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Előszó a magyar kiadáshoz 
 

A New York Times 1975. március 14-i száma „országos mozgalomnak" nevezte 
programunkat, a Parent Effectiveness Traininget a (Szülői Eredményességi Tréninget). 
Hirtelenjében túlzásnak éreztem ezt a kifejezést, ám azóta., hogy első tanfolyamomat 17 
résztvevővel megindítottam, a P.E.T.-hallgatók létszáma egymillió fölé emelkedett. 

A P.E.T. valóban világszerte elterjedt: már huszonhat országban tanítják. Több mint 25 
ezer szakembert képeztünk ki, hogy saját közösségükben taníthassák P.E.T.-programunkat. 

Különös elégedettséget érzek, amikor arra gondolok, hogy ez a könyvem most 
Magyarországon is megjelenik, F. Várkonyi Zsuzsának köszönhetően. SZ.E.T.-
tanfolyamot már Magyarországon is tartottak a szülőknek azok a lelki egészséggondozás 
területén jártas szakemberek, akiket 1987-ben Ralph Jones es Patty Howell munkatársaink 
képeztek ki tanfolyam vezetővé. 

A P.E.T.-et ma már többnyire olyan programként ismerik el, amely a problémák 
megelőzésére alkalmas kapcsolati készségeket tanít a szülőknek. Egyik tanfolyamvezetőnk 
szavaival: „még a bajok előtt tanítunk", azaz e program részt vállal a megelőzésben. Ma 
már alig akad olyan csoportunk, ahol ne találkoznánk számos „kezdő" anyával vagy apával. 

A P.E.T.-tanfolyamokat világszerte sokféle szervezet támogatja: iskolák, egyházak, 
pszichológiai és más lelkiegészség-központok, fiatalkorúak bíróságai, különféle katonai 
intézmények, szülői munkaközösségek és más szervezetek. 

A szülőknek világszerte nagyobb - és néha égető - szükségük van a megfelelő kapcsolati 
készségekre és hatékony módszerekre, nem pedig olyan homályos, elvont tanácsokra, mint 
például „tiszteld a gyerekben az embert", „légy szigorú, de igazságos", „figyelj a gyerek 
szavaira", „adj a gyereknek minél több szeretetet", „légy kísérője és útmutatója", „ne légy 
se túl szigorú, se túl engedékeny". A szülők konkrét, mindennapi életüket befolyásoló 
módszereket és eljárásokat akarnak, melyek segítségével eldönthetik, hogy mit tegyenek, és 
mit ne. 

Amikor szülőkből álló hallgatósághoz beszélek valahol, majdnem mindig odajön hozzám 
utána valamelyikük, hogy elmondja, mennyire hálás a tanult készségekért és konkrét 
módszerekért. Amikor az ország különböző pontjain újra meg újra hallom ezt, 

                                                        
 A magyarországi Gordon Iskola Egyesületnek alapos oka volt arra, hogy a nemzetközivé 

terebélyesedett mozgalom hazai változatát magyar névvel azonosítsa: Szülői 
Eredményesség Tanulása, és ennek megfelelően állítsa össze a kezdőbetűkből a rövidítést: 
SZ.E.T. Gordon jelen művénél, éppúgy mint a korábban két kiadásban megjelentetett 
T.E.T. - A tanári hatékonyság fejlesztése c. könyvnél, megtartottuk a mozgalom eredeti  
nemzetközileg használt rövidítését, hiszen a kiadó elsősorban a mű minél teljesebb 
reprodukálásával kíván a mozgalomhoz hozzájárulni. Gondoljuk, semmi félreértés nem 
származhat abból, hogy a Gordon-módszert Magyarországon a SZ.E.T.-tanfolyamok 
terjesztik, melyek az amerikai P.E.T. programokhoz kötődnek, és Gordon röviden P.E.T. 
címmel hivatkozott művére alapozódnak. - A kiadó 

 



meggyőződésem is erősödik, hogy a P.E.T.-könyv tényleg olyan készségeket és 
gyakorlati eljárásokat ad át a szülőknek, amelyeket otthon közvetlenül és maguktól 
alkalmazni tudnak. 

Még meglepőbb volt az a gyakori olvasói reakció, mely szerint „a P.E.T. 
valójában újfajta létforma". Gyakran hallottunk beszámolókat arról, hogyan 
hasznosították a szülők ezeket a készségeket más kapcsolataikban is: 
házastársukkal, kollégáikkal, barátaikkal, szomszédaikkal - sőt nemegyszer saját 
szüleikkel, anyósukkal-apósukkal is. Sokak szerint hiba volt, hogy nem az 
„Emberi Eredményességi Tréning" címet választottuk. Talán így is tettem volna, 
ha olyan jól átlátom a következményeket, mint ezek az olvasóim; valóban 
dönthettem volna az általuk javasolt cím mellett: mert ma már tudom, hogy a 
SZ.E.T. nemcsak a szülő-gyerek kapcsolatnak, hanem általában az emberi 
kapcsolatoknak is újfajta modellje. 

Ezen az úton értettem meg azt a gyakori szülői megjegyzést is, hogy „a P.E.T. 
emberként bánik a gyerekekkel." így hát ez a könyv csakugyan az emberkénti 
eredményességről szól. Éppen csak nem ezt a címet kapta. 

A P.E.T.-csoportok és a SZ.E.T.-könyv több más program és könyv 
megszületéséhez járult hozzá. Nem sokkal az első kaliforniai P.E.T.-
tanfolyamaink után pedagógusok kerestek fel, hogy többet tudjanak meg a 
programról. Szülőktől hallottak róla, és arra voltak kíváncsiak, vajon nem tudnák-
e tanáraik is alkalmazni módszereinket a diákokkal való viszonyukban. 
Megszületett a Tanári Eredményességi Tréning (T.E.T.) mind tanfolyamanyag, 
mind könyv alakban. Nagyon örülök, hogy a T.E.T. is megjelent már magyarul, és 
fogadtatása kedvező volt. 

A T.E.T. sok száz magánés állami iskolába jutott el, ismerik az Egyesült 
Államokat alkotó ötven állam majd mindegyikében, és sok más országban is. Van 
olyan iskola, amely a T.E.T. elméletét és módszereit az iskolai élet egészére 
kiterjedő filozófiává avatta, mely átszövi tanáraik, diákjaik, adminisztrátoraik, 
tanácsadó-szakértőik és persze a szülők létformáját is. 

A T.E.T. olyan készségeket kínál a tanároknak, amelyekre a diákokkal való 
hatékonyabb érintkezéshez van szükségük: fegyelmezési módszereket, melyek 
nem erőszakra, tekintélyre, büntetésre és jutalmazásra épülnek; gyakorlati 
módszereket, amelyek segíthetnek az osztálytermi szabályok felállításában, a 
termékeny csoportviták irányításában, a gyerekek önbecsülésének és 
felelősségviselésének kialakításában. 

A hatékony emberi kapcsolatok imént vázolt általános elméletét hasznosítva 
született meg a következő program is: a Vezetői Eredményességi Tréning, 
melynek középpontjában a vezető-beosztott kapcsolat és azok a sajátos problémák 
állnak, amelyekkel a kölcsönös függésben dolgozó embercsoportok a szervezeti 
célok megvalósítása során találkoznak. Működésük akkor a leghatékonyabb, ha 
megtanulják a nyílt és őszinte, kétirányú kommunikáció, a kreatív 
problémamegoldás, a konstruktív konfliktusmegoldás, a közös célmeghatározás, a 



csapatmunka és együttműködés készségeit. Elég lassan láttam meg a szülő-gyerek 
és a főnök-beosztott viszony szinte tökéletes hasonlóságát. 

Különálló tanfolyamot alakítottunk ki nők számára, melyet megfelelő könyv 
kísér: mindkettőt feleségem, Linda Adams készítette. Hasonló kurzus a 
valamennyi emberi kapcsolatra érvényes Eredményességi képzés a személyes és 
szakmai fejlődés elősegítésére című programunk. Ezenkívül van két kereskedelmi 
munkánál bevált tanfolyamunk a hatékony ügyfélkapcsolatok tanítására. 

Nyilvánvaló, hogy különböző eredményességi képzéseink ma már nemzetközi 
mozgalommá szélesedtek. Valószínűleg intézményünk a legnagyobb a világon az 
emberi kapcsolatokat tanító szervezetek között. Befolyásunk pedig még ennél is 
nagyobb, ha meggondoljuk, milyen sok más tanfolyam vette át a mi 
programjainkban és kiadványainkban meghirdetett kommunikációs készségek és 
konfliktusmegoldási eljárások tanítását. 

Tanfolyam-vezetői hálózatunk világszerte komoly szerepet játszott az iskolai 
testi fenyítések csökkentésében, a családi büntető jellegű fegyelmezés 
ritkulásában, és a családok, iskolai osztályok, munkahelyek emberibbé és 
demokratikusabbá tételében. Azt remélem, hogy ez a „mozgalom" olyan 
béketeremtő erővé válhat, amely a nemzetek közötti konfliktusok megoldásában is 
alternatívát jelenthet az erőszakkal szemben. 
1989. április 
Dr. Thomas Gordon 
 



1. A szülőket vádolják - de nem 
képzik 

Mindenki a szülőket vádolja; nemcsak a fiatalok gondjaiért, hanem azokért a 
gondokért is, amelyeket - láthatólag - fiatalok okoznak a társadalomnak. 
Mindenről a szülők tehetnek, panaszolják a lelki egészség szakértői, látván az 
egyre riasztóbb statisztikákat a fiatalokat sújtó súlyos érzelmi zavarokról, 
kábítószer-függőségről, öngyilkosságról. Politikusok és bírák azzal vádolják a 
szülőket, hogy hálátlan lázadók, tiltakozók, hippik, béketüntetők és 
behívóégetők nemzedékét nevelik. Tanárok és oktatáspolitikusok ugyancsak a 
szülőket hibáztatják az iskolából kimaradók nagy számáért, és általában az 
iskolai kudarcokért. 

De ki segít a szülőknek, hogy jobb eredménnyel nevelhessék gyerekeiket? 
Hol tanulhatják, honnan tudhatják meg a szülők, hogy mit csinálnak 
helytelenül, és mit lehetne másképp? 

A szülőket vádolják, de nem képzik. Évente sok millió új anya és apa „veszi 
fel" azt a munkát, amely a világon talán a legnehezebb: hazavinni egy 
csecsemőt, aki majdnem teljesen magatehetetlen, viselni minden felelősséget 
testi és lelki egészségéért, és úgy nevelni, hogy tevékeny, együttműködő és 
hasznos polgárrá váljon. Van-e ennél nehezebb és igényesebb munka? És hány 
szülőt tanítottak meg rá? Ma már mindenesetre sokkal többet, mint 1962-ben, 
amikor a kaliforniai Pasadenában elhatároztam, hogy kialakítok egy szülőképző 
programot. Abban az első csoportomban 17-en voltak, többnyire olyan szülők, 
akiknek már jócskán voltak gondjaik saját gyerekeikkel. 

Az elmúlt évek során több millió szülő végezte el a Szülői Eredményesség 
Tanulása (röviden: SZ.E.T.) tanfolyamot, és bebizonyosodott, hogy általa a 
legtöbb szülő képes elsajátítani azokat a készségeket, amelyekre a hatékonyabb 
gyerekneveléshez szüksége van. 

Ez az izgalmas program jól szemlélteti, hogy bizonyosfajta képzés nagyon sok 
szülő hatékonyságát képes javítani a gyereknevelésben. Megtanulhatnak olyan 
sajátos készségeket, melyek a kétirányú kommunikáció csatornáját segítenek 
nyitva tartani szülő és gyerek között. Elsajátíthatnak olyan új konfliktus 
megoldási módokat, melyek erősítik, és nem rombolják a szülő-gyerek 
kapcsolatot. 

Ez a program meggyőzött bennünket, hogy szülők és gyerekek igenis képesek 
egymással meleg, bensőséges viszonyt kialakítani, amely a kölcsönös szeretetre 
és tiszteletre épül. Az is bebizonyosodott, hogy a nemzedékek közti szakadék 



könnyűszerrel kikerülhető. 
Gyakorló klinikus pszichológusként - a legtöbb szülőhöz hasonlóan - sokáig 

én is azt vallottam, hogy a kamaszkor szörnyűsége nemcsak normális, de 
elkerülhetetlen is, hiszen ez a fiataloknak abból a természetes vágyából fakad, 
hogy kialakítsák függetlenségüket, és lázadjanak a szüleik ellen; 
meggyőződésem volt, hogy a kamaszkor, ahogy a legtöbb idevágó tanulmány is 
bizonyította, szükségszerűen viharos és feszült időszak minden család számára. 
Tapasztalataink a P.E.T.-programmal bebizonyították, hogy tévedtem. A 
„P.E.T.-képzett" szülők sorra számoltak be arról a meglepetésükről, hogy sem 
lázadást, sem zűrzavart nem tapasztalnak gyerekeik kamaszéveiben. 

Ma már határozottan tudom, hogy a kamaszok nem a szüleik ellen lázadnak. 
Az ellen a romboló hatású fegyelmezési mód ellen lázadnak, amely a világ 
minden táján annyira elterjedt a szülők körében. Amint a szülők a 
konfliktusmegoldás bizonyos új módjával cserélik fel a régi rosszat, a kamaszkori 
zűrzavar és háborúskodás csak kivételes lehet, de nem szükségszerű. 

A P.E.T.-program a büntetés kérdését is új megvilágításba helyezte. 
„P.E.T.szüleink" újra meg újra bizonyították, hogy a büntetés, mint 
fegyelmezési eljárás végérvényesen száműzhető a gyereknevelésből: 
mindenfajta büntetés, nemcsak a fizikai! Lehet felelős, önmagát fegyelmező és 
együttműködő gyereket nevelni anélkül, hogy a félelem fegyverét bevetnénk 
ellene; bármely szülő megtanulhat úgy hatni gyerekére, hogy az magától és 
őszintén vegye tekintetbe szülei igényeit, nem pedig a büntetéstől vagy a 
kedvezmények megvonásától való félelmében. 

Túl szép, hogy igaz legyen? Talán úgy hangzik. Magam sem hittem, mielőtt 
személyesen nem kezdtem „szülőképző" munkámba. Hasonlóan a szakemberek 
többségéhez, én is alábecsültem a szülőket. A P.E.T.-szülők bebizonyították, 
milyen óriási változásra képesek, ha lehetőségük van megfelelő képzésre. Ma 
már szilárdan hiszek a szülőknek abban a képességében, hogy új ismereteket 
fogadjanak be és újfajta készségeket sajátítsanak el. A P.E.T.-szülők - kevés 
kivétellel - lelkesen tanulták a gyereknevelés új szemléletét, ám előbb minden 
esetben meg kellett őket győzni, hogy a módszer valóban beválik majd. A 
legtöbb szülő eleve tudja, hogy régi módszere meddő. Ezért többségük kész 
változni, és - a SZ.E.T. bizonysága szerint - képes is rá. 

A P.E.T.-program más vonatkozásban is hozott kellemes meglepetést. A 
szülőképző programmal szemben az egyik legkorábbi kifogás az volt, hogy 
olyan készségeket tanítunk nekik, melyeket pszichológusok és más terápiás 
szakemberek használnak az érzelmi és alkalmazkodási problémákkal küzdő 
gyerekeknél, így hát furcsa, sőt elbizakodott célkitűzésnek tűnt ugyanezt 
szülőknek átadni. Bármennyire abszurdnak hangzik is sok szülő (és néhány 
szakember) számára, ma már tudjuk, hogy az olyan szülő is képes megtanulni 
és hatékonyan alkalmazni ezeket a készségeket, aki egyetlen pszichológiai 
előadást sem hallgatott életében. 



A P.E.T.-program formálódása során szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, 
mely néha elkeserített, néha viszont küzdelemre indított minket: majd minden 
szülő ugyanolyan módszerrel neveli gyerekét és kezeli családi gondjait, 
ahogyan ezt saját szüleitől látta, azok pedig a nagyszülőktől stb. A társadalom 
legtöbb intézményétől eltérően a szülő-gyerek kapcsolat mintha változatlan 
maradna. A szülők tulajdonképpen kétezer éves módszereket használnak. 

Nem mintha az emberiség nem szerzett volna új ismereteket az emberi 
kapcsolatokról. Épp ellenkezőleg. A pszichológia, a fejlődéslélektan és más 
viselkedéstudományok óriási ismeretanyagot gyűjtöttek össze gyerekekről, 
szülőkről, a személyközi kapcsolatokról, a másik ember fejlődésének 
elősegítéséről vagy a pszichológiailag egészséges légkör kialakításáról. Sokat 
tudunk már a hatékony személyes kommunikációról, az emberi kapcsolatok 
erejéről, az építő konfliktusmegoldásról stb. 

Sajnos azok, akik ezeket az új tényeket feltárták, és az új eljárásokat 
kidolgozták, nem igazán törődtek vele, hogy a szülőkhöz is eljuttassák őket. 
Könyvekben és szaklapokban számolnak be egymásnak kutatási 
eredményeikről, de sokkal kevésbé érintkeznek a szülőkkel, akik e módszerek 
jogos felhasználói lennének. 

Néhány szakember kétségtelenül tett kísérletet új gondolatok és módszerek 
átadására; Haim Ginott elsősorban, aki Szülő és gyerek között című könyvében 
rámutat, hogyan beszélhet a szülő nagyobb terápiás hatással, az önértékelés 
legkisebb sérelmével gyerekeihez. Érdekes módon azok a szülők, akik ezt és 
ilyen jellegű könyveket olvastak, kevés jelét mutatják csoportjainkban annak, 
hogy szülői magatartásukat ez lényegesen megváltoztatta volna, különösen nem 
a fegyelmezés és konfliktuskezelés terén. 

Talán ez a könyv is ütközik majd hasonló korlátokba, bár én az ellenkezőjét 
remélem, mivel átfogóbb életszemléletet ad arról, hogy mit jelent hatékony, 
teljes kapcsolatot létrehozni és fenntartani a gyerekkel - bármilyen körülmények 
között. 

Ebből a könyvből a szülők nemcsak módszereket és kapcsolati készségeket 
tanulhatnak meg, hanem azt is, hogy mikor és mi célból ajánlatos ezeket 
használni. Csakúgy, mint P.E.T.-tanfolyamainkon, ebben a könyvben is egy 
teljes rendszert mutatunk be: elveket és eljárásokat egyaránt. Meggyőződésem, 
hogy a szülőknek mindent meg kell ismerniük - mindent, amit csak tudunk a 
hatékony szülő-gyerek kapcsolatok kialakításáról, az emberi kapcsolatok 
általános alapjainál kezdve. Így könnyebben érthető majd, miért és mikor 
használjuk a P.E.T.-módszereket, és hogy milyen eredmény várható ezektől. Így 
válhat majd maga a szülő szakértővé azoknak a problémáknak a kezelésében, 
melyek óhatatlanul felbukkannak minden szülő-gyerek kapcsolatban. 

Ebben a könyvben - csakúgy, mint P.E.T.-tanfolyamainkon - mindent, amit 
                                                        
 Lásd az ajánlott olvasmányok listáját a Függelékben. 



csak tudunk, átadunk a szülőknek, nemcsak tudásunk morzsáit. Bemutatjuk a 
hatékony szülő-gyerek kapcsolat teljes modelljét, részletesen, és gyakori 
illusztrációkkal, melyeket különböző esetek tapasztalataiból merítünk. Sokan 
egészen forradalminak tekintik a P.E.T.-programot, mivel gyökeresen eltér a 
hagyománytól. Ugyanakkor egyaránt hasznosítható a kisbabákkal és a 
kamaszokkal való kapcsolatban, a fogyatékos és a „normális" gyerekekkel. 

A SZ.E.T. csakis hétköznapi fogalmakat használ, kerülünk bármiféle 
szakzsargont. Bizonyára lesznek olyan szülők, akik kezdetben nem értenek 
egyet elképzeléseinkkel, de olyan szülő nem lesz, aki ne értené fogalmainkat. 

Mivel az Olvasónak nincs módja szemtől szembe megfogalmazni aggályait 
(egy tanfolyamvezetőnek például), álljon itt néhány tipikus kérdés és rá 
válaszunk - talán segít ez az indulásnál. 

KÉRDÉS: Vajon ez a gyereknevelésnek egy újabb engedékeny módszere? 
VÁLASZ: Határozottan nem. Az engedékeny szülőknek ugyanannyi 

problémájuk támad, mint a túlzottan szigorúaknak, mivel gyerekeik gyakran 
bizonyulnak önzőnek, irányíthatatlannak, akik nem működnek együtt, nem 
veszik figyelembe szüleik igényeit. 

