEled?  időasakban o er5sen olitblt  

fatalkrúe: ._...AItal  elkövetett bincse1ekmoinvek 4513 az  

~ i giv biincGeIsk*^ ~n.vek sa€~~.ezerii ~:e.,~,o,s~l~a Baranya  ._._._._ 	.,_... _._._ .,..  .. 	..,_._.._. 
perry ében  

■ .• 	,... ■■■ 	- - 

6v 

.,. _ 	-.- 	,.._ _..,... ..~ 

_ ....... 

b;inaselakm6nyek 
...m. - .._ 	_....._... 

•■■•••.....■•••• 

_.. ■_ 
a.~resaziv 

b►incselekn8nwyek  

.... 	_ _meo.. 

......._...... ..._ •■••■ •• 

limy 

.....  

__ 
E  

_.....  

fiu 1tu0.y ._ _., ...,...,.._..~~...~-......,... / _. _....,. nu  , _ 
1974. 

_ e... 	. ,..moo~rr . . = •■••■■ 
200 16 

....ron. +a.m.  ••••■■ •+rmP 

216 59 
.• ■ .r- 

2 61  
al ..  

1975. 
__.. 

197 
__._ 

20 217 58 
......--.  ......  0 58  

1976. ........,,. __._ .,~.. 
1977. 	- 

. 

1)4 . 
196 

.. 

24 218 _.~..... _._ ... .,.. 35 ..... r-..... • _.~_.. 40  

3? 
. 	 ..._.mono 

228 
•••••■ .....•■••••. 

228 

50 
r 

8 
,. 

58  
.__.....  

1978. 
......,........_,................................. 195 33 _ ........  

59 5 64  

T.  9e? 33 1107 
- _ _. .. _ 

262 
.. _ .. 	..._ 	-..11.10r•  19 281   
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14  

1j  

~3  

Ix .  

Az  177'4t51  _1273—it' ter j,©d ~  id3szak ar;reesziy  

bünoeelekm6rvekgrt ;logerőeen elitélt fiatalkorúak  

mes, oszló Baranya  marében  

a brincselekraAn? ne:!:neverésse  
..r■■•• ~ 

hivatalos személv elleni  

er5szak  

hivatalos személv lsef7s4r-

t6:e  

mberülés  

er .bej-ölés kibérlete  

kánnyi testi sértés  

b;íiyos testi sértés  

7.ar&zdaság  

sülyoc testi sértés 48  

garázdasár.  

beccflletsértés  

er.3szakos ne^i l:áztisíilés  

rabléc  

kártev4o, rombolás, me-

rsn'let  

Zé;azrpl3 Lcq$  

viar;za6l48: fe*~,vverrel,  

rnbbanhanva7;al, l6szerrel  

rongálás  

fiu 	lir- 



A. 

R ka-től 1978-ifi; tei„ edő  időszar: a ~r©estív 
bineselekri(nveinek a ^bünelkiivetők" szára szerinti r an' eore  

093. 
....... 

blncselekrhnv 
mer~n 	Tey©óso 

......  
X 6rt6k d 

.~ 

d'  
.~..~~.. 

1.  =;arázdasá7. 99 + 80,27 6443,27  
2.  e.toati aórt5f3 68  

carár..dask; 32 + 13,27 176,09  

3.  ®.teati a4rt6o 32 + 13,27 176,09  

4.  ronáláa 23 + 	4,27 18,23  

5.  iiiv, azQ^,ály elleni  
er:`.isza'rc 21 + 	2,27 5,15  

G.  k.testi ©ártés 16 - 	2 ,73 7,45  
7.  rablás 16 - 	2,73 7,45  

3. 02:ZBzakOEi nert33.  
kcizö©116s 14 - 	4,73 22 ,37  

9. viaszaélás fefz-  
verrel stb. 8 - 10,73 115,13  

10,  ember814s kimórlete 5 - 13.73 188,51  

11.  errber816c 4 - 14 .73 216,97  
12.  becalletaártás 4 -  14 ,73 216,97  
13.  im;-atáe 3 - 15,73 247,43  

14, hiv. szeá,s617 mo-..  
Ortáee 2 - 16,73 279,39  

15. kártev6s, ro^bolAs 2 - 16,`?3  27909  

0 231 d- G L  d `'  -  3400,39  
_ 	..__.  -------  

o . 13,73  

  

        

• 23,66  

       

       

V • 126,32 %  

       

        



XI.  