KÉRDÉS: Lehetséges-e, hogy az egyik szülő sikeresen használja ezt az új 
módszert, miközben szülőtársa ragaszkodik a régi felfogáshoz? 

VÁLASZ: Igen is és nem is. Ha az új szemléletet csak az egyik szülő kezdi 
követni, határozottan javulni fog kapcsolata a gyerekeivel. A másik szülő 
kapcsolata viszont romlani fog a gyerekekkel. Sokkal jobb tehát, ha mindketten 
megtanulják az új módszert. Sőt, ha együtt tanulják, még segíteni is tudnak 
egymásnak a kezdeti nehézségek idején. 

KÉRDÉS: Vajon nem veszíti el befolyását így a szülő a gyerekei felett? Nem 
mond le a gyerekek életének irányításáról, mely szülői feladata lenne? 

VÁLASZ: Az első fejezetek elolvasása után bizony kialakulhat ilyen 
benyomás. Hiszen egy könyv csakis lépésről lépésre haladhat bármely rendszer 
bemutatásában. A kezdő fejezetekben arról lesz szó, hogyan segíthetünk a 
gyerekeknek, hogy az általuk tapasztalt problémákra saját megoldásokat 
találjanak. Ilyen helyzetekben a hatékony szülő szerepe valóban lényegesen 
eltér a megszokottól: sokkal passzívabb, kerüli a közvetlen irányítást. A 
későbbi fejezetek viszont azzal foglalkoznak, hogyan módosítható a gyerekek 
bizonyos - számunkra nem elfogadható - viselkedése, és hogyan lehet 
befolyásolni őket, hogy jobban figyelembe vegyék szüleik szükségleteit. Ezekre 
a helyzetekre majd olyan módszereket mutatunk be, melyek még nagyobb 
felelősséget rónak a szülőre, mivel sokkal valóságosabban, mélyebben 
befolyásolják a gyereket, mint a szokásos nevelés. Érdemes talán átfutni a 
tartalomjegyzéket, hogy máris megismerkedhessenek a későbbi fejezetek 
témáival. 

Ez a könyv - csakúgy, mint a P.E.T.-tanfolyam maga - olyan, könnyen 



megtanulható módszert ad a szülők kezébe, mellyel elősegíthetik, hogy 
gyerekeik szívesen vállalják saját megoldásaikat saját problémáikra. Példákon 
fogjuk szemléltetni, hogyan indítható be otthon ez az új „tudomány". Azok a 
szülők, akik megtanulták ezt a módszert (melyet „értő figyelem"-nek 
nevezünk), többnyire ilyesformán számolnak be élményükről: 

„Micsoda megkönnyebbülés, hogy már nem kell azt gondolnom, 
hogy minden választ nekem kell tudnom a gyerekeim problémáira." 

„A P.E.T. jóvoltából megtanultam becsülni gyerekeim 
problémamegoldó képességét." 

„Megdöbbentő, milyen jól beválik az értő figyelem. A gyerekeim 
néha sokkal jobb megoldásokkal állnak elő, mint amilyeneket én 
valaha is tudtam volna javasolni." 

„Ha visszagondolok, talán mindig is utáltam az isten szerepét 
játszani - azt érezni, hogy nekem kell tudnom, mit tegyenek, ha 
gondban vannak." 

És milyen sok mai kamasz küld felmondólevelet szüleinek, a maga 
szempontjából teljes joggal: 

„A szüleim nem értik az én korosztályomat." 
„Egyszerűen utálok hazamenni, és estéről estére megkapni a 
kioktatást." „Sosem mondok el a szüleimnek semmit. Úgysem 
értenék." 
 „Csak arra vágyom, hogy leszálljanak rólam." 
„Amint lehet, elköltözöm otthonról. Már nem bírom, hogy folyton 
nyaggatnak mindenért." 

Ezeknek a gyerekeknek a szülei többnyire tisztában vannak azzal, hogy 
elvesztették szülői állásukat. Tanfolyamainkon ilyeneket hallunk: 

„Abszolút semmi befolyásom nincs már a tizenhat éves fiamra." 
„Mi már feladtuk Sári nevelését." 
„Tomi már sose eszik velünk, és szólni sem nagyon szól. Most a 

sufniból akar magának egy külön szobát." 
„Márk sosincs otthon. És nem is mondja meg, hol volt, mit csinált. 
Ha megkérdezem, azt feleli, semmi közöm hozzá." 

Számomra tragédiának tűnik, hogy az a kapcsolat, amely az életben a 
legbensőségesebb és legtöbb örömet hozó lehetne, ilyen gyakran elfajul. Miért 
van az, hogy olyan sok kamasz lát ellenséget a szüleiben? Miért ilyen éles 
manapság a nemzedékek közötti hézag? Miért állnak egymással háborúban 



szülők és gyerekek a mi társadalmunkban? 
Ezekre a kérdésekre a 14. fejezetben térünk majd vissza, és megmutatjuk, mi 

teszi fölöslegessé a szülők elleni lázadást. A P.E.T. valóban forradalmi, de nem 
forradalomra szólít fel. Ellenkezőleg, abban segít a szülőknek, hogy 
megelőzhessék saját „elbocsátásukat" szülői állásukból és a sok otthoni 
háborúskodásnak elejét vehessék: hogy szülők és gyerekek közelebb kerüljenek 
egymáshoz, ne pedig dühödt ellenfelekként álljanak egymással szemben. 

Azoknak a szülőknek, akik talán idegenkedéssel közelednek forradalminak 
tűnő módszereink felé, ajánljuk elfogulatlan olvasásra egyik P.E.T.-tanfolyamot 
kijárt szülőpárunk beszámolóját: 

„Bélus volt a legnagyobb gondunk, tizenhat éves korában. 
Idegenként élt köztünk. Egészen megvadult, és teljesen felelőtlen volt. 
És kezdett ketteseket meg egyeseket hazahozni. A randevúiról sose jött 
haza időben, és olyan kifogásokkal jött, hogy gumidefektje volt, 
elromlott az órája, elfogyott a benzin. Mi leskelődtünk utána, ő meg 
hazudozott nekünk. Teljesen zátonyra futottunk. Elvettük a 
lakáskulcsát, megkurtítottuk a zsebpénzét. Beszélgetéseink kölcsönös 
vádaskodások voltak. Minden hasztalan volt. Az egyik heves vita 
végén a konyhakövön feküdt, rugdosott és azt kiabálta, hogy 
megbolondul. Hát ekkor iratkoztunk be Gordon P.E.T.-tanfolyamára. 
A változás nem egyik napról a másikra következett be... Mi sosem 
éreztük magunkat egy egységnek, meleg és szeretetteli, törődős 
családnak. Ez csak azután alakult ki, hogy gyökeresen megváltozott a 
szemléletünk és az értékrendünk. Az az újszerű gondolat, hogy 
mindannyian önálló személyek vagyunk, és ki-ki képviselheti saját 
értékrendjét anélkül, hogy azt a másikra erőltetné, és hogy mit jelent 
az, jó modellnak lenni... ezek hozták a fordulópontot. Ma sokkal 
nagyobb a befolyásunk. A lázadástól, a dührohamoktól és iskolai 
kudarcoktól Bélus eljutott odáig, hogy ma már nyitott, kedves, szerető 
ember, aki úgy beszél a szüleiről, hogy »a kedvenceim közé 
tartoznak«... Végre visszatalált a családba. Olyan kapcsolatunk van, 
amiről álmodni sem mertem soha, tele szeretettel, bizalommal és 
függetlenséggel. Neki őszintén, belülről jönnek a késztetései, és ha 
mindnyájan ilyenek vagyunk, akkor tényleg családként élhetünk és 
fejlődhetünk." 

 
Akik megtanulják érzéseiket ezen az új módon közölni, nyilván nem kerülnek 

abba a helyzetbe, mint az irodámba betoppanó tizenhat éves fiú szülei. A fiú 
meséli: 



„Nekem nincs otthon semmi dolgom. Miért lenne? A szüleim 
kötelessége, hogy gondoskodjanak rólam. A törvény is ezt írja elő. 
Nem én kértem, hogy megszülessek, nem igaz ? Amíg kiskorú 
vagyok, etetniük és ruházniuk kell. És nekem egy lépést se kell 
tennem. Tőlem nem lehet megkövetelni, hogy a kedvükben járjak." 

 
Amikor végighallgattam ezt a fiatalembert, óhatatlanul az a kérdés merült fel 

bennem: „Miféle emberek lesznek egy olyan világban, ahol a gyerekek ilyen 
szemlélettel nőhetnek fel: hogy a világ ilyen sokkal adósuk, miközben ők oly 
keveset adnak cserébe? Miféle polgárokat küldenek az ilyen szülők a világba? 
Milyen lesz majd az a társadalom, amelyet ezek az önző lények alakítanak? 

A szülők - szinte kivétel nélkül - durván három csoportba oszthatók: 
„nyertesek", „vesztesek" és „ingázók". Az első csoportba tartozó szülők 
keményen védik azon álláspontjukat, hogy joguk van tekintélyüket és 
hatalmukat gyakorolni a gyerek felett. Hisznek a korlátozásban, bizonyos 
viselkedés megkövetelésében, a parancsosztogatásban és az engedelmesség 
elvárásában. Hogy a gyereket engedelmességre bírják, büntetéssel fenyegetnek, 
melyet be is váltanak, ha kell. Ha szülő és gyerek igénye egymással 
konfliktusba kerül, ezek a szülők mindig úgy oldják meg a helyzetet, hogy ők 
győzzenek és gyerekeik veszítsenek. Nyerésüket többnyire azzal a sztereotip 
gondolattal magyarázzák, hogy „apád jobban tudja", vagy „ez csak a gyerek 
érdekeit szolgálja", „a gyereknek szüksége van a szülői tekintélyre", esetleg 
mindezeket összevonják abba a homályos általánosításba, mely szerint „a 
szülőnek az a kötelessége, hogy bevesse tekintélyét a gyerek érdekében, mert a 
szülők mindig jobban tudják, mi helyes, és mi helytelen". 

A második csoportba tartozó szülők - akik talán valamivel kevesebben 
vannak, mint a „nyerők" -, általában nagy szabadságot adnak gyerekeiknek. 
Tudatosan kerülik a korlátok felállítását, és büszkén vallják, hogy nevelésük 
nem tekintélyelvű. Ha konfliktus támad a gyerekek és a szülők szükségletei 
között, akkor többnyire a gyerekek nyernek, és szüleik veszítenek, mert az ilyen 
szülők úgy gondolják, hogy árt a gyereknek, ha igényeikkel falba ütköznek. 

A legnagyobb csoportot valószínűleg azok a szülők alkotják, akik képtelenek 
következetesen egyik vagy másik módszert alkalmazni. És miközben egy 
„igazságos keveréket" keresnek, tulajdonképpen ide-oda cikáznak a kettő 
között: hol szigorúak, kemények és korlátozóak, hol engedékenyek, könnyedek 
és előzékenyek, hol nyernek, hol veszítenek. Ahogy az egyik anya fogalmazta: 

„Próbálok engedékeny lenni a gyerekeimmel, amíg csak úgy el nem 
kanászodnak, hogy már ki nem állhatom őket. Ilyenkor úgy érzem, muszáj 
változtatnom, és elkezdem bevetni a tekintélyemet, míg végül olyan merev 
leszek, hogy magamat kezdem utálni." 



Azok a szülők, akik hasonló érzésekről számoltak be csoportjainkban, 
nyilvánvalóan az „ingázók" népes táborába tartoznak. Talán ők azok, akik a 
legbizonytalanabbak, akik a leginkább össze vannak zavarodva, és akiknek a 
gyerekei - mint később látni fogjuk - a legesélyesebbek érzelmi zavarokra. 

A mai szülőknek az a legnagyobb gondja, hogy csak kétféle módot ismernek a 
családi konfliktusok kezelésére: holott konfliktus óhatatlanul felmerül minden 
szülő-gyerek kapcsolatban. Van, aki az „én nyerek - te veszítesz" módszert 
választja, van, aki a „te nyersz - én veszítek" változatot, mások pedig nem 
tudnak véglegesen dönteni a kettő között. 

A P.E.T.-szülők meglepve hallják, hogy létezik más módszer is, mint a két 
„nyertes-vesztes" eljárás. A konfliktusmegoldás „vesztes nélküli" módszerének 
hívjuk ezt, és segítünk a szülőknek megtanulni, hogyan alkalmazhatják sikerrel; 
ez a P.E.T.-tanfolyamok egyik alapvető célja. És bár ezt a módszert már régóta 
használják különféle emberi kapcsolatok konfliktusainak megoldására, kevés 
szülőnek jutott régebben eszébe, hogy a gyerekeinél is alkalmazhatja ugyanezt. 

Számtalan férj és feleség oldja meg konfliktusát kétirányú problémamegoldás 
révén. Akárcsak az üzlettársak. Szakszervezetek és vezetők szintén olyan 
szerződéseket kötnek, melyek mindkét félre kötelezőek. A vagyonmegosztás, 
amelyre válásoknál szükség van, gyakran szintén kölcsönös döntések lépéseire 
épül. Még gyerekek is gyakran dolgoznak ki olyan konfliktusmegoldásokat, 
melyek kölcsönös megegyezésre épülnek („ha te megteszed ezt, én beleegyezem 
abba"). Ipari szervezetek is egyre gyakrabban képezik ki vezetőiket sok 
résztvevős döntéshozatalra a konfliktusok megoldásában. 

A „vesztes nélküli" módszer nem valamiféle trükkös varázsszer a sikeres 
szülőséghez: eléggé alapvető változást igényel a szülői szemléletben. Nemigen 
lehet egy csapásra hatékonyan használni, és előbb más kapcsolati készségeket 
kell elsajátítani: az ítélkezéstől mentes odafigyelésnek és a saját érzéseink 
őszinte közlésének készségeit. Ebből következik, hogy a „vesztes nélküli" 
módszert majd egy későbbi fejezet mutatja be. 

De e módszer könyvünkben elfoglalt helye nem tükrözi valódi fontosságát a 
gyereknevelésben. Valójában: felfogásunk magva és lelke ez a módszer, mely a 
konfliktusok hatékony kezelése révén visz békét a családi életbe. Ez a szülői 
hatékonyság kulcsa. Azoknak a szülőknek, akik nem sajnálják az időt ennek 
megértésére, és később lelkiismeretesen alkalmazzák otthon a két nyertes-
vesztes eljárás helyett, legmerészebb reményeiket is túlszárnyalóan megtérül 
fáradozása. 



2. A szülő: ember, nem isten 

Amikor az emberek szülők lesznek, magatartásukban valami furcsa, szerencsétlen 
fordulat következik be. Egyszeriben felvesznek egy szerepet, és elfelejtik, hogy 
emberek. Az anyaság-apaság szent birodalmába lépve, úgy érzik, magukra kell 
ölteniük a „szülő" köntösét. Teljes komolysággal próbálnak bizonyos módon 
viselkedni, mert azt hiszik, szülőként így kell. Bíró Katiból és Andrisból - ebből a 
két emberi lényből - egyszerre Bíró Anyuka és Bíró Apuka lesz. 

Ennek az átváltozásnak igen komoly hátrányai vannak, például az, ha a szülő 
elfelejti, hogy még mindig emberi hibákkal, korlátokkal és valódi érzésekkel 
rendelkezik. Elfelejtkezve saját emberi mivoltáról, sok szülő valóban megszűnik 
emberi lenni. Már nem engedi meg magának, hogy önmaga legyen - bármit is 
érezzen egyik vagy másik helyzetben. Mintha szülőként az lenne a kötelessége, 
hogy valahogyan jobb legyen, s nem csak egyszerűen ember. 

A felelősségnek ez a rettenetes terhe komoly kihívás a szülővé átalakult ember 
számára. Úgy érzi, érzéseinek mindig következeteseknek kell lenniük, mindig 
szeretnie kell gyerekeit, feltétel nélkül elfogadónak és toleránsnak kell lennie, 
önző igényeit félre kell tennie, fel kell áldoznia a gyerekek kedvéért, mindig 
igazságosnak kell lennie - de legfőképpen azokat a hibákat nem szabad elkövetnie, 
amelyeket saját szülei követtek el őellene. 

Bármennyire érthetőek és tiszteletet parancsolóak is ezek a célkitűzések, a 
valóságban inkább gyengítik, mint erősítik a szülői hatékonyságot. Elfelejtkezni 
saját emberi mivoltunkról: az első komoly hiba, amit szülőként elkövethetünk. A 
sikeres szülő megengedi magának, hogy ember legyen - valódi ember. A 
hitelességet és emberiességet a gyerekek mélységesen becsülik szüleikben. Így 
fogalmaznak például: „az apám egy igazi jó fej", „az anyám kedves ember". A 
kamaszkor felé haladva esetleg azt mondják: „A szüleim inkább barátaim, mint 
szülők. Jó fejek. Vannak hibáik, ahogy másoknak is, de én így szeretem őket." 

Mit is mondanak ezek a gyerekek? Eléggé nyilvánvaló, hogy szüleikben emberi 
mivoltukat szeretik, azt, hogy nem istenek. Arra reagálnak jól, hogy embert 
láthatnak bennük, és nem holmi színészeket, akik azt játsszák, hogy ők valami 
egészen mások. 

Hogyan lehetünk emberek gyerekeink szemében? Hogyan lehet a szülőségben 
fenntartani a hitelességet, valódiságot? Ebben a fejezetben azt szeretnénk 
megmutatni, hogy a sikeres szülőnek nem kell eldobnia emberi arcát. 
Elfogadhatjuk magunkat olyan emberként, akinek vannak pozitív és negatív 
érzelmei is a gyerekekkel szemben. Nem kell következetesnek sem lenni ahhoz, hogy 
valaki jó szülő legyen. Nem kell megjátszani elfogadó és szeretetteli érzéseket a 
gyerek iránt, amikor őszintén nem ezt érezzük. Ugyancsak nem kell a szeretetnek és 



elfogadásnak ugyanazt a fokát érezni az egyik gyerekünk iránt, mint amit a másik 
iránt érzünk. Végül pedig fölösleges egységfrontot kialakítanunk házastársunkkal, 
mert azt gondoljuk, hogy a gyerekek neveléséhez ez szükséges. Arra viszont nagy 
szükség van, hogy megtanuljuk felismerni valódi érzéseinket. P.E.T.-
csoportjainkban hasznosnak bizonyult az a néhány ábra, mely itt következik: segít 
felismerni az érzéseket, és azt, hogy mitől érzünk különböző helyzetekben 
különbözőképpen. 

A SZÜLŐI ELFOGADÁS ÁBRÁJA 

Minden szülő ember, aki gyereke iránt kétféleképpen érezhet: hol elfogadást, hol 
el nem fogadást érez azzal kapcsolatban, amit a gyerek éppen csinál. A gyerek 
összes lehetséges viselkedését - tehát mindazt, amit elvben tehet vagy mondhat - 
képzeljük bele ebbe az 1. ábrán látható négyzetbe: 
 

A gyerekem összes 
lehetséges 
viselkedése 

1. ábra 
Nyilvánvaló, hogy bizonyos magatartását könnyű elfogadnom, mást viszont már 

nem. Ezt a különbséget jól láttatja az a vonal, amellyel kettébontjuk a téglalapot az 
elfogadás és el nem fogadás sávjára (2. ábra). 

 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 

2. ábra 
 

Ha a gyerek szombat délelőtt a tévét nézi, és én ezalatt kényelmesen el tudom 
végezni a ház körüli teendőimet, akkor viselkedése nyilvánvalóan az elfogadás 
sávjába esik. De ha ugyanezt úgy csinálja, hogy a hangerőtől a falra mászom, akkor 
tévénéző-viselkedése az el nem fogadás sávjába kerül nálam. 



 
Ez az elválasztó vonal bizonyára minden szülőnél máshová kerül. Van olyan 

anya, aki gyerekének igen kevés viselkedését érzi csak el nem fogadhatónak, és 
így gyakran vannak meleg és elfogadó érzései iránta (3. ábra). 

 
 

Egy viszonylag 
„elfogadó” 

szülő 
 

 

3. ábra 

Más anya esetleg sűrűn érzi elfogadhatatlannak gyereke viselkedését, és így csak 
ritkán vannak meleg, elfogadó érzései iránta (4. ábra). 

 
 

Egy viszonylag 
„el nem fogadó” 

szülő 
 

 

4. ábra 

Hogy egy szülő mennyire elfogadó egy gyerekkel szemben, az részben a szülő 
személyiségétől függ. Vannak szülők, akik pusztán természetükből adódóan, 
könnyedén elfogadóak a gyerekek iránt. Az ilyen szülők érdekes módon általában 
is elfogadóak az emberek iránt. Vagyis az elfogadás: személyiségjegyük. Jelzi 
belső biztonságukat, magas toleranciaszintjüket, azt a tényt, hogy szeretik 
önmagukat is, és hogy önmaguk iránti érzéseik eléggé függetlenek mindattól, ami 
körülöttük történik. Mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel. És ha nem is 
mindig értjük, mitől lettek ilyenek, az biztos, hogy „elfogadó" embereknek tartjuk 
őket. Jó velük lenni, az ember könnyen megnyílik előttük, elengedheti magát, 
önmaga lehet. 

Más szülők viszont - mint hétköznapi emberek is - eléggé el nem fogadóak 
másokkal szemben. Valahogyan nem tudják elviselni a legtöbb viselkedésmódot, 
amivel találkoznak. Amikor például szülői működésüket figyeljük, gyakran nem is 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 



értjük, hogyan lehet ennyi - számunkra minden további nélkül elfogadható - 
viselkedést nem elfogadni. Magunkban talán azt mondjuk: „Ugyan már, hagyja 
békén a gyerekeket, hiszen nem zavarnak senkit!" 

Többnyire ezek azok az emberek, akiknek szigorú, merev elképzeléseik vannak 
arról, hogyan illik viselkedni, mi a helyes, és mi a helytelen - és nemcsak a 
gyerekek kapcsán, hanem bárkire vonatkozóan. Az ilyen emberek társaságában 
valószínűleg feszengünk - talán mert kétségeket ébresztenek bennünk, vajon 
elfogadnak-e. 

Nemrég megfigyeltem egy anyát, aki két gyerekével vásárolt. Az én szememben 
a fiúk nagyon jól viselkedtek. Se nem tülekedtek, se nem okoztak gondot a 
körülöttük levőknek. Az anya mégis megállás nélkül utasításokat adott nekik, mit 
csináljanak és mit ne csináljanak: „Gyertek mellettem", „Ne fogd a kocsit", „Állj 
félre, útban vagy", „Siessünk már", „Ne nyúlj hozzá", „Hagyd békén azt a 
zacskót". Úgy tűnt, hogy ez az anya semmit sem képes elfogadni abból, amit a 
gyerekei csinálnak. 

Az elfogadás és el nem fogadás sávját elválasztó vonalat részben a szülő 
személye szabja meg, de az elfogadás foka a gyerektől is függ. Bizonyos gyerekek 
iránt nehezebb elfogadást érezni. Lehet, hogy számunkra túlzottan agresszívak, 
vagy túl aktívak, talán a külsejük nem vonzó, vagy vannak olyan tulajdonságaik, 
amelyeket nem szeretünk. Az olyan gyereket például, aki betegségekkel kezdi 
életét, az elalvása küzdelem, sokat sír, vagy hasfájós, érthető módon nehezebben 
fogadják el szülei. 

Az a gondolat, mely sok, szülőknek szánt könyvben megtalálható, és amely 
szerint a szülőnek egyformán elfogadónak kell lennie mindegyik gyerekével 
szemben, nemcsak hamis, de erős bűntudatot is ébreszt azokban, akik nem 
egyformán éreznek gyerekeik iránt. A legtöbb ember készségesen elismeri, hogy 
elfogadása nem egyforma a különböző felnőttekkel szemben. Miért lenne ez 
másképp a gyerekeinkkel? 

Azt a tényt, hogy a gyerek szülői elfogadását magának a gyereknek a 
sajátosságai befolyásolják, az 5. ábra szerint ábrázolhatjuk: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szülő az A gyerekkel Szülő a B gyerekkel 
 

5. ábra 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 



Van olyan szülő, akinek könnyebb kislányt elfogadnia, mint kisfiút - van, 
akinek fordítva. Sok szülőnek nehezére esik elfogadni a nagyon mozgékony 
gyereket. Van, akinek az önálló, kíváncsi, felfedezésre éhes gyerek elfogadása 
megy nehezebben, mint a passzívabb, nagyobb függőséget igénylő gyereké. 
Ismertem olyan gyerekeket, akik annyira tetszettek nekem, hogy mindig úgy 
képzeltem, bármit el tudnék fogadni, amit csinálnak. De találkoztam sajnos 
olyanokkal is, akiknek már a puszta jelenléte is kellemetlen volt nekem, és 
legtöbbször elfogadhatatlannak éreztem a magam számára viselkedésüket. 

Az elfogadást és el nem fogadást elválasztó vonalról azt is tudnunk kell, hogy 
nem mozdulatlan. Sok tényező befolyásolja levagy felfelé mozgását, például a 
szülő lelkiállapota, vagy az a szituáció, amelyben szülő és gyerek éppen benne 
van. 

Amikor a szülő éppen erőteljesnek, egészségesnek és boldognak érzi magát, 
valószínűleg könnyen érez elfogadást gyereke viselkedésével szemben. Vagyis, 
ha a szülő jól érzi magát, jóban van magával, akkor kevesebb dolog zavarja majd 
abból, amit a gyerek épp csinál (6. ábra). 
 

 
A szülő jókedvű 

 

 

6. ábra 
 
De ha a szülő halálosan fáradt, kialvatlan, fáj a feje, vagy dühös magára, akkor 

nagyon sok minden zavarja majd abból, amit a gyerek körülötte tesz (7. ábra). 
 

A szülő rosszkedvű 
 

 

7. ábra 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 



Az elfogadás érzése helyzetenként is változik. Minden szülő megfigyelheti önmagán, 
mennyivel kevésbé elfogadó saját gyerekével szemben, ha vendégségben vannak, 
mint otthon. És hogy ez az otthoni tolerancia milyen ugrásszerűen csökken, ha 
betoppannak a nagyszülők. 

A gyerekek gyakran nem is értik, miért lesz dühös a szülő ugyanattól az asztali 
viselkedéstől a vendégek jelenlétében, ami máskor elfogadható a számára. Ezt a 
következetlenséget így rajzolhatjuk le (8. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A helyzet B helyzet 

8. ábra 

Két szülő jelenléte a családban még bonyolultabbá teszi az elfogadás képét. Először 
is, az egyik szülő többnyire eleve elfogadóbb, mint a másik. 

Az ötéves, élénk, erős Jancsi felkapja a labdát a szobában, és bátyjának 
passzolja. Az anyát zavarja ez, nem tudja elfogadni ezt a viselkedést, mert fél, 
hogy valamiben kárt tesz a szobában. Az apa viszont nemcsak elfogadja ezt a 
viselkedést, de még büszkén hozzá is teszi: „Nézd Jancsit! Micsoda labdaérzék! 
Láttad, hogy passzolta oda?" 

Ráadásul a két szülő elfogadási vonala különböző időben mozdul le- és felfelé, a 
helyzettől és lelkiállapotuktól függően. Így nem várható el, hogy a gyerek viselkedése 
mindig ugyanazt az érzést váltsa ki apjából és anyjából. 

A KÖVETKEZETLENSÉG BIZTOSRA VEHETŐ 

A szülők következetlensége tehát elkerülhetetlen. Hogyan is lehetne másképp, hiszen érzéseik 
napról napra, helyzetről helyzetre, „gyerekről gyerekre" változnak. Ha megpróbálnának 
következetesen reagálni, ezek a reakciók nem lennének valódiak. Az a hagyományos előírás, 
hogy a szülő mindenáron legyen következetes a gyerekével, nem vesz tudomást arról, hogy a 
gyerekek, a helyzetek és mama-papa is különbözőek, ráadásul emberi lények. Ez a tanács 
mellesleg káros is, mivel arra indítja a szülőket, hogy valamit megjátsszanak: olyan embernek 
mutatkozzanak, akinek az érzései mindig ugyanazok. 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 

Az elfogadás sávja 

Az el nem fogadás 
sávja 



NINCS SZÜKSÉG SZÜLŐI „EGYSÉGFRONTRA" 

A következetességre vonatkozó tanácsot sok szülő úgy is értette, hogy az anyának és apának 
mindig ugyanazt kell éreznie, és egységes frontot kell képviselniük a gyerekekkel szemben. Ez 
lehetetlenség. Mégis, a gyereknevelésben ez az egyik legmakacsabb tévhit. E régi eszme szerint 
a szülőknek mindig fedezniük kell egymást a gyerek előtt, hogy azt hihesse, szülei pontosan 
ugyanazt érzik az adott viselkedés kapcsán. 

Nem beszélve a stratégia tisztességtelenségéről (ketten egy ellen szövetkezni), ez az eljárás 
gyakran hamis magatartásra is kényszeríti az egyik szülőt. 

Egy tizenhat éves kislány többnyire nem szokta olyan tisztán tartani a szobáját, ahogyan 
ez a mama mércéjének megfelelne. Takarítási szokásait a mama nem tudja elfogadni (az el 
nem fogadási sávjába kerülnének). A papa viszont elfogadhatóan tisztának és kedvesnek 
találja a szobát. Vagyis ugyanaz a viselkedés az apánál az elfogadás sávjába kerül. Ha 
ilyenkor a mama megpróbálja rávenni az apát, hogy ugyanazt érezze, mint ő, hogy így 
egységfrontot képezhessenek (azaz erősebben befolyásolhassák lányukat), akkor az apának 
hűtlenné kell válnia saját érzéseihez. 

Hatéves kisfiú játék autóit gurigatja, és hangosabban berreg, mint amit apja el tudna 
viselni. Az anyát viszont nem zavarja a zaj. Örül, hogy a gyerek végre önállóan játszik, 
nem úgy, mint egész nap, amikor őt nyaggatta. Az apa odalép az anyához: „Miért nem 
csinálsz már valamit, hogy abbahagyja ezt a zajongást?" Ha az anya erre rávehető, valódi 
érzéseinek ellentmondóan kell viselkednie. 

A HAMIS ELFOGADÁS 

Nincs olyan szülő, aki mindig minden gyerekviselkedésre elfogadást érezne. Bizonyos 
magatartás az el nem fogadás sávjába kerül majd. Találkoztam olyan szülőkkel, akiknek az 
„elfogadási vonala" nagyon alacsonyan volt, de olyannal sosem találkoztam, aki „feltétel 
nélkül elfogadó" lett volna. Bár van olyan szülő, aki úgy tesz, mintha gyereke majd 
minden viselkedését elfogadná, de tulajdonképpen ő is csak a „jó szülő" szerepét 
játssza. Az elfogadásuk bizonyos hányada hamis. Ami kívülről látszik ilyenkor, az 
elfogadónak tűnik, miközben az érzések nem azok (9. ábra). 
 
 
 

 
Hamis elfogadás 

 
 

 
 
Tegyük fel, hogy az anyát zavarja, hogy ötéves gyereke sokáig fenn van este. Másra 
lenne igénye, mondjuk, olvasni akar. Szíve szerint ezt tenné, és nem a gyerekkel 
töltené már az időt. Talán az is zavarja, hogy így rövid lesz az éjszaka .i gyereknek, és 

Elfogadás 

 

El nem fogadás 



másnap várhatóan nyűgös lesz. Esetleg attól is tart, hogy megfázik a gyerek. Mégis, 
engedékeny elveit követve, ez az anya nem szívesen szembesíti gyerekét 
követeléseivel. És az ilyen szülő nem tehet mást, mint hogy hamis elfogadást színlel. 
Megpróbál úgy viselkedni, mint aki elfogadó a gyerek késői fennlétével, holott 
valójában egyáltalán nem az. Talán idegesíti, talán dühös, de mindenképpen kudarcot 
él át, mivel saját igényeit nem elégítheti ki. 
Hogyan hat a gyerekre a hamis szülői elfogadás? Mint azt mindnyájan tudjuk, a 
gyerekek bámulatosan érzékenyek a felnőttek viselkedésére. Már-már misztikusnak 
tűnik, mennyire megérzik szüleik valódi érzéseit: olyan nem szóbeli üzeneteket 
fognak fel a viselkedésből, melyekből következtetni tudnak - tudatosan vagy 
tudattalanul. Az a szülő például, aki valójában ingerült és dühös, önkéntelenül küld 
erről „küszöb alatti" jelzéseket: talán egy fintort, a szemöldök felhúzását, egy sajátos 
hanghordozást, bizonyos testtartást, valamely arcizom feszességét veheti észre a 
gyerek. Ezeket a jelzéseket a gyerekek már egészen kis korban felfogják, mivel a 
tapasztalat arra tanította őket, hogy a mama ilyenkor nem egészen elfogadó azzal, 
amit éppen csinálnak. Érzik a rosszallást - és abban a pillanatban úgy élik meg, hogy 
a szülő nem szereti őket. 
Mi történik, ha az anya belülről el nem fogadást érez, de igyekszik elfogadást 
mutatni? A gyerek antennája mindkét viselkedés jelzését veszi. És eléggé össze is 
zavarodik. „Vegyes üzenetet", ellentmondásos jelzéseket kap: az anya szavai szerint 
nem baj, ha fennmarad, viszont a nem szóbeli jelek azt mondják, hogy a mama 
valójában nem örül neki. A gyerek csapdába kerül. Szeretne fennmaradni, de azt is 
szeretné, hogy szeressék (elfogadják). Úgy látszik, mintha a mama elfogadná, hogy ő 
még nincs ágyban, de közben ott van ez a fintor az arcán... Most akkor mit csináljon? 

Az ilyen csapdák elég komolyan veszélyeztetik a gyerek lelki egészségét. 
Mindannyian ismerjük, mennyire kínos érzés, amikor nem tudjuk, melyik viselkedést 
válasszuk, mert a másik fél ellentmondásos üzeneteket küld. Tegyük fel, 
megkérdezzük a háziasszonyt, rágyújthatunk-e nála, és ő azt feleli, hogy nem bánja. 
De amint meggyújtjuk a cigarettánkat, arckifejezése olyan jelzéseket küld, 
amelyekből nemtetszésére következtetünk. Mit lehet tenni ilyenkor? Megkérdezhetjük 
például, hogy: „Biztosan nem zavarja-e?" Vagy elolthatjuk a cigarettát, miközben 
sértve érezzük magunkat. Az is lehet, hogy végigszívjuk, de közben érezzük, hogy 
viselkedésünk nem tetszik a háziasszonynak. 

A gyerekek ugyanezt a dilemmát élik át, valahányszor olyan elfogadással 
találkoznak, mely őszintétlennek bizonyul. Amelyik gyerek gyakran kerül ilyen 
helyzetbe, eljuthat ahhoz az érzéshez, hogy nem szeretik. Szintén gyakori 
következmény, hogy a gyerek próbálgatni kezdi a határokat, vagyis a szülői 
reakciókat; lehet, hogy szorongóvá válik, esetleg biztonságérzete rendül meg stb. 

Az idők során arra a meggyőződésre jutottam, hogy azzal a szülővel a legnehezebb 
boldogulni, aki szóban ugyan mézesmázos, „engedékeny", nem követelőző, és úgy 
tesz, mintha elfogadó lenne, de „küszöb alatt" el nem fogadó üzeneteket küld. 

A hamis elfogadásnak van egy súlyos mellékkövetkezménye is, amely hosszú távon 
talán még inkább árt a kapcsolatnak. Ha a gyerek „vegyes" üzeneteket kap, lassacskán 
súlyos kétségei lesznek a szülő őszintesége és becsületessége felől. Azt tapasztalja, 



hogy anyja gyakran mond mást, mint amit érez. Az ilyen szülővel szemben a gyerek 
valószínűleg bizalmatlan lesz. Íme néhány idevágó érzés, melyet kamaszok meséltek 
nekem: 

„A mamám olyan megjátszós. Bűbájnak mutatja magát, pedig egyáltalán nem 
az." 

„Sose lehet a szüleimben bízni, mert még ha nem is mondják, akkor is tudom, 
hogy egy csomó dolog nem tetszik nekik, amit csinálok." 

„Néha nyugodtan mászkálok a városban, mert azt hiszem, a szüleimnek 
mindegy, mikor érek haza. Aztán ha ez túl késő nekik, másnap nem is szólnak 
hozzám." 

„Az én szüleim egyáltalán nem szigorúak. Elég sok mindent csinálhatok, amit 
akarok. De én pontosan tudom, mi az, ami nem tetszik nekik." 

„Ahányszor mezítláb ülök le az asztalhoz, a mamám olyan undorodós pofát 
vág, de sose szólna egy szót se." 

„Az anyám szörnyű aranyos és megértő mindig, de tudom, hogy nem vagyok az 
esete. Tulajdonképpen a bátyámat szereti, mert az jobban hasonlít rá." 

 
Nyilvánvaló, hogy ha a gyerekek ilyesmiket éreznek, akkor a szüleiknek nem 

sikerült elrejteniük előlük valódi érzéseiket, hiába hitték így. Olyan szoros és tartós 
viszonyban, amilyen szülő és gyerek között van, ritkán sikerül elrejteni a valódi szülői 
érzéseket a gyerek elől. 

Amikor tehát az „engedékenység" szószólói arra próbálták rábírni a szülőket, hogy - 
valóságos érzéseiken jócskán túl - elfogadást mutassanak gyerekeik iránt, nemcsak a 
szülő-gyerek kapcsolatnak ártottak ezzel, hanem a gyerekek számára is komoly 
pszichológiai veszélyt teremtettek. A szülőknek meg kell érteniük, hogy jobban 
tetszik, ha nem próbálják elfogadásukat valóságos érzéseiken túl kiterjeszteni. Sokkal 
szerencsésebb, ha a szülő felismeri, mikor nem érez éppen elfogadást, és nem tesz 
úgy, mintha érezne. 

LEHET-E ELFOGADNI A GYEREKET, DE A VISELKEDÉSÉT 
NEM? 

Nem tudom, honnan származik ez a gondolat, de nagyon elterjedt és sokak számára 
vonzó - különösen azok a szülők szeretik, akiket ugyan az „engedékenység" szószólói 
befolyásoltak, de ahhoz azért elég őszinték magukhoz, hogy felismerjék: nem mindig 
tudják elfogadni gyerekeik viselkedését. Úgy gondolom, hogy ez egy másik hamis és 
ártalmas elképzelés - valami, ami megakadályozza, hogy a szülő őszinte legyen. És bár 
kétségtelenül megszabadította a szülőket némi bűntudattól, amit azért éreztek 
korábban, mert nem tudtak teljes elfogadást mutatni, mégis, ez a gondolat is sokat 
ártott a szülő-gyerek kapcsolatnak. 

Ez ugyanis szakmailag szentesítette a szülői tekintély és hatalom bevetését, 
valahányszor a szülő korlátok közé akarta szorítani a gyerek őt zavaró viselkedését. A 
szülők ezt úgy értelmezték, hogy teljesen helyénvaló, ha ellenőrzünk, korlátozunk, 
tiltunk, követelünk vagy megvonunk, feltéve hogy ezt olyan ügyesen tesszük, hogy a 



gyerek ne önmagát érezze elutasítva, csupán a viselkedését. Ez a dologban az álságos. 
Hogyan fogadhatja el az ember a gyerekét függetlenül, sőt ellentétben azzal jz el 

nem fogadással, amit éppen viselkedésével szemben érez? Hát mi a „gyerek", ha nem a 
viselkedő gyerek, aki meghatározott pillanatban meghatározott módon cselekszik? A 
szülőnek csak ezzel a viselkedő gyerekkel kapcsolatban vannak - elfogadó vagy el nem 
fogadó - érzései, nem pedig egy olyan elvont fogalommal kapcsolatban, amit 
„Gyerek"-nek hívunk. 

Biztos vagyok benne, hogy a gyereknek a maga szempontjából teljesen azonos a 
kettő. Ha például azt érzékeli, hogy nem vagyok elfogadó, amikor piszkos cipőjét 
felteszi új díványomra, kötve hiszem, hogy eljutna ahhoz a magas szintű 
következtetéshez, hogy bár én nem szeretem a „lába a díványomon" viselkedését, de 
ettől függetlenül nagyon is elfogadom őt mint embert. Éppen ellenkezőleg - egész 
biztosan érzi, hogy éppen amiatt, amit ebben a pillanatban, egész emberként csinál, 
egyáltalán nem érzek elfogadást iránta. 

Azt megértetni egy gyerekkel, hogy őt ugyan elfogadjuk, de amit csinál, azt nem - 
még ha a szülő képes is lenne ezt a két dolgot elválasztani -, legalább olyan nehéz, 
mint például azt elhitetni vele, hogy a verés, amit épp kapott, „jobban fájt szüleinek, 
mint neki magának". 

Az, hogy a gyerek egészében elutasítottnak érzi-e magát, főleg attól függ, milyen 
gyakran ütközik viselkedése elutasításba. Ha a szülő nagyon sok mindent 
elfogadhatatlannak talál abból, amit gyereke tesz és mond, akkor óhatatlanul azt a 
mély érzést alakítja ki benne, hogy ő maga elfogadhatatlan. Ugyanígy: azok a szülők, 
akik sok mindent elfogadnak abból, amit gyerekeik tesznek vagy mondanak, 
valószínűleg olyan gyerekeket nevelnek így, akik elfogadhatónak érzik magukat. 