KC)°vetleniil ezem©ly ek ellen  it ~9u1 ö a~ rQ~, ~sziv 
b'Mee ~ .ekrén.yekért :iof°erJ88n  elitélt fiata1koruais e~i~ánaic 

	r ~..+.~.i~r~..r .~..r.Fi. r .~....p.-r.-r~.  
aln.l-ultíaa 1974-t~1 1~j~3~-i~ i3ara~nve► c=~er-vébons . ~.._...._...._....,.~..~. . ._..,.~.... ~ 

a 	~Incee 	ny 
rz~evez6se 
,..-.....,.  1974. 1975. 1976.  1977.  1978. ~  

hivatalos ezeraf3ly  
elleni erőszak  

7  ? 6 4 2 P1  

hivatalos azesily 
mespartéssso  
~ _ ..~ 	_.... 	..... ..  1 I 

1 

?  

enberölós 3 4  

®-iber:ilós kia$rlets 
~... 	.++r•+..r_ , . 	...r.._.. 	_ :. 

2 
+.r•-+....~ 

1 

2 

5 

4 ....._. ...,...,.._... ~~......._~ 

1 	5  
+w.....s+.s ~.r•w 

4 	16  

8 	32  
~. ~_.._ .~ .. 

kannyú testi eirtGa 
~ . 2 4 

sulyos testi •8rth ....... ~. 	_._..........._.... ......~.~.~..~ 

garisda~ .,.....r 	.___ . 
7 

21 

8 - 	- 
22 

5 - 	- - 	- 
23 24 19 

, ~ ..,. 
99 

32  ...._ r...., 
sult•o:> ter3ti a8stós 

. ,  
~~ ~~,riF1~  

7 _ 8 	5 4 
..

t~v
. 

 ~  ,„,
~.
~
..

~ 	~y 	......,._....-...~-, 

beCi~Qt  rlGrt6~i 2 2 1 1 4  

erőszakos oast  k'o-- 
acie€i18s  -. ......~ ..__ _...._ 4 	4 	1 -- _ ..._. . 2 

.~...r.._ __.__ 
5 __._ ......... 

3 ...... 14  __.. 	__ -.....,. 
1G  
~ ...... rablás 

......_...,..,.  ,........  5 2 4 
_~__._.._ 

I.  
..so.......... -. 	- -- -- 	- _ . _ _. .t .  

56 
..w 	-► 

52 
~. ........_._..._... ..4 

3t► ~~l 
.molall•■■ 	-.......a 

52 
. 

2,1y5  
..... ..NO.•  



XII. 

X3zveVI__eaem817ek ,lleirtnyuló e„resaAv  
kinceelekrA .nrAté  t  ioprűeea  elitAit f;kAta1k2x;uak_  ez ~ár  

a  ] akulása2.2j4-.tű1  .19~8--i„~ Haranya r4egzében:  

A -..ar..+r~ . -+.~ .~... ~.. .~... 

a tTineselekraény 
raeglevez6se  ,-.  	.._ ..... ._. 	._.. r-__--_  

... r r.,. 

1974. 
_. 	____ 

. 

1975• 
. 

r 

, ,  ±'E
. 

r- 

1977. 
- 

1978. -1 
 

kártovSs, 	
let  

°*~or^bo-- 
l,iis, r~arí~~ng 

.,,,,.. 

2 
 ._._ • __ 	~ ~  

izJatás  

_  _  o _  

2 

A,.__ 	 . 
rriasssilitiri ~ir~- 
vowel,  rob ~88--  

~ , lű-.  

rengfiIátt _ 	............_-_,.. ~,  F.f....... 	..,• 
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©L:;j  ornizb8:  
rongálás rovatában összevontan t ►3ntetterl fel a  

tarsadalmi tulajdont és a személyek javait káro-
r it6 bincselekmények szár-át.  
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fi arkok_vndelmhben  

"_! fának egyformán fáj, akár botnak,  

akár difsznek törik le az  ágait." 

/gorváth Imre: Virám,ok r":estersége/  

'iszter Valéria a Fbcei Parkapita Vállalat '^unkatársa az  

alábbi felviliv;ositáet adta a parkokban és köztereken elköve-

tett rongálásokról:  

vr31-414vre er. :elkedő össze?et forditunk a lakosok; ál-

tal parkjainkban okozott károk hel reállat sára, a tönkretett  

eszközök pótlására.  

tatisztikánk nincs a káresetek számáról, ezt nem i3győz-

nénk, de pár éve 60C) ezer Ft-ot forditottunk kárfelujitásra,  

nem sokára merrközelitjtk az 1 milliót.  

erénytelen versenyfutás en a rongál'kkal, de ne-apróbá-

lunk mindent megtenni. Mindaddir*, helreállitjuk az okozott  

kart, amiz; az éves keretből futja, 3aJnos aur*usztusra, legké-

sőbb szeptemberre elfoT, a pénzfink.  

} ron-áfások rAdjs arra utal, hogy nem gyerekek, hane:^  

tizenévesek, s feltétlenixl többen követik  el a károk Jelentős  

részét.  

'r:1lönöaen az uj lakótelepeken magas a rongálások szára,  

a sajnos néha a felnőttek, boaozuból teszik tönkre a kihelye-

zett Játékokat.  

Az uj /Lvov-Kertváros/ lakótelepen a beköltözők ugy kér  

telték el, hogy minden ház elé épit?ink egy kis homokozót,vagv 
 

r.áse)kat, hogy a szil&k az  ablakbél rálássanak a r'erekre.Ezt  

képtelenek vagyunk megtenni, s kllönben sor- csak az óvodáskoru  



77err:eknek szántuk a játékokat.  

sarkas Aszlóval késs:itet;.r.ink 	rtozF,ó játsz ,5eaz-  

közöket gépkocsilaprugókból és fából. Azok az eszközök are--  

lymk egy gépkocsit is elbirtak, a kihelyezést követ5 nap  

ha jnalá:.~ H már.  romokban hevertek, egy é j tszakát sem birtak ki.  

Azért törték össze a ,játékokat, mert nem 'ccsril+t minden ház  

elé egy honokozó. - ~~zéi,ezecltUk, elg zállitottuk a romokat, s  

azót ,tt s@sTilr;t aem kaptak.  

Jvycincsak abban a város^bs°.bQn Fürtös György kerámia bo-  

i itástu diszkutjé.t 1975. 04. 04--e óta, már két  alkalommal  

kellett ujjábpiteni, mert összetörték az elemeit.  

Sokat szenvednek a roag€l5któ1 ivókunjaink, ® a sziik5ku-  

ta;c is. _". csapokat letörik, s 1175i törhotá, összetörik. A köz-

kedvelt Aranyos _,ut csorgóját betömik, s el3:oy*dul, hogy a  

favitásra j.cikIld3tt nzQre;.Sk még vina^a sem  árnak, már ismét  

telefonálnak, hogy a kut Izez'_cáptelon.  

A parkokba kihnlyeaett »lkkanztalol, darabja 2000--2500  

Ft-ba ker'il, a n iec;lí4v3k 	toazik tönkre óvente,pe-  

dip, nehéz, vasbeton n1emelcbil van iis3zeíllitva.  

tvente több azáz k; hintaláncot kell pótolnunk,!rert lán-  

cost8t letéaik n binté`:at.  