A legjobb, ha bevalljuk önmagunknak (és gyerekünknek), hogy nem tudjuk őt 
elfogadni, amikor bizonyos dolgokat, bizonyos módon, bizonyos időben tesz vagy 
mond. A gyerek így megtanulja, hogy nyitottnak és őszintének lásson minket, mivel 
valódiak, „hitelesek" vagyunk. 

Ráadásul, ha azt mondjuk a gyereknek, hogy „téged elfogadlak, de ezt most hagyd 
abba", ezzel semmit sem enyhítettünk az ilyenfajta hatalomgyakorlással kapcsolatos 
érzésein. A gyerekek gyűlölik a szülői korlátozást, tiltást, megvonást, bármilyen 
magyarázat kísérje is. A „korlátozás"-ra valószínűleg visszavág a gyerek: ellenáll, 
lázad, hazudik vagy megsértődik. Mellesleg vannak sokkal hatékonyabb módszerek 
is, amelyek segítségével a gyerekeket a minket zavaró viselkedés megváltoztatása felé 
befolyásolhatjuk. 

MILYEN AZ „IGAZI" SZÜLŐ? 

Az elfogadást bemutató ábráink segítenek megérteni emberi érzéseinket és azokat a 
körülményeket, melyek tovább módosítják ezeket az érzéseket. Az őszinte szülő 
óhatatlanul érez elfogadást is és el nem fogadást is gyerekei iránt; sőt még ugyanarra a 
viselkedésre sem reagál különböző időben feltétlenül egyformán. Fölösleges (és 
lehetetlen) elrejteni valódi érzéseit; el lehet fogadni azt a tényt is, hogy bizonyos 
viselkedés elfogadható az egyik szülő számára, de a másikuk számára nem az; azzal is 
érdemes szembenézni, hogy a két szülő eltérő elfogadást érez valamennyi fiával-



lányával szemben. 

Röviden: a szülők emberek, nem pedig istenek. Nem kell sem feltétel nélkül, sem 
következetesen elfogadónak lenniük. Azt sem kell tettetniük, hogy elfogadóak, amikor 
nem így van. Igaz ugyan, hogy a gyerekek jobban szeretik, ha elfogadják őket, de 
nagyon ügyesen tudnak bánni szüleik el nem fogadó érzéseivel is, ha ezekről világos 
és őszinte közlést kapnak. Ez nemcsak a gyerek boldogulását könnyíti meg, hanem 
abban is segít, hogy szüleit igazi embereknek láthassa: megérthető, emberi lényeknek, 
akikkel szívesen tart fenn kapcsolatot. 



3. Hogyan figyeljünk 
gyerekünkre, hogy megnyíljon 
előttünk? Az elfogadás nyelve 

Egyik pszichoterápiás óránk végén, már kifelé menet, az egyik tizenöt éves kislány azt 
mondta nekem: 

„Jó érzés, hogy van kivel beszélni arról, hogy valójában mit érzek. Még soha 
senkivel nem beszéltem ilyesmiről. A szüleimmel sosem tudnék így beszélgetni." 

Egy tizenhat éves, iskolában bukdácsoló fiú szülei pedig ezt kérdezték: 

„Hogy tudnánk elérni, hogy Feri bízzon bennünk? Sose tudjuk, mire gondol. 
Tudjuk, hogy nem boldog, de fogalmunk sincs, hogy mi zajlik benne." 

Az a tizenhárom éves, okos és csinos kislány, akit közvetlenül otthonról való 
elszökése után hoztak el hozzám, a következő sokatmondó leírást adta az anyjával való 
kapcsolatukról: 

„Eljutottunk odáig, hogy már a legapróbb dologban sem bíztunk egymásban, 
mint például az iskola. Ha például egy dolgozat után úgy éreztem, nem sikerült, 
mondtam neki, hogy nem ment túl jól. És akkor azt kérdezte: „De hát miért 
nem?", és dühös lett rám. Úgyhogy most már csak hazudok. Nem szeretem, hogy 
hazudok, de kezdem megszokni. A végén már olyan volt, mintha két teljesen 
különböző ember beszélgetne, egyikünk sem mutatta ki, mit érez, mit gondol 
valójában." 

Ezek egyáltalán nem szokatlan példák arra, hogyan „húzzák le a redőnyt" szüleik 
előtt a gyerekek, ha nem akarják elmondani, ami valójában zajlik bennük. Sok gyerek 
tapasztalja, hogy a szülőknek mesélni semmi jóra nem vezet, sőt nem is veszélytelen. 
Így aztán sok szülő mulaszt el számtalan alkalmat, amikor gyerekének segíthetne saját 
problémáiban. 

Miért „iktatja ki" oly sok gyerek a szüleit, mint segítségforrást? Miért nem beszél 
velük többet azokról a dolgokról, amik igazán bántják? Miért csak olyan kevés 
szülőnek sikerül sikeresen fenntartania segítő kapcsolatát gyerekeivel? 

És miért van az, hogy a gyerekek sokkal könnyebben beszélnek a 
pszichológusokkal, mint saját szüleikkel? Mit tesz a pszichológus másként, ami 
alkalmassá teszi őt arra, hogy segítő kapcsolatot alakítson ki a gyerekekkel? 



Az elmúlt években megszületett néhány válasz ezekre a kérdésekre. A kutatások és 
klinikai tapasztalatok nyomán lassacskán kezdjük érteni a hatékony, segítő 
kapcsolathoz szükséges alkotóelemeket. Ezek közül talán a legdöntőbb az elfogadás 
nyelve. 

AZ ELFOGADÁS VARÁZSEREJE 

Ha képesek vagyunk egy másik ember iránt őszinte elfogadást érezni és ezt kimutatni, 
ezzel hatalmas segítő tényezővé válunk a számára. Az, hogy olyannak fogadjuk őt el, 
amilyen, komolyan elősegíti, hogy a kapcsolatban fejlődhessen, előreléphessen, 
előnyére változzon, megtanuljon problémákat megoldani, az érzelmi egészség 
irányába mozduljon el, termékenyebb, alkotóbb legyen, és belső lehetőségeit jobban 
megvalósíthassa. Hiszen az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja: ha úgy érezzük, 
hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok 
elmozdulni e pontról: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá 
válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges. 

Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag 
olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj 
kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. 
Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége. 
Pusztán az elfogadás - mint a termékeny talaj - képessé teszi őt belső lehetőségeinek 
megvalósítására. 

Miért olyan döntő a szülői elfogadás a gyerek életében? Ezt nem minden szülő érti. 
A legtöbb ember abban a hitben nevelkedett, hogy ha egy gyereket elfogadunk 
olyannak, amilyen, akkor olyan is marad. Így hát a leginkább azzal segíthetjük 
fejlődését, ha megmondjuk neki, mi az, amit nem fogadunk el belőle. 

Ennek következtében a legtöbb szülő az el nem fogadás nyelvére támaszkodik 
legerősebben, bízva abban, hogy ez segíti legjobban gyerekei fejlődését. Az a talaj 
tehát, amelyet a legtöbb szülő gyereke fejlődése számára készít, gazdagon meg van 
hintve értékeléssel, ítélkezéssel, kritikával, prédikálással, moralizálással, 
figyelmeztetéssel és parancsolással - kimondva azt az üzenetet, hogy nem fogadjuk el 
a gyereket olyannak, amilyen. 

Emlékszem egy tizenhárom éves kislány szavaira, aki éppen akkoriban kezdett 
lázadni szülei értékrendje és mércéi ellen: 

„Olyan sokszor mondják nekem, hogy milyen rossz vagyok, és milyen buta 
ötleteim vannak, és mennyire nem lehet bennem megbízni, hogy csak azért is 
egyre több dolgot csinálok úgy, ahogy nem szeretik. Ha úgyis úgy gondolják, 
hogy buta vagyok és rossz, akkor nyugodtan csinálhatom is így a dolgaimat." 

Ez az éles eszű kislány elég bölcsen rálátott a régi receptre: „Mondd el a gyereknek 
elég sokszor, milyen rossz, és így biztosan azzá is válik." Gyerekek gyakran alakulnak 
olyanná, amilyennek szüleik mondják őket. 

Az el nem fogadás nyelvének van más hatása is: elfordítja a gyerekeket szüleiktől. 



Megtanulják, hogy ne meséljenek a szülőknek, mert sokkal kényelmesebb, ha 
megtartják maguknak problémáikat és érzéseiket. 

Az elfogadás nyelvére viszont kinyílnak a gyerekek. Könnyen mesélnek 
érzéseikről, gondjaikról. Pszichológusok bizonyították, milyen nagyszerű ereje van az 
ilyen elfogadásnak. Azok a terápiás szakemberek a leghatékonyabbak, akik igazi 
elfogadást sugároznak a segítségért hozzájuk fordulók felé. Ezért hallani gyakran, 
amikor valaki terápiájáról számol be, hogy ott bármiféle megítéltetéstől mentesnek 
érezte magát; hogy átélte azt a szabadságot, mellyel a legrosszabbat is képes volt 
magáról könnyedén elmesélni terapeutájának; úgy érezte, mindegy, mit mond vagy 
érez, pszichológusa elfogadja őt. Ez az elfogadás az egyik legfontosabb hajtóereje a 
terápiákban bekövetkező belső változásnak, fejlődésnek. 

Ugyanebből a forrásból tudjuk azt is, hogy az el nem fogadás viszont bezárkózásra 
és védekezésre indítja az embert, rossz érzést kelt, elveszi a kedvét attól, hogy 
beszéljen vagy magába nézzen. Ahhoz tehát, hogy a pszichológus sikeres legyen a 
hozzá fordulók fejlődésének-változásának elősegítésében, többek között arra van 
szükség, hogy kapcsolatukban fel se merüljön az el nem fogadás; sőt az elfogadás 
nyelvét úgy kell beszélnie, hogy a másik ezt őszintének is érezhesse. 

P.E.T.-tanfolyamaink bizonysága szerint a szülőknek ugyanazokat a készségeket 
meg lehet tanítani, amelyekkel a pszichoterápia szakemberei dolgoznak. Ezek a 
szülők már sokkal ritkábban küldenek el nem fogadást közlő üzenetet, és az elfogadás 
nyelvét bámulatos szinten képesek elsajátítani. 

Amint a szülő megtanulja szavakkal kifejezni a gyerek iránti elfogadás érzését, 
olyan eszköz birtokába jut, mely megdöbbentő hatásokat eredményezhet. 
Hozzájárulhat például ahhoz, hogy a gyerek megtanulja önmagát szeretni és 
elfogadni, hogy bizonyos önbecsülést szerezzen; nagyban elősegítheti, hogy 
genetikailag adott képességeit kibontakoztassa, és jobban megvalósítsa önmagát. 
Felgyorsíthatja önállósodását: a függőségtől az önirányításig. Segíthet abban, hogy 
megtanulja önmaga megoldani azokat a problémákat, amelyekkel az élet óhatatlanul 
szolgál, és megadhatja azt az erőt is, mellyel már elboldogul a gyerek- és kamaszkor 
szokásos csalódásai és fájdalmai között. 

Ám az elfogadás sok-sok kihatása közül egyik sem olyan fontos, mint az, hogy a 
gyerek szeretve érzi magát. Mert elfogadni valakit „olyannak, amilyen", az tényleg a 
szeretet megnyilvánulása. És elfogadva lenni annyi, mint szeretve lenni - így érezzük. 
A pszichológiában csak nemrég ismertük fel, milyen hatalmas erő az az érzés, hogy 
szeretnek: elősegíti test és lélek növekedését, és talán a leghatékonyabb gyógyító erő a 
testi-lelki sérülések behegedéséhez. 

AZ ELFOGADÁST KI IS KELL MUTATNI 

Más dolog elfogadást érezni egy gyerek iránt, és más ezt az elfogadást érezhetővé tenni 
a számára. Ha a szülői elfogadás nem jut el a gyerekhez, akkor hatása sem lehet rá. A 
szülőnek meg kell tanulnia úgy „szemléltetni", közölni elfogadását, hogy ezt a gyerek 
érezze is. 

Ehhez sajátos készségekre van szükség. Pedig a legtöbb szülő úgy gondolkozik az 
elfogadásról, mint valami passzív dologról - mint egy lelkiállapotról, egy 



beállítódásról vagy érzésről. Igaz, az elfogadás erről a tájékról származik, de ahhoz, 
hogy hatékony befolyásoló erőt nyerjen, aktívan kell közölni, kimutatni. Soha nem 
lehetek addig biztos a másik ember elfogadásában, amíg valamiképpen nem fejezi ki 
felém. 

A hivatásos pszichoterapeuta, akinek segítői hatékonysága oly nagymértékben függ 
az elfogadás kimutatásának képességétől, éveken át tanulja e beállítottság gyakorlati 
részét, miközben saját kommunikációs szokásait formálja. A hivatásosak tehát hosszú 
képzés és gyakorlás során szerzik meg az elfogadás kimutatásának sajátos készségeit. 
Segítségük hasznos volta azon múlik majd, amit mondanak. 

A beszéd gyógyíthat, és építő változásokat segíthet elő. De nem akármilyen beszéd. 
Ugyanez érvényes a szülőkre. Ahogy beszélnek gyerekeikhez, azon múlik, hogy 

hasznos-e vagy romboló a hatásuk. A hatékony szülőnek - csakúgy, mint a hatékony 
terapeutának - meg kell tanulnia közölni-kimutatni elfogadását, és ehhez ugyanazokat 
a kommunikációs készségeket kell elsajátítania. 
Tanfolyamainkon a szülők néha gyanakodva kérdezik: „Meg tudja egy magamfajta 
laikus szülő tanulni azokat a készségeket, amiket pszichológusok használnak?" 
Harminc évvel ezelőtt azt mondták volna: „Nem." De P.E.T.-csoportjaink 
bebizonyították, hogy majdnem minden szülő meg tudja tanulni, hogyan válhat 
gyerekének hatékony segítőjévé. Ma már tudjuk, hogy nem a pszichológiai ismeretek 
és az emberi természet intellektuális megértése tesz valakit jó pszichológussá, hanem 
főként az, hogy megtanulja, hogyan lehet „építő" módon beszélgetni emberekkel. 

A pszichológusok ezt „gyógyító kommunikációnak" nevezik, amin azt kell érteni, 
hogy bizonyos típusú üzenetek terápiás, azaz gyógyító hatással vannak az emberekre: 
javítják a közérzetüket, arra serkentik őket, hogy megszólaljanak, segítik kifejezni 
érzéseiket, fokozzák önbecsülésüket, csökkentik a fenyegetettség és félelem érzését, 
előmozdítják a fejlődést, a konstruktív változást. 

Van olyanfajta beszélgetés is, amely nem gyógyító, hanem romboló hatású. Az 
ilyen üzenetek könnyen keltik az emberben azt az érzést, hogy ítélkeznek fölötte, 
hogy bűnös; ezek elbátortalanítják abban, hogy őszintén kifejezze érzéseit, 
fenyegetőek, értéktelenségérzést, alacsony önbecsülést alakítanak ki, gátolják a 
fejlődést és a pozitív változásokat, mivel arra kényszerítik az embert, hogy egyre 
erősebben védelmezze jelenlegi önmagát. 

Igaz, hogy elvétve léteznek olyan szülők, akik „ösztönösen" rendelkeznek ezzel a 
terápiás készséggel, de a többségnek előbb le kell szoknia romboló hatású 
beidegződéseiről a gyerekekkel való érintkezésben, hogy azután megtanulhassa a 
hasznosabb módszereket. Ebben a folyamatban először is szembesülniük kell tipikus 
kommunikációs szokásaikkal, hogy láthassák, milyen módon romboló, „nem 
terápiás", ahogy beszélnek. És ezután kell megtanulniuk a gyerekekre való reagálás új 
módjait. 

AZ ELFOGADÁS KÖZLÉSE SZAVAK NÉLKÜL 

Közölhetünk valamit szavakkal (azzal, amit mondunk), de üzenhetünk szavak nélkül 
is (nonverbálisan). A nonverbális üzeneteket gesztusaink, testtartásunk, 



arckifejezésünk vagy más viselkedéselem közvetíti. Ha úgy mozgatjuk kezünket, 
hogy tőlünk távolodjon, és a gyerek felé közeledjen, miközben tenyerünk kifelé 
mutat, akkor ezt a gesztust a gyerek valószínűleg úgy értelmezi, hogy „Menj el!" 
vagy „Menj innen!" vagy „Most nem akarom, hogy zavarj!". De ha tenyerünket 
magunk felé fordítjuk, és a kézmozdulat saját testünkhöz közelítő, akkor ezt az 
üzenetet nyilvánvalóan úgy értelmezi a gyerek, hogy „Gyere ide!", „Gyere közelebb" 
vagy „Szeretném, ha itt lennél velem". Az első gesztus el nem fogadást, a második 
elfogadást üzen. 

AZ ELFOGADÁS KIMUTATÁSA „BE NEM AVATKOZÁS" RÉVÉN 

A szülő azzal is kimutathatja elfogadását, hogy nem avatkozik bele a gyerek 
tevékenységébe. Vegyünk példaként egy gyereket, aki a parton homokvárat épít. Az a 
szülő, aki eközben távol tartja magát a gyerektől, és csak saját dolgával törődik, 
lehetővé téve ezzel, hogy a gyerek elkövethesse a maga hibáit, és a saját vártervét 
valósítsa meg (amely talán egyáltalán nem hasonlít arra, amilyenné a szülő építené, 
sőt talán nem is igen várszerű...) - szóval ez a szülő szavak nélküli üzenetet küld 
elfogadásáról. 

A gyerek azt érzi így, hogy „amit most csinálok, az rendben van", „várépítő 
viselkedésem elfogadott", „anyukám elfogadja, amit most csinálok éppen". 

Az, hogy távol tartjuk magunkat attól, amivel a gyerekünk épp foglalatoskodik, 
nagyszerű módja az elfogadás szavak nélküli közvetítésének. Számtalan szülő nem is 
veszi észre, milyen gyakran küld gyerekeinek el nem fogadó üzenetet pusztán azáltal, 
hogy beavatkozik, társul, ellenőriz, csatlakozik... A felnőtt nagyon gyakran 
megakadályozza, hogy a gyerek csak úgy „legyen": nem tiszteli magánterületként a 
gyerekszobát, és faggatózásával betolakszik a gyerek legsajátabb gondolatai közé, 
meghiúsítva bármiféle különállást. Mindez elég gyakran a szülő saját félelmeiből, 
szorongásából, bizonytalanságérzéséből fakad. 

A szülők azt akarják, hogy a gyerek okuljon („Látod, így kell egy igazi várnak 
kinéznie!"). Zavarja őket, ha a gyerek hibát csinál („Építsd a várat távolabb a víztől, 
hogy a hullám ne mossa el a falait!"). Fontos nekik, hogy büszkék lehessenek a 
gyerek teljesítményére („Nézzétek meg ezt a gyönyörű várat, amit a mi Julink 
épített!"). Ráerőltetik a gyerekre saját merev, felnőtt elképzeléseiket arról, mi helyes, 
és mi helytelen („Nem kellene egy árok a vár köré?"). Ki nem mondott ambícióik 
vannak gyerekeik számára („Soha semmit se fogsz megtanulni, ha egész délután ezzel 
szöszmötölsz"). Rettentően foglalkoztatja őket, mit gondolnak mások az ő gyerekeikről 
(„Ez a vár nem olyan jó, mint amilyet te képes vagy építeni"). És érezni akarják, hogy 
a gyereknek szüksége van rájuk („Majd Apuci segít"), és így tovább, és így tovább. 

Ha tehát semmit sem teszünk, amikor a gyerek el van foglalva valamivel, világosan 
kifejezheti neki, hogy elfogadjuk. Az a tapasztalatom, hogy a szülők elég ritkán 
engedik meg gyerekeiknek ezt a különállást. Meg lehet érteni egyébként, hogy ez az 
„El a kezekkel!" magatartás nem is olyan könnyű. 

Emlékszem, mennyire meg voltam bántva, amikor lányunk első fiú-lány bulija 
előtt közölte, mennyire nincs szüksége az én nagyszerű, sziporkázó ötleteimre a 



vendégei szórakoztatásához. Igazán rosszkedvű lettem, amikor kérte, hogy 
maradjak távol, és csak bizonyos idő elteltével voltam képes felfogni, hogy 
viselkedésem tulajdonképpen el nem fogadást közvetített: „Magadtól nem tudnál 
egy jó bulit összehozni", „Nem bízom az ítéletedben", „Nem vagy tökéletes 
háziasszony", „Lehet, hogy hibát követsz majd el", „Nem szeretném, hogy a buli 
kudarcba fulladjon" stb. 