.7engatAT kárt okoznak a 'c?Szterekre kihel?ezet* virágok-  

ban.  A  Kossuth térre i.ih©lyezctt kőtálak551 kiszedték, kifor-

gatták a3snrepea virén;okat, s a+:ér közei>ón álló szobor kö-

ré dobálták.  A kőtálakat szé4t3-delik, felboro3atják.  

A parkokba, eozyéb ki3xter1letekre kihel7ezett pudok 115-  

részét lefesze retik. Ujmecsekalja le,;ezebb parkjában 1 978-ban  

vastag, TMasaziv denv,káb81 kéaziIlt napozópadokat hel.veztInk ki.  
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zek sajnos mév; egy  nyarat ser; birtak ki ,  egy  hónap nulva 

kezdhett3k volna javitani. 

=:z rnyas utca játszóterére kihelyezett rönkasztalt fel-

haso7atták aprófának. 

A renteraées ,r;rundon készített rönkvárat felgyujtották. 

1979-től, amennviben két tanu vállalja a tanuskodást,s^a-

bályoórtési eljárást inditvánvozhatok. szi'7orunn b,'3ntetik a 

ron.=,álézt, csak éppen nem akad két ember, aki vállalná a tn-

nuakodáat. 

Olt  jelletrz i eljárás, illetve jegyzőkönyv tekintheti reg 

1979-ből. t ,indk&t esetben alkoholos állapotban hazafelé tar-  

tb, alkalmi virártolvajt itéltek 1800-?500 Ft pénzbirság fi-

zetésre, pár szál tulipán letépésóbrt. 

.indegyik esetben a rendőrjárőr tett fel jelentóst. 

Az i?azi károkozókat sajnos, rendszerint net' találják 

Tee• 
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.~ialvó városi fények  ... 

új város-őszeink emberközelbe telepitott utcai lámpái is  
a lakosok igényeit igyekeznének kielőp iteni. A széttört lám-

paburák darabjait kersil etvo, közömbösen sétáló emberekre fi-

yeltem fel. 2alón őszre sem  vették, nerc ők tették! Vajon kik,  

ós mennyi  kárt okoznak az ismeretlen rongálók  

Felkerestem a D:10ASZ központját, ahol statisztikai ada-

tokat próbálttort beszerezni a rongálásokat illetően. Az  fizeme7"-

sé; vezetője tájékoztatott:  - _ tatisztikánk nincs a ron®álásokr 1, erre nincs r unkaerő,nem  

is köteleznek í i bonnn'inket, hogy vezeseink.  

=ehóz lenne megmondani, hogy  ki tud megbízható felviláí ositáo--

sal s ;olrabini. , e.~i is  lehet  o ő telrt;ien k}. ilönvfelasztani,ho r  
iii17en eérllóst okoztak a természet szélsőséges viszontikwelcai,  
milyet a  rongálók. A fagy  is magrapeszti a szabadtéri lárzpates-

t©ket, panne - ha követ talál a szerelő benne, akkor tudja,  

~o v 

 

mecrengálták.  

A ront-Alánokra a behozott 1ecserólt, mo hibásodott eszkö-

zök átvizs;álásábf1 lehetne következtetni.  

20000 lártpatoct találhat? a városban, ebből 3000 elérhe-

tő /4 rt/ f;aasá ban. Az összes kár kb. 5-10 %-•a adódik csak a  
ronMálásokból, hely kb. 150 000, ?t. Általában meg hibásodás-

r%n1 kapunk bejelentóst, nem  ro lálásr;1. Itt, a központ előtti  

uttesten kb. 2 hete leszedték, eldobálták az ostornyeles  

iopokra 6pitett kapcsolónzokrenvek ajtajait. :senki nen jelen -

tette, napokig szabadon voltak a biztositékok, csatlakozók.  A  

lakoesáp; cask e14-:or roklarlál, ha sötét van.  Ez ugye nyilván- 



valóan ecvetlen eset, de ha statisztikánk lenne, akkor minden 

oszlop kiilön esetnek uzámitana. 