AZ ELFOGADÁS KIMUTATÁSA PASSZÍV FIGYELEMMEL 

Semmit sem mondani - szintén érthető üzenet lehet elfogadásunkról. A csend (a 
„passzív figyelem") jól közvetítheti a másik ember számára, hogy őszintén elfogadjuk. 
Tudják is ezt, akik hivatásból segítenek másokon, és bőségesen használják is a 
csendet beszélgetéseik során. Pszichológussal vagy pszichiáterrel való első 
találkozásukról sokan így számolnak be: „Nem mondott semmit, csak én beszéltem." 
Vagy: „Elmondtam neki az összes rémséget magamról, de még csak nem is kifogásolt 
semmit." Vagy: „Azt hittem, semmit sem tudok majd mondani neki, de 
végigbeszéltem az egész órát." 

Ezek az emberek tulajdonképpen azt az - első - élményüket írják le, amikor valaki 
pusztán meghallgatta őket, odafigyelt rájuk. Csodálatos élmény, amikor valakinek a 
csendje azt az érzést váltja ki belőlünk, hogy elfogad. Semmit sem mondani tehát 
nagyon is sokatmondó lehet, mint az itt következő, apa és gimnazista lánya közötti 
beszélgetésben is látható: 

GYEREK: Ma leküldték az igazgatóiba. 
SZÜLŐ: Igen? 
GYEREK: Aha. A földrajztanár azt mondta, túl sokat beszélgetek. 
SZÜLŐ: Értem. 
GYEREK: Nem bírom ezt a vén múmiát. Egész idő alatt arról beszél, hogy mennyi 

gondja van az unokáival, és elvárja, hogy minket ez érdekeljen. Dög unalom, el se 
tudod képzelni. 

SZÜLŐ: Ühm. 
GYEREK: Az ember nem ülhet ott egész órán úgy, hogy nem csinál semmit! Meg 

is őrülnék. Mi ott a Zsófival együtt ülünk, és hecceket csinálunk, amikor a pofa 
beszél. Ennél rosszabb tanárt el se tudnál képzelni. Olyan dühítő, amikor az embernek 
vacak tanára van. 

SZÜLŐ: (csend): 
GYEREK: Jó tanárnál én dolgozom, de olyanoknál, mint ez a földrajzos is, nem tanul 

az ember semmit. Miért engedik az ilyen mukikat tanítani? 
SZÜLŐ: (vállát vonja) 
GYEREK: Azt hiszem, jobb, ha hozzászokom. Az ember nem kap mindig jó 

tanárokat. Több a rossz tanár, mint a jó. És ha hagyom, hogy a rosszak lehúzzanak, 
nem lesz meg a pontszámom a felvételihez. Azt hiszem, magamnak ártok. 
Ez a kis epizód elég világosan mutatja a csend értékét, jó hatását. A szülő paszszív 
figyelme tette lehetővé, hogy a gyerek elmozduljon a holtpontról, a kiküldés puszta 



közlésétől: elmondhatta, miért kapta a büntetést, könnyíthetett ellenséges érzésein a 
tanárral szemben, gondolkozhatott rajta, milyen következménye lehet, ha továbbra is 
így reagál a rossz tanárokra, végül pedig eljuthatott ahhoz az önálló következtetéshez, 
hogy önmagának árt leginkább ezzel a magatartással. Ilyen nagyon rövid idő alatt is, 
míg ez a gyerek elfogadva érezhette magát, fejlődött, alakult. Szabad volt kifejeznie 
érzéseit, és segítséget kapott ahhoz, hogy belekezdjen egy problémamegoldásba, amit 
ő kezdeményezett. Eközben saját maga talált rá egy konstruktív megoldásra, még ha 
nem is feltétlenül a véglegesre. 
Az apa csendje serkentette a „fejlődésnek e pillanatát", ezt az apró előrelépést, 
melyben a személyiség az önmaga választotta változás felé haladt. Milyen 
elszomorító lenne, ha az apa elmulasztotta volna az alkalmat, hogy hozzájáruljon 
gyereke fejlődéséhez - ha beavatkozott volna a kislány kommunikációjába, például 
ilyen tipikus, el nem fogadó reakciókkal: 

„Micsoda? Leküldték az igazgatóiba? Te jó isten!" 
„Ebből, remélem, tanultál!" 
„Nem ilyen rossz azért az a földrajztanár!" 
„Muszáj, drágám, hogy önfegyelmet tanulj!" 
„Jobban jársz, ha megtanulsz alkalmazkodni, bármilyen is a tanár." 
 

Mindezek az üzenetek (és hasonlók, amelyeket a szülők ilyesfajta helyzetekben 
küldeni szoktak) nemcsak el nem fogadást közvetítettek volna, de meg is akasztották 
volna a további beszélgetést - megakadályozva, hogy a gyerek saját megoldást 
keressen problémájára. 
Semmit sem mondani tehát - csakúgy, mint semmit sem tenni - üzenhet elfogadást. 
Az elfogadás pedig elősegíti a jó változásokat, a fejlődést. 

AZ ELFOGADÁS KÖZLÉSE SZAVAKKAL 

Világos, hogy akármeddig nem hallgathat az ember egyetlen kapcsolatában sem. 
Igényünk a szóbeli érintkezés, interakció. Nyilvánvaló, hogy a szülőnek beszélnie kell 
a gyerekéhez, és a gyereknek szüksége van erre a beszédre, ha bensőséges és fontos 
kapcsolatra vágynak egymással. 

A beszéd fontos, a beszéd hogyanja viszont életbe vágó szülő és gyerek között. Ha 
pusztán szóbeli érintkezésüket figyelem - különösen azt, ahogyan a szülő a gyerek 
kommunikációjára reagál - elég sok mindent tudok máris az adott szülőgyerek 
kapcsolatról. Érdemes minden szülőnek megvizsgálnia, milyen szavakkal reagál 
gyerekére, mivel hatékonyságának a kulcsa valahol itt van. 

A P.E.T.-csoportokban van egy olyan gyakorlatunk, mely segít a szülőknek 
felismerni, hogyan szoktak reagálni, amikor gyerekeik az érzéseikkel vagy 
problémáikkal közelednek hozzájuk. Ha az Olvasó is szívesen kipróbálná ezt, csupán 
egy darab papírra és egy ceruzára van szüksége. Képzelje el, hogy tizenöt éves gyereke 
egy szép napon ezt mondja a vacsoránál: 

„Ez az iskola tök béna. Teljesen érdektelen dolgokat tanulunk, amit semmire se 



lehet használni. És eldöntöttem, hogy főiskolára se megyek. Nem kell ahhoz 
diploma, hogy az emberből valaki legyen. Ezer más módon is boldogulhatok." 

Írja fel a papírra pontosan, mit válaszolna erre az üzenetre. Minden szót pontosan 
úgy írjon le, ahogy ezt a gyereknek mondaná. 

Ezután ki lehet próbálni egy másik helyzetet. Tételezzük fel, hogy tízéves lánya azt 
mondja: 

„Nem tudom, mi a baj énvelem. Régebben a Györgyi szeretett, most meg már 
nem. Már sose jön át játszani. És ha én megyek át hozzájuk, mindig a Jutkával 
játszik, és jól szórakoznak együtt, én meg csak ott állok. Utálom őket." 

Ismét írja le pontosan, mit mondana lányának erre a közlésére. 
A következő helyzethez képzelje mondjuk tizenegy évesnek gyerekét: 

„Hogy jövök én ahhoz, hogy az egész udvart, meg a szemetezést is én 
csináljam? Az Ákos mamája semmi ilyesmit nem követel meg tőle. Ez nem 
igazság. Egy gyerektől nem lehet ennyi munkát elvárni. Senkitől nem kívánnak 
meg otthon ennyi munkát, mint ti tőlem!" 

Írja le, mit válaszolna. 
Végül egy utolsó helyzet, ötéves fia egyre nehezebben viseli, amint szülei és egy 

vendég házaspár - csak egymásra figyelve - beszélgetnek. A felnőttek örülnek, hogy 
hosszú szünet után felfrissíthetik barátságukat, amikor a gyerek a következő kiáltással 
döbbenti meg őket: 

.Hülye büdös disznók vagytok, utállak titeket!" 

Megint csak írja le, mit felelne erre a nyugtalan üzenetre. 
Az ilyen üzenetekre adott különféle reakciók több kategóriába sorolhatók, de nincs több, 

mint egy tucat ilyen „skatulya", és mégis belefér az összes tipikus szülői válasz. Ezek listája 
látható itt. Az Olvasó megpróbálhatja saját, imént feljegyzett válaszait beleilleszteni a 
megfelelő helyre. 

1. UTASÍTÁS, PARANCSOLÁS 
Megmondani a gyereknek, hogy mit csináljon, utasítást vagy parancsot adni: 

„Nem érdekel; hogy más szülők mit csinálnak, neked rendben kell tartanod az udvart!" 
„Ne beszélj így az anyáddal!" 
„Most szépen visszamégy, és megpróbálsz békésen játszani Györgyivel és Jutkával együtt." 
„Hagyd abba a panaszkodást!" 

2. FIGYELMEZTETÉS, FENYEGETÉS 
Megmondani a gyereknek, hogy mi lesz a következménye, ha valamit csinál: „Megbánod, ha 

ezt megcsinálod!" „Még egy ilyen kijelentés, és kimész!" „Ha a saját javadat akarod, nem 



teszel ilyet." 

3. PRÉDIKÁLÁS, MORALIZÁLÁS 
Megmondani a gyereknek, mit illene vagy kellene tennie: „Nem lenne szabad így beszélned!" 

„Illene megmondanod..." „Az idősebbeket tisztelni kell!" 

4. TANÁCS, MEGOLDÁSI JAVASLATOK 
Megmondani a gyereknek, hogyan kell egy problémát megoldani; tanácsot és javaslatokat adni; 
ellátni válaszokkal: 

„Miért nem kéred meg Györgyiéket, hogy játsszanak itt minálunk?" 
„Ráérsz még eldönteni, mit akarsz csinálni érettségi után!" 
„Azt javasolom, hogy beszélj a tanáraiddal erről." 
„Próbálj meg más kislányokkal barátkozni!" 

5. KIOKTATÁS, LOGIKAI ÉRVELÉS 
Megpróbálni tényekkel, érvekkel, információval vagy saját véleménnyel befolyásolni a 
gyereket: „A főiskolai élet az egyik legcsodásabb élmény!" 

 „Minden gyereknek meg kell tanulnia alkalmazkodni a többiekhez." „Nézzük meg inkább a 
tényeket, hogy boldogul a diplomás és a nem diplomás 

ember..." „Aki már gyerekkorában megtanulja, hogy neki is dolga van a családban, az 
felnőtt korára már ismeri a felelősséget." „Próbáld ezt másképp felfogni: anyádnak szüksége 

van a segítségedre." „A te korodban nekem már kétszer ennyi kötelességem volt." 

6. ÍTÉLKEZÉS, KRITIZÁLÁS, HIBÁZTATÁS 
Negatív ítéletet, kedvezőtlen értékelést adni a gyerekről: „Ez nem logikus gondolkozás!" „Ez 

gyerekes szempont." „Hát ebben abszolút tévedsz!" „Én pont az ellenkezőjét gondolom." 

7. DICSÉRET, EGYETÉRTÉS 
Felkínálni egy pozitív értékelést, kedvező megítélést; egyetértésről biztosítani a gyereket: 

„Én azt hiszem, hogy te nagyon szép vagy." 
„Megvannak az adottságaid, hogy jól tanulj." 
„Azt hiszem, igazad van." 
„Egyetértek." 

8. KIFIGURÁZÁS, MEGBÉLYEGZÉS 
Azt az érzést kelteni a gyerekben, hogy „dilinyós"; megszégyeníteni, címkét ragasztani rá: 

„Te egy kis elkényeztetett hercegnő vagy..." 
„Figyelj ide, Kisokos..." 
„Úgy közlekedsz, mint egy vadállat!" 
„Na mi van, kis mimóza?* 

9. ÉRTELMEZÉS, ELEMZÉS, DIAGNOSZTIZÁLÁS 
Megmondani a gyereknek, mi volt a saját indítéka valamire; elemezni, miért csinálta-mondta; 
jelezni, hogy túljártunk az eszén, kifigyeltük; diagnózist adni róla: 



* Miután elkészültem e négy gúnyos megjegyzés magyar változatával, észrevettem, hogy 
háromba is bekerült a „kis" szó. Érdemes beszédünkben felfigyelni rá, mivel valóban a 
„lekicsinylést" fejezheti ki. (A ford.) 

 „Egyszerűen féltékeny vagy Jutkára." 
„Azért beszélsz így, hogy felbosszants." 
„Ezt te magad sem hiszed el." 
„Csak azért érzed ezt, mert nem megy jól a tanulás." 

10. MEGERŐSÍTÉS, EGYÜTTÉRZÉS, VIGASZTALÁS 
Megpróbálni jobb kedvre deríteni a gyereket, kiverni a fejéből a rossz érzéseket, 
tagadni az érzései komolyságát, erejét: 

„Aludj rá egyet!" 
„Más gyerek is van ezzel így néha." 
„Ne izgasd magad, a dolgok mindig rendbe jönnek." 
„A te képességeiddel kiváló bizonyítványt szerezhetsz." 
„Én is szoktam ilyeneket gondolni." 
„Tudom, néha nagyon unalmasnak tűnik az iskola." 
„Pedig máskor olyan jól ki szoktál jönni a gyerekekkel." 

11. VIZSGÁLÓDÁS, KÉRDEZŐSKÖDÉS, FAGGATÓZÁS 
Okok, motívumok, előzmények keresése; a szülő megpróbál értesüléseket szerezni, 
melyek révén ő oldhatná meg a problémát: 

„Mikor kezdted ezt érezni?" 
„Miért gondolod, hogy gyűlölöd az iskolát?" 
„Nem mondták meg a gyerekek, miért nem akarnak veled játszani?"  
„Hány gyereket kérdeztél meg a házimunkájáról?" 
„Ki ültette ezt a gondolatot a fejedbe?" 
„Mihez kezdesz, ha nem tanulsz tovább?" 

12. ELTERELÉS, HUMORIZÁLÁS, VISSZAVONULÁS 
Megpróbáljuk elvonni a gyereket a problémától; magunk térünk ki a probléma elől; 
elhülyéskedjük, félretoljuk az egészet: 

„Felejtsd el!" 
„Vacsora közben ne beszéljünk erről!" 
„Ugyan már... beszélgessünk valami derűsebbről!" 
„És mi újság a focicsapatban?" 
„Miért nem gyújtod fel az iskolát?" 

Ha az Olvasó valamennyi leírt reakcióját sikeresen beillesztette a fenti kategóriák 
valamelyikébe, akkor eléggé tipikus szülőnek mondható. Ha maradt olyan, amelyik 
egyik skatulyába sem fért bele, gondosan tegye el, mert hamarosan más típusú 
szülőválaszokat nézünk majd át, és ott talán megtalálja ennek a helyét is. 

 A P.E.T-csoportjainkban, amikor ezt a gyakorlatot végigcsináljuk, a szülői 



válaszoknak mindig több mint 90%-a ebbe az imént bemutatott tizenkét kategóriába 
sorolható. A legtöbb anya és apa eléggé meglepődik ezen az egybecsengésen. 
Többnyire az is először esik meg velük, hogy valaki rámutasson, hogyan beszélnek 
gyerekeikhez: milyen kommunikációs módokat használnak, amikor gyerekeik 
érzéseire és problémáira reagálnak. 

És minden csoportban akad egy szülő, aki ezek után megkérdezi: „Nagyszerű, hogy 
most már tudjuk, hogyan beszélünk a gyerekekkel - és akkor mi van? Mi a tanulság 
abból, hogy mindannyian a tizenkét tipikus válaszfajtát adjuk?" 

MIT KELL TUDNI A „KÖZLÉSSOROMPÓKRÓL"? 

E tipikus szülői válaszoknak a P.E.T alakulása során a közléssorompó nevet adtuk, 
mivel legdöntőbb sajátságuknak az tűnt, hogy megakasztják a gyerek közléseit, 
eltorlaszolják az utat a szülőkkel való további beszélgetés elől, és a feszültség 
levezetésének sem marad szabad útja. A gyakori félreértés miatt máris leszögezzük: 
ez a tizenkét válaszfajta csak akkor „árt", csak akkor működik gátként, ha a 
gyereknek problémája van. Más esetben ezek nem akasztanak meg semmit: hasznos 
és odaillő lehet akár a kérdezgetés, akár a viccelődés vagy az utasítás. Vannak persze 
olyan közléssorompók is, mint például a kifigurázás vagy más megszégyenítések, 
amelyek bármilyen helyzetben ártanak. 

Ahhoz, hogy érthető legyen a közléssorompók hatása a gyerekre és a szülőgyerek 
kapcsolatra, végig kell gondolnunk, hogy a szülői válaszoknak általában több mint egy 
jelentésük vagy üzenetük van. Amikor például egy gyerek arról panaszkodik, hogy a 
barátnője nem szereti és nem játszik már vele, és erre azt a választ kapja, hogy 
„Jobban kellene talán bánnod Györgyivel, és akkor szívesebben játszana veled", akkor 
ebből a gyerek sokkal többet hall ki, mint egy puszta javaslatot. Olyan rejtett üzenetet 
hallhat mögötte, amelyből joggal gondolja: 

„Nem fogadod el az érzéseimet olyannak, amilyenek, tehát azt szeretnéd, hogy 
megváltozzak." 

„Nem bízol benne, hogy magam is meg tudom oldani ezt a problémámat." 
„Szóval azt hiszed, hogy én vagyok a hibás ebben." „Azt gondolod, hogy nem 
vagyok olyan okos, mint te." „Azt hiszed, hogy valamit rosszul csinálok." 

Vagy ha azt mondja a gyerek: „Ki nem állhatom a sulit, meg mindent, ami vele 
összefügg!", és erre azt felelik neki: „Hát persze, mindenki ismeri ezt az érzést - majd 
elmúlik!" - akkor a mögöttes üzenet esetleg így visszhangzik benne: 

 „Szóval nem gondolod, hogy az érzéseim túlzottan fontosak lennének..." 
„Nem fogadsz el, meg azt sem, amit érzek." 
„Úgy érzed, ez nem az iskola miatt van, hanem miattam." 
„Nem veszel engem komolyan." 
„Úgy érzed, ez a megítélésem az iskoláról nem megengedhető." 
„Úgy tűnik, nem érdekel téged, mit érzek." 



Amikor a szülők valamit mondanak a gyereknek, egyúttal gyakran mondanak 
valamit a gyerekről is. Ezért van a beszédnek olyan döntő hatása nemcsak a gyerek 
fejlődésére, de a kettőjük közötti viszonyra is. Valahányszor beszélünk egy 
gyerekhez, újabb darabkát teszünk hozzá a kettőnk közötti kapcsolat 
meghatározásához. És minden egyes üzenetünk elárul valamit a gyereknek arról, 
ahogyan felőle gondolkodunk. Fokozatosan kialakít egy képet, mely azt tükrözi, 
ahogyan őt mint személyt látjuk. Beszédünk tehát építheti is a gyereket és a 
kapcsolatunkat, de ugyanígy rombolhatja is mindkettőt. 

A tanfolyamainkra járó szülők hamar megértik a tizenkét közléssorompó romboló 
hatását, amint arra kérjük őket: idézzék fel, mit éltek át mondjuk egy barátjuk 
reagálásakor, miután elmondták ennek a barátnak saját érzéseiket. A szülők majdnem 
mindig arról számolnak be, milyen romboló hatású volt - saját személyükre is, és 
kettőjük kapcsolatára is -, amikor közléssorompós válaszba ütköztek egy-egy gondjuk 
elmesélésekor. Néhány következmény, mely gyakran felbukkant a 
visszaemlékezésekben: 

„Tulajdonképpen elhallgattattak, nem mondtam tovább." 
„Védekezést és ellenállást váltott ki belőlem." 
„Úgy éreztem, vitatkoznom, érvelnem kell." 
„Lehetetlennek és nyomorultnak éreztem magam." 
„Sértett, dühös érzést váltott ki." 
„Bűntudatom támadt, rossznak éreztem magam." 
„Azt az érzést keltették bennem, hogy muszáj megváltoznom, így nem 

fogadnak el." 
„Úgy éreztem, nem bízik meg bennem, hogy magam is meg tudom oldani a 

problémámat." 
„Az volt az érzésem, olyan atyáskodva kell velem bánni, mint egy 

kisgyerekkel." 
„Úgy éreztem, nem értenek meg." 
„Úgy éreztem, nem tartják indokoltnak az érzéseimet." 
„Mintha félbeszakítottak volna." 
„Olyan frusztráló érzés volt, mintha falba ütköztem volna." 

 „Mintha bíróság elé állítottak volna, ahol rengeteg keresztkérdésre kell 
válaszolnom." „Azt éreztem, hogy nem is figyel rám, nem érdekli, amit mondok." 

A szülők nagyon hamar rádöbbennek, hogy ha a közléssorompók így hatottak rájuk 
és a másik emberhez fűződő kapcsolatukra, akkor talán az ő gyerekeikre sem hatnak 
másképp. 

És igazuk van. Ez az a tizenkét szóbeli reakciófajta, melynek elkerülését a hivatásos 
terapeuták gondosan megtanulják. Mert az ilyen reakcióknak könnyen lehet a 
gyógyulás ellen ható, vagyis romboló hatása. A pszichológusok megtanulják, hogy 
úgy reagáljanak a gyerekek üzeneteire, amivel a legkevésbé kockáztatják, hogy 
elhallgasson, bűntudatot érezzen, lehetetlennek lássa magát, veszítsen önbecsüléséből, 
védekezésre kényszerüljön, megbántódjon vagy az elfogadás hiányát érezhesse. 



E könyv függelékében részletesebben bemutatjuk az egyes közléssorompók 
kártékony hatásait. 

Amint a szülők felismerik, milyen gyakran alkalmaznak ők maguk 
közléssorompókat, némi türelmetlenséggel merül fel bennük a kérdés: „De hát hogy 
lehet másképp reagálni? Mi marad más?" Többségük nem is tud egyebet elképzelni 
sem. Pedig léteznek más módok is. 

EGYSZERŰ „HÍVOGATÓK" 

Amikor egy gyerek érzéseiről vagy problémájáról küld üzenetet nekünk, hatékonyan 
és jól reagálhatunk az ún. „hívogatókkal", melyek további mesélésre indítják. Ebben a 
válaszfajtában egyáltalán nem kerül elő a fogadó vagy meghallgató fél saját 
gondolata, értékelése vagy érzése - mégis arra serkenti a gyereket, hogy saját 
gondolatait, értékeléseit, érzéseit elmondja. Olyan ez, mint amikor hívunk valakit. 
Kifejezhetjük olyan egyszerű fordulatokkal, mint: 

 

„Értem." „Tényleg?" 
„Aha." „Ne mondd!" 
„Ühm." „Ne hülyéskedj...' 
„Hogy volt ez..." „Szóval úgy..." 
„Érdekes." „Ez történt?" 

Választhatunk olyan hívogató fordulatot is, amely erősebben kifejezi, hogy 
beszélgetésre hívjuk őt: 
 „Mesélj erről." „Szívesen hallanék erről." 
„Mondd tovább." „Érdekelne, mit gondolsz." 
„Nem akarnál erről beszélni egy kicsit 
velem?" 

„Beszéljük meg!" 

„Rajta! Hallgatlak." „örülnék, ha elmondanád." 
„Ez úgy hangzik, mintha nagyon 
fontos lenne neked." 

„Mintha lenne valami mondanivalód." 

Az ilyen hívogatók nagyon jól elősegítik, hogy a másik ember megnyíljon. Arra 
bátorítják, hogy beszélni kezdjen, vagy folytassa, amit elkezdett. Ugyanakkor „nem 
veszik el tőle a labdát", mint jó néhány korábban említett reakcióban (a 
kérdezősködés, tanácsolás, kioktatás, moralizálás stb.). A hívogatóval nem vonjuk be 
saját érzéseinket-gondolatainkat a beszélgetésbe. A legtöbb szülő meglepődik, hogyan 
fogadják gyerekeik ezeket az egyszerű hívogatókat: felbátorodnak a közeledésre, 
megnyílnak, és a szó szoros értelmében kiöntik érzéseiket és gondolataikat. Csakúgy, 
mint a felnőttek, a gyerekek is szívesen beszélnek, ha van kinek. 

A hívogatók elfogadást is sugároznak, tiszteletet a gyerek személye iránt, 
körülbelül ilyen értelemben: 



„Jogod van kifejezni az érzéseidet." 
„Én tiszteletben tartalak téged mint önálló embert, akinek gondolatai és érzései 

vannak." 
„Lehet, hogy tanulok is tőled valamit." 
„Valóban szeretném hallani az álláspontodat." 
„Az ötleteid megérdemlik, hogy meghallgassák őket." 
„Érdekelsz engem." 
„Kapcsolatban akarok lenni veled, jobban akarlak ismerni." 

Ki ne reagálna kedvezően ilyen hozzáállásra? Van-e olyan felnőtt, aki nem 
boldogan érzi magát értékesnek, fontosnak, elfogadottnak, érdekesnek és 
respektáltnak? Ebben a gyerekek sem különböznek. Ha szavainkkal hívjuk őket, jobb 
is, ha rögtön hátra lépünk, hogy elég tere legyen nagyszerű kifejezőerejüknek és lelki 
kinyújtózásuknak. Ezek az együttlétek majdnem mindig tartogatnak valami tanulságot 
a felnőtt számára is. 

AZ ÉRTŐ FIGYELEM 

Vannak persze más reagálási módok is, amelyekkel a gyerekek üzeneteire 
válaszolhatunk, hiszen a hívogatók csak a kezdő lépést segítik. A szülőknek azonban 
arra is szükségük van, hogy megtanulják „fenntartani a baráti látogatást". 

A passzív figyelemnél (a csendnél) jóval hatékonyabb az aktív odafigyelés - amit 
magyarul értő figyelemnek hívunk -, mely összekapcsolja az üzenet küldőjét a 
fogadóval. Ebben a folyamatban már mindketten aktívak. Az értő figyelem 
megtanulásában segíthet, ha előbb megértjük a kétszemélyes kommunikáció néhány 
általános vonását. 

Ha egy gyerek elhatározza, hogy kommunikálni fog szüleivel, ezt azért teszi, mert 
valamilyen igénye, szükséglete van. Valami mindig zajlik benne. Valamit akar, 
kényelmetlenül érzi magát, bizonyos érzése van valamiről, vagy valami felzaklatta - 
azt mondhatjuk, valami megbolygatta az egyensúlyát. Ennek az egyensúlynak a 
visszanyerése érdekében dönt úgy, hogy beszélni fog. Tegyük fel, hogy a gyerek éhes 
(10. ábra). 

GYEREK 

Hogy megszabaduljon ettől az éhségtől (az 
egyensúlybomlás állapotától), olyan üzenetet 
küld, amelytől reméli, hogy ennivalóhoz juttatja. Azt, 
hogy ténylegesen mi zajlik benne (éhség), nem tudja 
közölni, mivel az éhség a fiziológiai folyamatoknak egy 
olyan összetett mintája, mely mindig a szervezeten belül 
marad. Így azután, ha valaki másnak akarja tudtára 
adni, hogy éhes, akkor e célra olyan jeleket kell 
választania, amelyek szerinte jól leképezik az „éhes 
vagyok" állapotot a másik ember számára. Ezt a folyamatot 
kódolásnak nevezik; a gyerek bizonyos kódot választ belső érzései kifejezésére (11. 

 



ábra). 
Tegyük fel, hogy a mi gyerekünk azt a kódot választja, hogy „Anyu, mikor lesz 

kész a vacsora?". Ezt a kódot vagy szóbeli szimbólumkombinációt veszi azután az 

„éterből" a Fogadó (az anya) (12. ábra). 

Amint az anya megkapja ezt a kódolt üzenetet, végig kell járnia egy ún. 
dekódolási folyamatot, hogy megértse az üzenet jelentését, abban az értelemben, 
hogy vajon mi zajlik a gyerekben (13. ábra). 

 

Ha az anya helyesen dekódolja az üzenetet, meg fogja érteni, hogy a gyerek éhes. 
De ha például egy olyan értelmet dekódol, hogy a gyerek azért akarna máris enni, 
hogy sötétedés előtt még kimehessen játszani a térre, akkor nyilvánvalóan félreérti őt 
- a kommunikációs folyamat így zátonyra fut. És az a bökkenő, hogy sem az anya, 

  

 



sem a gyerek nem veszi ezt rögtön észre, mivel egyikük sem lát bele a másikba. 

Így siklik ki gyakran két ember érintkezése. Az üzenő fél közlését a fogadó fél 
félreérti, de egyikük sincs annak tudatában, hogy félreértés támadt közöttük. 

Ám tegyük fel, hogy az anya mégis ellenőrizni akarja, hogy pontosan dekódolt-e, és 
nincsen-e félreértés. Elég, ha egyszerűen elmondja a gyereknek, hogy mire gondol, 
vagyis dekódolásának az eredményét: „Szeretnéd, ha maradna még idő kimenni a 
térre?" Most, hogy a gyerek hallhatta az anya visszajelzését, módja van közölni, hogy 
a dekódolás nem volt pontos: 

GYEREK: Nem, Anyu, nem erre gondoltam. Csak tényleg nagyon éhes vagyok, és 
szeretnék minél előbb vacsorázni. 

ANYA: Ja, értem. Nagyon éhes vagy. Mi lenne, ha ennél pár szem kekszet addig, 
hogy kibírd? Nem ehetünk, amíg Apa nem jön haza, és az még körülbelül egy óra. 

GYEREK: Jó, akkor eszem egypár kekszet. 

Az anya akkor váltott át értő figyelemre, amikor első visszajelzését küldte a gyerek 
kezdő üzenetére. Ebben a konkrét esetben, az elején félreértette a gyerek üzenetét, de 
visszajelzése ezt rögtön el is árulta a gyereknek, aki egy másfajta kóddal ezek után 
már pontosan meg tudta magát értetni. Ha az anya dekódolása már az első üzenetnél 
helyes lett volna, így rajzolhatnánk fel a folyamatot (14. ábra). 

 

Íme néhány további példa az értő figyelemre: 

1. 
GYEREK: (sírva) Laci elvette a teherautómat. 
SZÜLŐ: Ez nagyon rossz érzés neked. Nem szereted, ha ilyet csinál. 
GYEREK: Igen, így van. 



2. 
GYEREK: Amióta Zsoltiék nyaralnak, nincs kivel játszanom. Nem tudom, mivel 

töltsem az időt. 
SZÜLŐ: Hiányzik, hogy nincs itt a Zsolti, akivel játszhatnál, és most nem tudod, 

mit találhatnál ki, ami szórakoztatna. 
GYEREK: Igen. Bárcsak ki tudnék találni valamit. 

3. 
GYEREK: Jaj, olyan rémes tanárunk van idén. Nem szeretem, olyan zsémbes banya. 
SZÜLŐ: Úgy tűnik, ez a tanár tényleg csalódás neked. GYEREK: Hát persze. 

4. 
GYEREK: Tudod, mi történt, Apu? Beválasztottak a kosárlabdacsapatba. 
SZÜLŐ: Látom, nagyon büszke is vagy rá. 
GYEREK: Naná. 

5. 
GYEREK: Apu, amikor te voltál srác, mi tetszett neked a lányokban? Mitől tetszett 

neked egy lány? 
APU: Mintha azon gondolkoznál, milyennek kell lenni ahhoz, hogy tessél a 

fiúknak, nem? 
GYEREK: Igen. Valami miatt én nem tetszem nekik, úgy látszik. De nem tudom, 

miért. 

Ezekben a példákban a szülő mindig helyesen dekódolta a gyerek érzéseit, vagyis 
azt, hogy mi zajlik éppen a gyerekben. És a gyerek minden esetben igazolta is a 
megértés pontosságát, jelezve valamiképpen, hogy „jól hallottad, amit mondtam". 

Az értő figyelem lényege, hogy a Fogadó megpróbálja megérteni, mit érez az 
Üzenő, mit jelent üzenete. Ezt az értelmet azután saját szavaival megfogalmazza, és az 
Üzenővel „visszaigazoltatja". A Fogadó nem küld saját üzenetet - se értékelést, 
véleményt, tanácsot, se érveket, elemzést vagy kérdést. Csak azt jelzi vissza, amiről 
úgy érzi, hogy értelem szerint benne volt az eredeti üzenetben - se többet, se kevesebbet. 

Íme egy hosszabb párbeszéd, melyben a szülő következetesen értő figyelemmel 
hallgat. Érdemes megfigyelni, hogyan igazolja a gyerek minden alkalommal a szülő 
visszajelzését. Az is tanulságos, ahogyan az értő figyelem egyre jobban megkönnyíti a 
gyereknek, hogy tovább beszéljen, mélyebbre menjen, tovább haladjon saját 
gondolatain. Érezhető a haladás? Megfigyelhetjük, hogyan fogalmazza újra 
problémáját, hogyan jut lassacskán új következtetésekhez önmagáról, és hogyan indul 
saját problémamegoldása felé. 

SÁRI: Bár én is meg tudnék fázni néha, mint a Bori. Olyan jó neki! 
SZÜLŐ: Úgy érzed, mintha valamiből kimaradnál. 
SÁRI: Igen. Ő otthon maradhat, én meg soha. 
SZÜLŐ: Szeretnél többször nem menni suliba. 



SÁRI: Igen. Nem szeretek mindennap iskolába menni... Minden áldott nap! 
Hányingerem van tőle! 

SZÜLŐ: Tényleg eleged van az iskolából. 
SÁRI: Néha direkt utálom! 
SZÜLŐ: Ez több is, mint nem szeretni. Néha utálod az iskolát. 
SÁRI: Így van! Utálom a leckéket, utálom az órákat és utálom a tanárokat. 
SZÜLŐ: Szóval mindent utálsz, ami az iskolával összefügg. 
SÁRI: Tulajdonképpen nem utálok minden tanárt, csak kettőt. Az egyiket ki nem 

állhatom. Ő a legrémesebb. 
SZÜLŐ: Az egyiket különösen utálod, ugye? 
SÁRI: Ez az a Mária néni. Látni se bírom. És végig ő fog minket tanítani. 
SZÜLŐ: Sokáig hozzá lesztek kötve. 
SÁRI: Nem tudom, hogy bírom majd ki. Tudod, mit csinál? Naponta tart egy 

prédikációt, odaáll, így, vigyorogva (mutatja), és elmondja, hogy milyennek kell 
lennie egy komoly diáknak. És felolvassa, hogy mi mindent kell csinálni valakinek, ha 
ötöst akar nála. Undorító. 

SZÜLŐ: Ezt aztán eléggé utálod hallgatni, mi? 
SÁRI: Úgy tünteti fel, mintha lehetetlen lenne ötöst kapni. Kivéve ha zseni vagy. 

Vagy a tanár kedvence. 
SZÜLŐ: Már induláskor kudarcnak érzed, mert lehetetlennek tűnik, hogy ötöst 

kapj. 
SÁRI: Nem akarok stréber kedvenc lenni. A többiek utálják az ilyet. Úgyse vagyok 

túl népszerű... Egyszerűen úgy érzem, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi lány... 
(sír) 

SZÜLŐ: Úgy érzed, nem szeretnek, és ez nyugtalanít téged. 
SÁRI: Hát persze... Van az a társaság a lányok között... ők a csúcs a suliban. A 

legnépszerűbbek. Bárcsak bekerülhetnék oda. De nem tudom, hogy. 
SZÜLŐ: Nagyon szeretnél közéjük tartozni, de nem tudod, hogyan. 
SÁRI: Fogalmam sincs, mitől fogadnak be valakit. Ezek még csak nem is a 

legcsinosabbak... vagy nem mind. Nem is mind jó tanuló. Van olyan is, de a 
legtöbbjük rosszabb tanuló, mint én. Nem tudom... 

SZÜLŐ: Ez olyan rejtélyesnek tűnik, hogy mitől lesz valaki jó nekik. 
SÁRI: Az úgy van, hogy ezek a lányok mind nagyon barátságosak. Mindig 

beszélgetnek, és könnyen barátkoznak. Csak úgy odaköszönnek az embernek, és 
mondanak valamit. Én nem tudok ilyesmit... az ilyesmiben én nem vagyok 

SZÜLŐ: Arra gondolsz, hogy ez az, ami bennük megvan, és benned nincs. 
SÁRI: Tudom, hogy nem vagyok valami nagy dumás. Egy-egy lánnyal jól tudok 

beszélgetni, de amikor sokan vannak, akkor nem. Inkább hallgatok. Nem tudom 
ilyenkor, mit mondjak. 

SZÜLŐ: Egy-egy lánnyal jó, de egy csoporttal már más. 
SÁRI: Mindig attól félek, hogy valami hülyeséget mondok. Úgyhogy inkább csak 

állok ott. És olyan, mintha kimaradnék valamiből. Olyan rossz... 
SZÜLŐ: Nagyon utálod ezt az érzést. 
SÁRI: Utálok kívülmaradni, de attól is félek, hogy megpróbáljak beszállni egy 

beszélgetésbe. 



Sári és apja e rövid találkozásában az apa félreteszi saját gondolatait és érzéseit („én-
üzeneteit"), hogy teljesen a gyerek gondolataira és érzéseire figyelhessen, 
dekódolhassa, és megérthesse őket. Érdemes megfigyelni, hogy az apa mondataiban 
szinte mindig „te" az alany. Nem került elő egy sem a tipikus közléssorompók közül. 
Az értő figyelem következetes alkalmazásával az apa ki tudta mutatni megértését és 
együttérzését Sári érzelmeivel, ugyanakkor nem vette át tőle a felelősséget a saját 
problémájáért. 

MIÉRT ÉRDEMES A SZÜLŐKNEK MEGTANULNI AZ ÉRTŐ 
FIGYELMET? 

Amikor csoportjainkban a szülők először találkoznak az értő figyelemmel, néha azt 
mondják: 

„Nekem ez olyan mesterkéltnek hangzik." „Az emberek nem így 
beszélgetnek." „Mi a célja az értő figyelemnek?" 

 „Olyan sután érezném magam, ha így válaszolgatnék a gyerekemnek." „A 
lányom nyilván azt hinné, megbuggyantam, ha ezt az értő figyelmet nála 
használnám." 

Érthető mindez, hiszen annyira megszokott, hogy a szülő megmond, kioktat, 
kikérdez, ítél, fenyeget, megerősít. Elég természetes tehát, ha megkérdezik: vajon 
megéri-e a fáradság, amibe az átképzés kerül? 

Egy meglehetősen kételkedő apa számolt be meggyőző élményéről, amelyet az 
egyik P.E.T.-óra utáni hétvégén élt át tizenöt éves lányával kapcsolatban: 

„Szeretném elmesélni a csoportnak, milyen bámulatos élményem volt a héten. 
Talán már két éve is megvan, hogy a lányommal, Eszterrel, egyetlen szót sem 
váltottunk azon kívül, hogy »Ideadnád a sót?« meg hasonlók. Az elmúlt este a 
konyhában ült a barátjával, amikor hazaértem. Kihallatszott, amint Eszter meséli 
a fiúnak, mennyire utálja az iskolát, és mennyire kiábrándult a barátnőiből. Akkor 
határoztam el, hogy leülök melléjük, és értő figyelmet mutatok, ha beledöglöm is. 
Szóval azt nem mondom, hogy hibátlanul csináltam, de magam is meglepődtem 
önmagámon. Nem is csináltam olyan rosszul... Akár hiszitek, akár nem, mind a 
ketten elkezdtek beszélni hozzám, és két órán át nem hagyták abba. Többet 
tudtam meg ez alatt a két óra alatt a lányomról, meg arról, hogy milyen, mint az 
elmúlt öt évben együttvéve. Ráadásul, a hét hátralevő részében rém kedves is volt 
velem. Micsoda változás!" 

Nem ez az apa az egyetlen, akit ilyen kellemes meglepetés ér. Már az első 
próbálkozás is sokaknál sikeres: gyakran számolnak be meglepő eredményekről, még 
mielőtt hozzáértésük az értő figyelem terén egy magasabb szintre jutott volna. 

Sokan azt hiszik, hogy rossz érzéseinktől úgy szabadulhatunk meg legkönnyebben, 



ha elnyomjuk, elfojtjuk, elfelejtjük őket; ha nem gondolunk rájuk. Holott a valóságban 
éppen az szabadít meg a nyomasztó gondolatoktól, érzésektől, ha nyíltan kifejezhetjük 
ezeket. Az értő figyelem ezt a fajta katarzist segíti elő. Segít a gyereknek, hogy 
pontosan rátaláljon valóságos érzésére. És amint sikerült kifejezni, gyakran - mint a 
varázslat - el is tűnik az érzés. 

Az értő figyelem élménye fokozatosan csökkenti a gyerek félelmét a negatív érzésektől. 
„Jámbor jószág az érzés" - szoktuk mondani csoportjainkban, hogy segítsünk a 
szülőknek felismerni, hogy az érzések nem „rosszak". Ha értő figyelmén keresztül a 
szülő elfogadja a gyerek érzéseit, maga a gyerek is könnyebben elfogadja majd 
ezeket. A szülő reagálásából tanulja meg, milyen „jámbor", ártalmatlan dolog az 
érzés. 