A ezerelvényrakthrban halomban állnak a selejt-eszközök: 

deformálódott, üvegeiktől megfosztott, elrozsdásodott, s uj1 

törött lámpatestek. 

aktároet 

"Nézzot Akár az ujak, nér a gyvári cinke ser: kopott, azrir-

k'llt el rajtuk. Vannak "erős" emberek. 7gyes területeken 

rendszeres a rongálás, szinte versenyben vagyunk a rongá-

lókkal. Ezeknek a lámpatesteknek kiilön törtbnet?ik van. 

ogunva, hogy ne.r, győzzilk a javitást, "rongálásbiztos", 

'it6a&ll í Tiver;ből áss alur. nium öntvényből készölt lámpa--

testeket rendeltilnk. Felszerelés után az fiver; nen bizo-

nyult qtésállónak. Az övegeket acélhól val próbáltuk ezek 

után megvédeni, erre az aluminium öntvényeket törték ;isz-

sz e. `".z ek a maradványok. 

rost erősebb, vastagabb öntvényből kósziilt lár patestekot 

ig értek. 

4--5 db 4 méter magas  vasbeton oszlopot hoznak be évente, 

mert összetört. Ne higgye, hogy autósok. Talán egyet-e-

gyet, de ezeken ser: látszik az Ütközés nyoma. A talaj 

fölött törték el. :.zerinti]nk több e=bernek kell egyszer-

re rángatni, hol,• ez bekövetkezzen. 



YJ,  

on~-,álások  a Berenn,ye re ,, ei :~  atai~,,}azR. atéc~~~tezqletén  

,_...._  

év  

~• -  ---~--~- ---- 

1974.  

1975.  

1976.  

1977.  

1978.  

z  

rongálások száma  folcleritett esetek száma  

42  4  

38  7  

51 16  

54  18  

60  11  

245  56  .._..._.• *WINO .~ 

,:eg jegymés  s  

- <": fenti  adatok  a köztertiletekre kihelyezett telefon- készülékek. 
nostalád.ái:, levélszekrények roncálására  

vonatkoznak. ::em tarta].mazzá'r, a telefonnlkék  abla-  
kaina'. 'iitörésht, ajtajainak leszor.elé8ót, telefon-  
könyvek széttéspósát, káb®lszakadácokat, oszloptözé-  

ceket.  

- Az 1930. január 15-ón, a televiziő hiradő f óban közöl-
tek azorint Budapevten naponta 3-4 közterületre kihe-

lyezett telefonkászülóket l :on;álnak ma c.  ron ;álónok  

oka a riport szerint kedvtelős.  



-......_.y---.--  -.. 
rongAl.ások 
Ft öooüege 
- +. «.... ~  

 rongálások  
jellege  

252.296  xx 
126.431  int•  

192.860  xx 
157.677  ~ 

254.84'7  XX  

.11W  

:wee•  

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

.•..•1111,  a._.,. 
ronráléeok  

év 	száma  
-,. ,..~r-,..- 

	

1974. 	5.516 z  

	

1975. 	1.375  x 

	

1976. 	2.889  x 

	

1977. 	2.495  x 

	

1978. 	3.141 it  

XVI.  