Az értő figyelem melegséget visz a szülő-gyerek kapcsolatba. Az az élmény, hogy valaki 
meghallgatott és megértett, annyira örömteli, hogy mindig melegséges érzést vált ki a 
Meghallgató iránt. Különösen a gyerekek reagálnak rá könnyen szerető ötletekkel és 
érzésekkel. De hasonló érzések alakulnak ki a meghallgató félben is: kapcsolatukat 
melegebbnek, szorosabbnak érzi. Ha empatikusán és gondosan hallgatunk valakit, 
fokozatosan megértjük őt, és becsülni tudjuk azt a módot, ahogyan ő látja a világot - és 
amint a helyébe képzeljük magunkat, tulajdonképpen azonosulunk vele. Kivétel nélkül 
mindig a közelség, törődés és szeretet érzése alakul ki bennünk az iránt, akivel 
vállaltuk ezt az azonosulást. Együtt érezni, empatizálni valakivel annyit jelent, hogy 
miközben megengedjük különállását, szívesen csatlakozunk hozzá, illetve vagyunk 
vele. Így rövid időre társává válunk az életet kitevő hosszú utazás egy részére. Ehhez 
mély szeretetre van szükség. Az együtt érző, értő figyelem mélyebb törődést, újfajta 
megbecsülést ébreszt a szülőben gyereke iránt; viszonzásképpen a gyerek is hasonló 
érzéseket alakít ki szülője iránt. 

Az értő figyelem serkenti a gyerek saját problémamegoldását. Bárki tapasztalhatja, 
mennyivel jobban végig tudja gondolni problémáját, ha „kibeszélheti magából", 
mintha pusztán magában gondolná át. S mivel az értő figyelem olyan hatékonyan hívja 
elő a beszélhetnéket, így a problémamegoldás keresésében is segíteni tud. Sokszor 
halljuk vagy mondjuk: „Muszáj, hogy kiöntsem a szívem neked", „El akarom 
mondani, hátha az segít", „Nem akarlak lelki szemétládának használni, de el kell 
mondanom..." stb. 

Az értő figyelmet élvező gyerek szívesebben meghallgatja szülei gondolatait és 
elképzeléseit. Általános tapasztalat, hogy könnyebb odafigyelnünk annak a 
szempontjára, aki meghallgatta a mi szempontunkat. A gyerekek is könnyebben 
hallják meg szüleik üzeneteit, ha szüleik előbb meghallgatták őket. Ha egy szülő arra 
panaszkodik, hogy gyereke nem hallgat rá, erősen gyaníthatjuk, hogy a szülő 
meghallgatási képességével van baj. 

Az értő figyelem idején „a labda a gyereknél van". Ha a szülő rendszeresen értő 
figyelemmel hallgatja gyereke problémáit, tapasztalhatja, milyen gyakran választ a 
gyerek önálló gondolkodási pályát: talán elemezni kezdi saját problémáját, és esetleg 
igen konstruktív megoldáshoz jut el. Az értő figyelem arra bátorítja a gyereket, hogy 
önállóan gondolkodjon, maga állítson fel diagnózist a bajról, és meglelje saját 
megoldását. Az értő figyelem bizalmat sugároz, míg az olyan üzenetek, mint például a 
tanács, az érvelés, az utasítás, azáltal fejezik ki a szülő bizalmatlanságát a gyerek 



képességeivel szemben, hogy átveszik tőle a problémamegoldás felelősségét. Az értő 
figyelem tehát az egyik leghatékonyabb eszköz, mellyel egy gyereket az önirányítás, 
felelősségviselés és függetlenség irányába segíthetünk. 

AZ ÉRTŐ FIGYELEMHEZ SZÜKSÉGES SZEMLÉLET 

Az értő figyelem nem olyanfajta egyszerű technika, amelyet szerszámként 
előhúzhatunk egy ládából, valahányszor a gyereknek gondja van. Ez a módszer 
tulajdonképpen egy alapvető magatartást, hozzáállást, szemléletet hoz látható 
működésbe. E szemlélet híján maga a módszer ritkán válik be: hamisan, üresen, 
mechanikusan, bizonytalanul cseng minden szó. Íme néhány alapvető belső feltétel, 
mely az értő figyelem működéséhez szükséges. Amikor ezek hiányoznak, nem 
remélhetjük, hogy értő figyelem-próbálkozásunk sikeres lesz: 

1. Kell, hogy hallani akarjuk a gyerek mondanivalóját. Ez azt jelenti, hogy 
hajlandók vagyunk rászánni az időt. Ha nincs időnk, akkor ezt egyszerűen meg 
kell mondanunk. 

2. Őszintén akarnunk kell segíteni a gyereknek ebben a konkrét problémájában. 
Ha nem akarunk, várjunk, amíg elérkezik az alkalmas időpont. 

3. Képesnek kell lennünk őszintén elfogadni az érzéseit, bármilyenek legyenek 
is, bármennyire különbözzenek is a mieinktől, vagy attól, amilyennek 
elképzeljük, hogy egy gyerek érzéseinek lenniük „kell". Ezt a beállítódást nem 
egyik napról a másikra sajátítjuk el... 

4. Mélységesen bíznunk kell abban, hogy a gyerek képes elbánni saját 
érzéseivel, képes feldolgozni őket, és megoldásokat találni a problémáira. Ezt a 
bizalmat a gyerek problémamegoldásainak figyelése során alakíthatjuk ki. 

5. El kell fogadnunk, hogy az érzések átmenetiek, nem állandóak. Az érzések 
változékonyak - gyűlölet szeretetbe csaphat át, a bátortalanságot a remény 
válthatja fel. Így hát nem kell félni az érzések kifejezésétől, ezek nem rögzülnek 
örökre a gyerekben. Minderről az értő figyelem győzhet meg. 

6. Képesnek kell lenni arra, hogy a gyereket tőlünk független, különálló 
lénynek lássuk; olyan embernek, aki már nincs hozzánk kötve, önálló egyén, 
akinek nemcsak életet, hanem egyéniséget is mi adtunk. A „különállásnak" ez a 
tudata teszi lehetővé, hogy saját érzéseket és saját látásmódot „engedjünk meg" a 
gyereknek. Csak az a szülő tud hatékonyan segíteni a gyerekének, aki érzi ezt a 
különállást. Vele - de nem hozzátapadva - kell lennünk, amikor átéli problémáit. 

AZ ÉRTŐ FIGYELEM KOCKÁZATA 

Az értő figyelem nyilvánvalóan megköveteli a fogadó féltől, hogy saját gondolatait és 
érzéseit felfüggessze, miközben kizárólag a gyerek üzenetének szenteli figyelmét. 
Kényszerűen pontosnak kell lenni; ha a szülőnek azt kell megértenie, hogy mit jelent 
az adott üzenet a gyerek számára, akkor bele kell helyezkednie az ő helyzetébe (az ő 
valóságába, az ő vonatkoztatási rendszerébe, vagyis hogy kihez-mihez viszonyítja a 
gyerek saját értékeit). Az értő figyelem visszajelzésével az a célunk, hogy 



ellenőrizzük, pontos-e a megértésünk, s egyúttal az Üzenő (a gyerek) is 
megbizonyosodhat arról, hogy megértették. 

De valami más is történik az emberrel, amikor értő figyelmet gyakorol. Ahhoz 
ugyanis, hogy pontosan megértsük, mit érez-gondol a másik ember a maga 
szemszögéből nézve, belehelyezkedve tehát az ő helyzetébe, a világot az ő szemével 
látva, nem kerülhetjük el annak kockázatát, hogy saját véleményünk, szemléletünk is 
megváltozhat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy amit tényleg megértünk, az valóban 
megváltoztathat bennünket. Aki tehát nyitott más emberek élményeivel szemben, 
könnyen megérheti, hogy át kell értelmeznie saját élményeit. És ez ijesztő lehet. A 
védekezésre berendezkedett ember például nemigen engedheti meg magának, hogy 
mások eltérő nézeteivel szembesüljön. A rugalmas személyiség viszont nem fél a 
változástól. És a gyerekek, ha rugalmas szüleik vannak, örömmel látják, ha apjuk és 
anyjuk hajlandó változni, emberi lenni. 

4. Hogyan működik az értő figyelem? 

A szülők többnyire meglepődnek, amikor felfedezik, mire képes az értő figyelem, de 
működésbe hozni csak erőfeszítések árán lehet. És bármilyen nehéznek tűnik is 
kezdetben, az értő figyelmet gyakran kell használni. „Fogom tudni, hogy mikor 
alkalmazzam?" - kérdezik a szülők. „Tudom-e majd elég jól csinálni ahhoz, hogy 
hasznos beszélgetőpartnere lehessek a gyerekemnek?" 

Az egyik intelligens, iskolázott, háromgyerekes anya ezt a vallomást tette P.E.T-
csoporttársainak: „Most döbbenek rá, milyen erős bennem az a szokás, hogy 
tanácsokat vagy kész megoldásokat adjak gyerekeimnek a saját problémáikhoz. De 
másokkal is ezt csinálom - a barátaimmal, meg a férjemmel is. Le lehet valaha vetni ezt 
a mindentudó szerepet?" 

Válaszunk: „Igen". A legtöbb szülő képes megváltozni, és megtanulni, mikor 
helyes dolog értő figyelmet alkalmazni - csak egy mély lélegzetet kell venni, és 
elkezdeni bevetni a módszert. Gyakorlat teszi a mestert, vagy legalábbis gyakorlat 
juttat el a hozzáértésnek egy jó, hatékony szintjéig. „Lesz, ami lesz" - szoktuk biztatni 
a tétovázó szülőket, akik először furcsán érzik magukat, amiért más hangon kell a 
gyerekeikhez szólni. De a jutalom nem marad el! 

Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogyan tanulják meg a szülők az értő 
figyelmet. Mint bármely más új tevékenység tanulásánál, itt is óhatatlanul vannak 
nehézségek, sőt kudarcok is. Aki viszont valóban komolyan dolgozik az új készségek 
és egy újfajta érzékenység kialakításán, láthatja majd, hogyan fejlődik gyereke a 
függetlenség és érettség irányába, és élvezheti kapcsolatuk melegebbé, 
bensőségesebbé válását. 

AMIKOR A GYEREKNEK VAN PROBLÉMÁJA 

Az értő figyelem alkalmazása akkor a legmegfelelőbb, amikor a gyerek jelét adja 



annak, hogy problémája van. Az ilyesmit a szülők észre szokták venni, mivel a gyerek 
hallhatóan fejezi ki érzéseit. 

 Minden gyerek életében adódik olyan helyzet, mely csalódást okoz, frusztráló, 
fájdalmas vagy megrázó; problémák a barátaikkal, testvéreikkel, szüleikkel, 
tanáraikkal, környezetükkel vagy önmagukkal. Azok a gyerekek, akik segítségre 
találnak az ilyen problémák megoldásában, pszichológiailag egészségesek maradnak, 
erejük és önbizalmuk növekszik. Érzelmi zavarok azoknál a gyerekeknél alakulnak ki, 
akik nem kapnak segítséget. 

Ahhoz, hogy a szülő biztonsággal felismerje, milyen helyzetben ajánlatos értő 
figyelemre váltania, előbb rá kell hangolódni a „valami problémám van" típusú 
üzenetek meghallására. Előtte azonban érdemes tisztázni egy fontos elvet: a 
„problémagazda" kérdését. 

Minden emberi kapcsolatban vannak olyan pillanatok, amikor az egyik félnek (A-
nak) problémája van - azaz A bizonyos igényei nincsenek kielégítve, vagy saját maga 
elégedetlen saját viselkedésével. Néha kudarc éri, néha bosszús lehet vagy hiányol 
valamit, esetleg össze van zavarodva. Az adott pillanatban tehát A számára ez a 
kapcsolat nem kielégítő. Ilyenkor A a problémagazda. 

Vannak azután olyan időszakok is, amikor A nagyszerűen kielégíti saját igényeit, de 
esetleg éppen ezáltal keresztezi B igényeit. Most tehát B az, aki frusztrált, bosszús, aki 
hiányol valamit vagy össze van zavarodva. Értelemszerűen most B lesz a 
problémagazda. 

A szülő-gyerek kapcsolatban háromféle helyzet alakulhat ki, s ezeket - a megfelelő 
helyen - példaesetekkel szemléltetjük is. 

1. A probléma a gyereké, mivel ő nem tudja kielégíteni valamely igényét. 
Mindez a szülő számára nem jelent problémát, mivel a gyerek viselkedése 
nem keresztezi a szülő saját igényeit. Így tehát a gyerek a problémagazda. 

2. A gyerek ki tudja elégíteni saját szükségleteit (semmi sem gátolja 
ebben), és ez a viselkedése a szülő igényeit sem keresztezi. A kapcsolatban 
tehát nincs probléma. 

3. A gyerek kielégíti saját igényeit (nem akadályozzák), de viselkedése 
problémát okoz a szülőnek, mivel ez a viselkedés valamely konkrét módon 
keresztezi a szülő igényeinek kielégítését. Most a szülő a problémagazda. 

Nagyon fontos, hogy a szülő mindhárom alesetet felismerje a gyerekkel való 
kapcsolatában: melyik kategóriába sorolható az adott helyzet? Ábránk is e 
három lehetőséget mutatja (15. ábra). 

Az értő figyelem akkor a leginkább helyénvaló, ha a probléma a gyereké; ha 
viszont a szülő a problémagazda, az értő figyelem haszontalan vagy akár káros 
is lehet, hiszen ez a gyerek saját problémamegoldását segíti elő, de nem segít a 
szülőnek abban, hogy orvoslást találjon saját gondjára. (A következő fejezetben 



 

találkozunk majd olyan módszerekkel, melyek a szülőket segítik saját problémáik 
megoldásában.) A következő helyzetekben a gyerek a problémagazda: 

Andris úgy érzi, egyik barátja elutasította. 
Balázs szomorú, mert nem került be a teniszcsapatba. 
Ildiből kudarcérzést vált ki, hogy tőle nem kér egy fiú sem randevút. 
Berta nem tudja eldönteni, milyen pályát válasszon. 
Attila bizonytalan benne, hogy menjen-e főiskolára. 
Ágit fegyelmezetlensége miatt kiküldték az óráról. 
János nagyon boldogtalan a zongoraórái miatt. 
Zsuzsi dühös lesz, valahányszor elveszti a játszmát. 
Ricsi rosszul tanul az iskolában, mert utálja a tanárát. 
Barbarát zavarja, hogy olyan magas; sutának érzi magát. 
Erzsi nagy gondban van, mert két tárgyból is bukásra áll. 
Bencének nehéz megcsinálnia a leckéit. 

Ilyen problémákat óhatatlanul produkál az élet minden gyerek számára - ha saját 
maga akar megbirkózni életével. Kudarc, megdöbbenés, hiányérzet, aggodalom, 
sőt még a balsiker is mind a gyereké, és nem a szüleié. 

Ezt az elgondolást kezdetben minden szülő nehezen fogadja el. Anyák is, apák is 
hajlamosak arra, hogy gyerekeiknek túl sok problémáját érezzék sajátjuknak. Mint 
később látni fogjuk, ezzel nemcsak fölösleges szomorúságot okoznak maguknak, de 
rombolják kapcsolatukat is, és elmulasztják a lehetőséget, hogy gyerekeiknek sikeres 
tanácsadói legyenek. 

Amikor a szülő elfogadja azt a tényt, hogy ez a probléma a gyereké, még nem kell 
kizárnia, hogy aggódhat, gondoskodhat, sőt segítséget is ajánlhat a gyereknek 
ugyanebben az ügyben. A pszichológus, aki hivatásos tanácsadója a rábízott 



gyerekeknek, őszintén aggódhat értük, törődhet velük, amikor segítséget akar nyújtani 
nekik. De - a szülők többségétől eltérően - a pszichológus nem veszi át a felelősséget a 
gyerektől a problémái megoldásáért. Elfogadja, hogy a gyerek a problémagazda. 
Elfogadja, hogy a gyerek különálló lény. És alapvetően bízik a gyerek saját 
erőforrásaiban, melyekre építeni lehet a problémamegoldások során. Csakis azért 
tanúsíthat értő figyelmet, mert nem vállalja át a gyerek problémáját. 

Az értő figyelem hatékonyan segíti a másik embert saját problémája megoldásában, 
feltéve hogy a Meghallgató nem veszi át a Beszélő problémáját, és engedi, hogy az 
saját megoldásokat találjon rá. Az értő figyelem révén a szülők jócskán növelhetik 
hatékonyságukat a gyerekek segítésében, de ez a segítség egészen más, mint amit a 
szülők hagyományosan adni szoktak. 

Paradox módon ez a módszer növeli a szülő befolyását gyerekei felett, de ez a 
befolyás megint csak eltér a szokásostól. Az értő figyelem módszere afelé befolyásolja a 
gyereket, hogy saját megoldásokat találjon problémáira. Sok szülő esik kísértésbe, hogy 
átvegye gyerekei problémáit, mint az itt következő esetben is: 

PISTI: A Tomi ma nem játszik velem. Sose csinálja azt, amit én akarok. 
ANYA: Hát miért nem ajánlod fel, hogy akkor azt játsszatok, amit ő akar? 

Meg kell tanulnod alkalmazkodni a társaidhoz, (tanácsolás, kioktatás) 
PISTI: De én nem akarom azt csinálni, amit ő akar, és nem akarok ilyen 

dedósokhoz alkalmazkodni. 
ANYA: Akkor menj, és keress más játszótársat, ha mindig te akarsz a jani 

lenni, (javaslat, kifigurázás) 
PISTI: Ő akar a jani lenni! És nincs más, akivel játszhatnék. 
ANYA: Csak azért vagy ilyen nyűgös, mert már elfáradtál. Holnap majd újra 

lesz kedved Tomival játszani, (értelmezés, megerősítés) 
PISTI: Egyáltalán nem vagyok fáradt, és holnap se lesz kedvem játszani 

vele. Egyszerűen nem akarod megérteni, mennyire utálom azt a kis hülyét. 
ANYA: Hagyd abba ezt a stílust! Ha még egyszer meghallom, hogy így 

beszélsz valamelyik barátodról, megbánod... (parancsolgatás, fenyegetés) 
PISTI: (kifelé menet, rosszkedvűen) Úgy utálom ezt a környéket. Bárcsak 

elköltöznénk ... 

Ugyanez a probléma értő figyelem segítségével így alakulna: 

PISTI: A Tomi ma nem játszik velem. Sose csinálja azt, amit én akarok. 
ANYA: Valahogy mérges vagy a Tomira, (értő figyelem) 
PISTI: Persze. Soha többé nem akarok vele játszani. Nekem ilyen barát nem kell. 
ANYA: Annyira haragszol rá, hogy látni se akarod soha többé, (értő figyelem) 
PISTI: így van. De ha ő nem lesz a barátom, akkor nincs kivel játszanom. 
ANYA: Nem szeretnél egyedül maradni, (értő figyelem) 
PISTI: Hát nem. Azt hiszem, ki kell jönnöm vele valahogy. De olyan nehéz 

megállni, hogy ne legyek rá dühös. 
ANYA: Szeretnél jobban kijönni vele, de nehéz megállnod, hogy ne légy dühös rá. 

(értő figyelem) 



PISTI: Régebben nem voltam rá dühös soha, de akkor mindig szívesen játszotta 
még, amit én akartam. Most meg már nem engedi, hogy én legyek a főnök. 

ANYA: Már nem olyan könnyű őt befolyásolni, (értő figyelem) 
PISTI: Hát nem. Most már nem annyira dedós. Igaz, így jobb játékokat tudunk 

játszani együtt. 
ANYA: így jobban is szereted őt. (értő figyelem) 
PISTI: Jobban, de olyan nehéz, hogy ne én dirigáljak, annyira megszoktam. Lehet, 

hogy kevesebbet veszekednénk, ha egyszer-egyszer hagynám, hogy azt csináljuk, 
amit ő akar. Gondolod, hogy ez menne? 

ANYA: Arra gondolsz, hogy az segítene, ha időnként te engednél, (értő figyelem) 
PISTI: Lehet. Majd megpróbálom. 

Az első változatban nyolc különféle közléssorompót is hallhattunk az anyától, míg a 
másodikban következetesen az értő figyelmet alkalmazta. Az elsőben az anya átvette 
a gyerek problémáját, a másodikban az értő figyelem segítségével Pisti maradhatott a 
problémagazda. Az első változatban Pisti ellenállt az anya javaslatainak, dühe és 
frusztrációja nem oldódott, a probléma megoldatlan maradt, és Pisti sem fejlődött egy 
jottányit sem. A második változatban haragja hamar elpárolgott, ő maga 
kezdeményezett problémamegoldást, és előrelépett önmaga megismerésében. Eljutott 
saját megoldásához, és egy kicsit fejlődött abban az irányban, hogy felelős, belülről 
irányított problémamegoldóvá váljon. 