& m U T a -T As 

a  lakossá; által a :'écai Vasutigazgatóság teriiletbn  
okozott rongó1áeokr5l. /A szemólyazáll itác eszközei-
ben -.kocsiban,  utasforgalmi berendezésekben - az  

utazó közönsóg által okozott rongálások./  

rongálások számában csak a r^er;állapitot t, . öf,z; t®tt,  
pótlás, javitás  során rö g^itett, felderitett vagy r fel-  
tEStelezett rongálások szerepelnek csak. Ezen 	van-  

nak olyan rorir;ul.áaok, amel7ek aem az esetek szánában,  

son ; a kárösszegben nem a^erepelne2:, mivel  a javitások  
a soros karbantartás során keriilnek rondezósre ós if7y  
nem kerillnek be a rongálások statisztikájába.  

xx a i'. r oarA z ok jellé ik szerinti megkqlönböztetóse is ór-
dekes lehet, szórt azt külön lapon mellékel jlk.  

2óca, l~~ i0. április hó 16-án  

::,őszáros Andras ak.  
vasutit.;szgat,5  
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M  F,...L  I, t_  K L E T 
az utazóközönség által a Pécsi laeutigazn;atóság 

teruletén okozott rongálásokról készitett kimutatáshoz 

:lazánkban a szemblyszállitás lebonyolitásában kiemelkedő sze-

repe van a vasutnak. A távolsági utazásokban ez a szerep eg;-

értelmlen elsődleges a vasut részéről. 

 Vasuti *,azi atósár évente rintegy 22-25-30 millió utast 

ezállit. t. Vasutigazgntösár* egyik alaptevékenysége éppen a sze-

mélrszállitás. 

közlekedéspolitikai célkitqzéseknek megfelelően a korábbi 

években - a legutóbbi időkig - csökkent a. vasuton utazók 8711- 

na. Jelenleg* azonban már az figyelhető meg, hoE*v a távolsági 

utazásoknak a száTM a ós a gyors expresszvonatoknak az igén-

be-vétele - kqlönös képpen pedig a nemzetközi utazásoknak a szá- 

na - emelkedést mutat és ennek a növekvő tendenciának az erő-

södésével számolunk. 

A sz emólyszállitásnak, mint főtevékenységnek a megoldásához 

tartoznak a vasuti személykocsik ós mindazok a  berendezések, 

amelyeket az utazó közönség vesz igénybe az utazás sorón. T-

zeknek a berendezéseknek bármilyen rongálása nemcsak kárt 

okoz a vasutnak - ^'ely szocialista tulajdont képez - de átme-

neti keller~etlensóget, konforthiány érzetet idéz elő az utaz6 

közönsbc, részére is. 

A rongálások jellegiek szerint osztályozhatók. 

a. tényleges, tudatos, előre regfontolt, vagy alkalorszerlen 

elkövetett rongálások szerint, amikor e yértelnien csak 

kár keletkezik a vasut ős az utaz6 közönség terhére,de ne:_. 
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szerez hasznot abból a ronr}álást elkövető szeméhi, rrivel 

csak károkozás a célja; 

b. eltulajdonitáa néikiili károkozás, mely véletlen, vafr,Y rier-

rrondolatlnn cselekedet következrénre, de károkozási szándék 

ri6lk_gl. Ilyen p1. a személykocsi ablakának r ' ondatlan, var.^ 

durva leeresztése, varr a kocsi ajtajának kirélotlen becsa-

pása és az ebből szárrianó ablaktörős stb. 

c. A ronr;álás egyik fajtája az, amikor a személykocsik, var17 

egyéb utasforF;alni berendezések egyen alkatrészeit, va(;; 

önáll darabjait eltulajdonitják abból a célból, hogy az el-

tulajdonitott alkatrószeket, berendezósi tárrakat konkiót, 

előre elhatározott célra használhassák fel,  vagy  egyszerien 

azért tulajdonitják el, :pert azokat hátha tudják valamire 

használni. P1.: a vasuti személykocsikban alkalmazott vil-

lanyiázók, speciális kikópzéalek, ezeket máshol nem tudják 

használni, mer°is elviszik azokat. 

A rongálások veszólyo, következménye többszörösen io káros,mi-

vel nocsak a vasut részére okoznak ezzel többletköltsé et, de 

kényelmetlenséget idéznek elő az utazóközönség számára is,ese-

tenként további ráforditác3ok is szUksécesek a javitások elvó,7-

zóse érdekében /pl. a személykocsit ki kell vonni a forr;al.or. - 

ból a javitás idejére, stb./. Tehát mindenképpen sulvosan el-

itölendő cselekményről van szó, melyeknek perelőzése, megaka-

dályozása, leleplezőse a vasutnak is, de az utazó közönségnek 

is érdeke. 

A leavakrabban előforduló row:Alások a személykocsi következő 

berendezéseit ér'intiks n}`l_aktdrés 
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hamutartó  
villanyizzó  
tqkör  
képkeret  
nosdót&l  
vizceap  
fiimöny  
iiléshuzat  
kalaphor. o;  
.":c csésze  
villanykapcsoló  
asztalka  
tlzoltókéazflók stb.  

A le7d.urvább rone;áláa pl. az,hofv 2 fénycső auto.°:atá±: szerel-

tek 14, nel;/nek an eltulajdonitós idejéb©n 3.`:162,— Ft volt az  

értéke.  

E;7y évre vonatkozóan a személykocsik berendezéseiből a követ—  

kezők sáriilémét illetve eltulajdonitásnt tartjuk nyilván —  

17/8.-bans  

:~ériil$s, rongálás /hiára7/ mQmevazóce db sz.  

ablaktörés 957  
hamutartó 79  
©zappantaxtó 130  

kalaphoroc 145  

képkeret 120  

mosCtót/1l 31  

vizcsap 18  

fi i~;,-r,öny 21  

villanyizzó 1150  

fénycső automata  2  

villanykapcsoló 95  
tükör 143  

hulladéi-.rzr; ij tö 41  

:.~ caéaze 45  

t C i.ilcike 20  

i.ilóahuzat £30 n2  
tfizolt$kósziilók 15  

térr̀ ,,,-vttrtb asztal 11  



ti Iggön; •xud 
6k párna 
feljár6 fogantyu 

?6co. 1930. április  h i 16r8n 

I `bezAX'o€3 András  s3k. 
vasutirlazt;at ; 
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3.v.c7. 1977.02.09. t ité©i idő:15'  

1. vár 	 I. • 0 	IV. • 4  

2. toronyház 	II. • 0 	V. • 'l  

. 

 

családi ház 	III. • 2 	VI. • ?  

5.6• 

 

emeletes ház  

7. toronyház 	L  .: 15  
8. cirkusz 	C.:  1, ;.BC  

9. budi 	 KT.: 1?  

10. ABC 	 AKT.: ?  

11. foihőkarcol6  

12. tolefonffi].ko 	KateGória hiány:  -  emberek  
13. családi ház 	 -  (&llntok  

14. gyár 	 -  növények  
15. foCház 	 -  közlekedési  

eszközök  
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Interakciók  

~z. v.a. ►~.a. 2: áit. irányu a.  

v.a. 	s.a.  

1. 7 14 21 0 0 	0  

2. 12 21 33 0,5 1 	1,5  

3. 8 10 13 0,7 0 9P 0 ,9  

4.  

5. 19 12 31 2,2 0,6 2,8  

~. 19  1?  31 4,8 ? 6,8 

7. 23 20 43 6,6 4 10,6  

,J. 23 15 33 5,4 2,8  8,2  

9.  21 12 33 5,8 2,6 8,4  

10.  23 17 4C 6,3 4,1 10,4  

11.  

1P. 32 24 5G 7,5 4 11,5  

13. 43 35 78 13 95 9 22,6  

14.  39 34 73 11,9 8,3 20,2  

15.  41 28 69 13,1 6,8 19,9  

= c3oportllósek sorszáma  
verbális interakciók  

motorikus interakciók  

Alt. irányu a.  = általános irányu interakciók  