Íme egy másik helyzet annak illusztrálására, hogyan próbál a tipikus szülő segíteni 
gyerekének: 

KATI: Ma nem akarok vacsorázni. 
APA: Ugyan már, egy gyereknek a te korodban legalább napi három étkezésre van 
szüksége, (utasítás, érvelés) KATI: De én sokat ebédeltem. 

APA: Hát akkor is ülj le az asztalhoz, és nézd meg, mi a vacsora, (javaslat) KATI: 
Biztosan tudom, hogy nem fogok enni semmit. APA: Mi bajod van? 
(kérdezősködés) KATI: Semmi. 
APA: Akkor gyere az asztalhoz, (utasítás) KATI: Nem vagyok éhes, és nem akarok 
vacsorázni menni. 

És ahogy ugyanennek a kislánynak apja segíteni tud az értő figyelem 
eszközével: 

KATI: Ma nem akarok vacsorázni. 
APA: Szóval nincs kedved enni ma este. (értő figyelem) 
KATI: Nincs. Mintha gombócok lennének a gyomromban. 
APA: Valami feszültséget érzel, nem? (értő figyelem) 
KATI: Feszültség? Frászban vagyok! 
APA: Valamitől félsz... (értő figyelem) 
KATI: Aha. Péter felhívott ma, és azt mondta, beszélni akar velem. Állati 

komolyan hangzott, nem ilyen szokott ő lenni. 



APA: Úgy érzed, valami történt, nem? (értő figyelem) 
KATI: Attól félek, hogy szakítani akar. 
APA: Nagyon nem szeretnéd, ha ez megtörténne, (értő figyelem) 
KATI: Belepusztulnék! Pláne, mert azt hiszem, hogy a Zsuzsával akar járni. Ez 

lenne a legrémesebb! 
APA: Attól félsz leginkább, hogy Zsuzsa megszerezheti őt. (értő figyelem) 
KATI: Igen. Az összes jó srácot megszerzi. Undorító, folyton fiúkkal 

beszélget, azok meg tébolyultan nevetnek a mondásain. Állandóan három-négy 
srác van körülötte a folyosón. Nem tudom, hogy csinálja, nekem semmi nem 
jut eszembe, amiről fiúkkal lehetne beszélgetni. 

APA: Szeretnéd, ha te is olyan könnyedén tudnál beszélgetni a fiúkkal, mint 
Zsuzsa, (értő figyelem) 

KATI: Persze. De én unalmas vagyok. Azt hiszem, azért félek, hogy valami 
hülyeséget mondok, mert semmiképpen nem akarom elveszíteni őket. 

APA: Annyira fontos neked, hogy népszerű maradj, hogy félsz a legkisebb 
hibától is. (értő figyelem) 

KATI: Pedig tudom, hogy ennél az se lehetne rosszabb. Csak állok, mint egy hülye. 
APA: Úgy érzed, rosszabbul jársz így, mintha fognád magad, és beszélni kezdenél, 

(értő figyelem) 
KATI:   így van. Elegem van már abból, hogy meg se mukkanok. 

Az első változatban Kati apjának nem sikerült helyesen dekódolnia a kezdő 
üzenetet, és így megrekedtek az evési problémánál. A második menetben, az apa 
érzékeny, értő figyelme révén feltárult a valódi probléma, Kati bátorítást kapott saját 
problémamegoldásához, és talán bizonyos belső változásokhoz is. 

HOGYAN MŰKÖDHET A SZÜLŐI ÉRTŐ FIGYELEM? 

Az itt következő példákban az Olvasó megfigyelheti, hogyan használják a szülők az 
értő figyelmet, amikor mindennapi, apró-cseprő problémákkal találkoznak. Azt 
ajánljuk az Olvasónak, ne mélyedjen el annyira a tényleges helyzetekben, hogy az 
értő figyelem sajátosságai elkerüljék figyelmét. 

DANI, AKI FÉL ELALUDNI 
Dani mamája elvégezte a P.E.T-tanfolyamot, és az itt következő helyzetben - bár 
használ néhány közléssorompót - nagyjából az értő figyelemre támaszkodik. Daninak, 
aki nyolcéves, három éve vannak fokozódó elalvási problémái. Nyolc hónappal e 
beszélgetés előtt külön szobát kapott, és láthatólag örült, hogy két öccsétől 
megszabadult, de az elalvási gondok rosszabbodtak azóta. 

ANYA: Késő van. Oltsd el a lámpát, és aludj. 
DANI: Én nem fogok elaludni. 
ANYA: Muszáj, késő van. Fáradt leszel holnap. 
DANI: Nem fogok aludni. 



ANYA: (keményen) Azonnal oltsd le azt a lámpát! 
DANI: (fakó hangon) Soha nem fogok aludni. 
ANYA: (Úgy érzem, megfojtom. Olyan fáradt vagyok, hogy ma este ezt nem bírom 

ki... Kimegyek a konyhába, elszívok egy cigarettát, és elhatározom, hogy bemegyek 
hozzá, és megpróbálok értő figyelemmel hallgatni, ha belepusztulok is! Dani 
szobájába érve:) Danika, késő van, de azért még leülök ide az ágyadra, hogy a 
lábaimat pihentessem, mielőtt elkezdek mosogatni. (Elveszem tőle a könyvét, leoltom 
a villanyt, becsukom az ajtót és leülök az ágya szélére, hátamat a falnak támasztva.) 

DANI: Add ide a könyvemet! Ne oltsd le a villanyt! Menj ki innen. Nem akarom, 
hogy itt legyél. Nem fogok aludni. Utállak! 

ANYA: Dühös vagy. 
DANI: Igen. Utálom az iskolát, és nem megyek vissza soha. 
ANYA: (Dani szeret iskolába járni.) Eleged van az iskolából. 
DANI: Szörnyű. És nekem nem megy. Semmit se tudok. Másodikba kellene járnom. 

(Harmadikba jár.) Nem tudom a matekot. (Dani nagyon jó matekból.) Ez a tanár talán 
azt hiszi, gimisek vagyunk, vagy mi. 

ANYA: A matek eléggé nehéz neked, ugye? 
DANI: Nem! Könnyű! Csak nincs kedvem hozzá. 
ANYA: Aha. 
DANI: (hirtelen váltással) Focizni szeretek. Sokkal jobban szeretek focizni, mint 

iskolába menni. 
ANYA: A focit tényleg szereted. 
DANI: Muszáj egyetemre menni? (Legidősebb bátyja nemsokára egyetemre megy, és 

sokat beszélünk erről itthon.) 
ANYA: Nem. 
DANI: Meddig kell iskolába járni? 
ANYA: Érettségizni kell. 
DANI: De én nem megyek egyetemre. Nem muszáj, ugye? 
ANYA: Nem muszáj. 
DANI: Jó. Akkor én focizni fogok. 
ANYA: Focizni jó. 
DANI: Hát persze. (Teljesen megnyugodott, kisimult, semmi düh.) Akkor jó éjszakát. 
ANYA: Jó éjszakát. 
DANI: Itt maradsz még egy kicsit? 
ANYA: Aha. 
DANI: (Visszahúzza a takarót, amit korábban lerúgott, és gondosan betakarja vele a 

lábamat.) Jól ülsz? 
ANYA: Igen, köszönöm. 
DANI: Szívesen. (Kis csend után Dani szipákolni és harákolni kezd, mint aki orrát és 

torkát tisztítja látványosan, szrn, szrn, szrn. Daninak enyhe allergiás szénanáthája van, 
de sosem volt vészes. Még nem hallottam őt így szipogni.) 

ANYA: Zavar az orrod? 
DANI: Igen. Nem gondolod, hogy kellene az az orrcsepp? 
ANYA: Gondolod, hogy segítene? 



DANI: Nem. (szrn, szrn) 
ANYA: Nagyon zavar téged az orrod. 

DANI: Igen. (Szipog; fájdalmas sóhajjal:) Bárcsak ne kellene álmunkban az orrunkon 
át lélegezni. 

ANYA: (Nagyon meglepődtem és kísértést éreztem, hogy megkérdezzem, honnan 
van ez az ötlet.) Szóval úgy gondolod, hogy az orrunkon keresztül kell lélegeznünk, 
amikor alszunk. 

DANI: Tudom, hogy így van. 
ANYA: Biztos vagy benne. 
DANI: Tudom. Gábor mondta nekem, már régen (Gábor egy két évvel idősebb 

barátja, akire nagyon felnéz). Ő mondta, hogy muszáj orron keresztül, mert 
álmunkban nem tudunk szájon át lélegezni. 

ANYA: Úgy érted, nem úgy szoktuk? 
DANI: Nem lehet! (szrn-szrn) Mami, ez így van, nem? Szóval hogy muszáj 

álmunkban az orrunkon át lélegezni, nem? (Ezután hosszú magyarázat következik, 
Dani sok mindent kérdez tőlem Gáborról. „De hát ő sosem hazudik nekem!") 

ANYA: (Megpróbálom elmagyarázni, hogy barátja biztosan jót akart, de minden 
gyerek hall néha téves információkat. Erősen hangsúlyozom, hogy mindenki szájon át 
lélegzik álmában.) 

DANI: (nagy megkönnyebbüléssel) Akkor jó éjszakát. 
ANYA: Jó éjszakát. 
DANI: (Könnyedén lélegzik a száján át, de egyszerre:) Szrn... 
ANYA: Még félsz... 
DANI: Aha. Mi van akkor, Mami, ha elalszom a szájamon át lélegezve, és mondjuk 

az orrom el van dugulva, és akkor az éjszaka kellős közepén, amikor a legmélyebben 
alszom, egyszer csak becsukom a szám? 

ANYA: (Most döbbenek rá, hogy évek óta attól félt, hogy álmában megfullad, és 
arra gondolok, „szegény kis gyerekem...") Attól félsz, megfulladnál? 

DANI: Igen. Muszáj levegőt venni. (Nem tudta kimondani, hogy „meghalhatnék".) 
ANYA: (tovább magyarázva) Ez egyszerűen nem fordulhat elő. A szád kinyílna - 

ahogy a szívünk is magától pumpálja a vért, és a szemünk is magától pislog, ha valami 
zavarja. 

DANI: Biztos vagy benne? 
ANYA: Igen, biztos vagyok benne. 
DANI: Jó éjszakát akkor. 
ANYA: Jó éjszakát, drágám. (A puszi után Dani percek múlva alszik.) 

Dani esete nem egyedülálló példa arra, hogyan segítette elő egy érzelmi probléma 
drámai megoldását a szülői értő figyelem. Amikor ilyen beszámolókat hallunk a 
tanfolyamainkra járó szülőktől, újra meg újra megerősödik hitünk abban, hogy a 
pszichológusok által alkalmazott készségeket a legtöbb szülő is jó szinten képes 
megtanulni, és így gyerekeinek olyan mélyen gyökerező problémáiban segíteni, 
melyekről korábban mindenki azt hitte, csakis szakember képes a megoldására. 

Az ilyen terápiás hatású odafigyelés néha nem is okoz többet, mint 
megkönnyebbülést; ilyenkor úgy tűnik, a gyereknek nincs is másra szüksége, mint 



együtt érző fülekre. Így volt ez az okos, tízéves Borcsával is. Borcsa mamája javasolta 
a kislánynak, hogy beszélgetésüket magnóra vegyék, és így elhozhassa megmutatni 
P.E.T.-csoporttársainak. Ezt gyakran ajánljuk a szülőknek, hiszen ez kiváló tanulási 
lehetőség a beszélő és a felvételt hallgató szülők számára egyaránt. A szöveg olvasása 
közben érdemes néha arra is gondolni, milyen közléssorompókat használnának a 
tipikus szülők Borcsa érzéseit hallván. 

ANYA: Nincs kedved holnap iskolába menni ugye, Borcsa? 
BORCSA: Mert tudom, hogy nem fog történni semmi... 
ANYA: Úgy érted, olyan unalmas... 
BORCSA: Igen - semmi érdekes nem várható, csak ott lesz Bugyuta néni, az 

a kövér, löttyedt, buta pofájú... 
ANYA: Idegesítőnek érzed, ahogy csinálja a dolgait. 
BORCSA: Igen... és akkor körbemegy, és azt mondja: „Jó, akkor ezt holnapra 

behozom nektek megmutatni." És akkor holnap azt mondja: „Ó, elfelejtettem, 
majd máskor valamikor..." 

ANYA: Szóval megígér dolgokat, hogy majd megcsinálja... 
BORCSA: És sose csinálja meg. 
ANYA: Nem tartja be a szavát, és ez téged nagyon bosszant. 
BORCSA: Még most se adta oda nekem azt a papírrögzítőt, amit év elején 

megígért. 
ANYA: Azt mondja, hogy megcsinál majd valamit, te számítasz rá, és ő nem 

csinálja meg. 
BORCSA: És mindenféle helyekre kellene mennünk. Mondta, hogy 

valamelyik nap megyünk majd könyvtárba is, de aztán semmi nem történik, 
csak az, hogy mondta...  és aztán megint ígér valami mást. 

ANYA: Valamilyen reményt ébreszt, és azt gondolod, ezentúl jobb lesz vagy 
mulatságos dolog várható, de aztán nem történik semmi. 

BORCSA: így van. Halál unalom az egész. 
ANYA: És akkor csalódást érzel, mert egész nap nem történik semmi érdekes. 
BORCSA: Igen. És az egyetlen óra, amit szeretek, az a rajz, mert akkor legalább 
nem nyaggat az írás miatt. Folyton rám száll, hogy: „Olyan rémes az írásod! Miért 
nem tudsz szebben írni? Miért vagy olyan hanyag?" 
ANYA: Olyan érzés, mintha mindig a nyomodban lenne... 
BORCSA: Igen... és a rajzórán is megmondja, milyen színt használjak, de én nem 

azt használom, én szépre csinálom, és akkor odajön, de csak megmutatja, hogyan kell 
az árnyékot... 

ANYA: Egyébként békén hagy a rajzórán. 
BORCSA: Igen, kivéve a cseréptetőnél... 
ANYA: Annál előírja, hogy hogy kell... 
BORCSA: Aha, de én nem úgy csinálom. 
ANYA: Bosszant téged, hogy megmondja neked, ő hogy gondolja, és akkor úgy 

kellene csinálni... 
BORCSA: De én nem úgy fogom. Én nem törődöm vele. Viszont abból meg baj lehet. 
ANYA: Ha nem törődsz az ötleteivel, akkor félő, hogy baj lesz belőle. 



BORCSA: Aha, de azért általában nincs belőle baj. Mindig azt kell csinálnom, amit ő 
akar... matekban is, ahogy számolnunk kell nála: valamennyi meg valamennyi... hú! 

ANYA: Szeretnéd, ha nem kellene törődni az ő elképzeléseivel, de aztán mégiscsak 
úgy csinálod, és akkor meg dühít... 

BORCSA: Nála minden olyan hosszadalmas - mindent el kell magyaráznia, és aztán 
kipróbálni egypár gyerekkel is, és elmondani, hogy hogy kell... úgy érzem magam, 
mintha kisbabák lennénk. „Ez egy teljesen új lépés!", tök óvodásnak kezel minket! 

A szülőknek néha nehezükre esik egy ilyen beszélgetést meghagyni a maga 
befejezetlenségében, tanulság nélkül. Talán megnyugtató, ha tudjuk, hogy sok 
pszichoterápiás találkozás is így zárul. Mindenesetre a pszichológus könnyebben bízik 
a gyerek önálló megoldáskereső képességében, és ezért kevésbé bánja, ha a gyerek 
egy-egy ilyen határozatlan ponton fejezi be a beszélgetést. A szakember tapasztalatból 
tudja, hogy megbízhat a gyerekek konstruktív problémamegoldó képességében. A 
szülők inkább alábecsülik e téren gyerekeiket. 

A következő példa egy kamasszal folytatott beszélgetéseimre épül, és példa arra, 
hogy az értő figyelem nem mindig hoz azonnali eredményt, változást. Gyakran csak 
egy eseményláncot indít el, melynek végeredménye néha nem is válik világossá a 
szülők számára. Ennek az az oka, hogy a gyerekek gyakran végeznek magukban 
problémamegoldó munkát, jóval az ezt elindító beszélgetésen túl. Az is előfordul, 
hogy a gyerek épp egy problémamegoldás kellős közepén megy el terápiás órájáról, 
hogy azután a következő héten jelenthesse: megoldotta. 

Ez történt a tizenhat éves Dezsővel is, akit szülei azért hoztak el hozzám, mert 
aggasztotta őket a gyerek iskolakerülése, lázadása, kábítószerezése és 
együttműködésének teljes hiánya: 

Dezső több héten át azzal töltötte terápiás óráinkat, hogy a marihuána szívását 
mentegette, miközben kritizálta a felnőttek ivását és dohányzását. Azt mondta, nem 
érti, mi bajuk van a „fű"-vel. Úgy gondolta, mindenkinek meg kellene próbálnia, mert 
neki is olyan csodás élmény volt. Az iskola értelmét is erősen kétségbe vonta. Szerinte 
csak arra jó, hogy előkészítsen egy állásra, amivel pénzt lehet keresni, és ugyanabba a 
csapdába jutni, mint mindenki más ebben a társadalomban. Ketteseket és egyeseket 
kapott. Dezső bármilyen konstruktív tevékenységet teljesen feleslegesnek ítélt. De 
valamelyik találkozásunkon váratlanul bejelentette, hogy abbahagyja a kábítózást, 
mert az „tönkreteszi az életét". És bár még nem tudta, mihez akar kezdeni, abban 
biztos volt, hogy nem akar „hippi útra térni". Azt is közölte, hogy két nyári 
tanfolyamot kezdett el, és sokat készül rájuk - miután évközben egy kivétellel minden 
tárgyból megbukott. Mindkét kurzust erős négyessel végezte el, leérettségizett, és 
egyetemre ment. Nem tudom, mi változtatta őt meg, de azt hiszem, saját józan esze, 
amit az értő figyelem élménye hozott működésbe. 

Az értő figyelem néha pusztán abban segít, hogy a gyerek elfogadja azt a helyzetet, 
amelyről tudja, hogy nem lehet megváltoztatni; segít kifejezni érzéseit e helyzet iránt, 
megkönnyebbülést hoz, és azt az érzést, hogy valaki elfogadta őt ezekkel az érzéseivel 
együtt. Hasonlít ez ahhoz a hatáshoz, melyet kiskatonák jól ismernek: káromkodni a 



társuk előtt, levezetni a feszültséget, és érezni, hogy a másik ezt elfogadja. Ezt a fajta 
hatást a tizenkét éves Julinak és édesanyjának a beszélgetése is jól illusztrálja: 

JULI: Hú, de utálom ezt az Erzsi nénit, az új magyartanárunkat! Ő a legrémesebb. 
ANYA: Idén kifogtátok. 
JULI: Hát ki. Kiáll, és elkezd magáról gagyorászni, olyan unalmas, hogy nem bírom 

ki. Kedvem lenne azt mondani neki, hogy fogja be a száját. 
ANYA: Tényleg rémesen fel tud dühíteni. 
JULI: Mindenkit! Senki se szereti. Miért engedik, hogy ilyen tanárok tanítsanak? 

Hogyhogy nem rúgják ki őket? Ilyen vacak tanárt... 
ANYA: Nem érted, hogy taníthat egy ennyire rossz tanár. JULI: Igen. De ott van, 

és mindennap találkoznom kell vele. Na megyek, csinálok plakátot a pénteki bulira, 
szia. 

Nyilvánvalóan nem született határozott megoldás, és Juli nem tudja megváltoztatni 
a tanárát. De az, hogy érzéseit kifejezhette, azokat az édesanyja elfogadta és 
megértette, máris lehetővé tették, hogy Juli továbblépjen bosszúságán. Ez az anya azt 
is megmutatta lányának, hogy lesz kihez fordulnia a jövőben is, ha nehézségei lesznek. 

MIKOR HASZNOS AZ ÉRTŐ FIGYELEM? 

Vajon meg kell-e várnunk az értő figyelem bevetéséhez, amíg olyan súlyú problémák 
bukkannak fel, mint Daninál, aki félt elaludni? Egyáltalán nem. Gyerekeink naponta 
küldenek üzenetet nekünk valamely kellemetlen, zavaró érzésükről. Karcsi csak épp 
megégette az ujját a vasalóval: 

KARCSI: Jaj, megégettem az ujjamat! Mama, megégettem az ujjamat, nagyon fáj (sír 
már), megégettem... jaj... ANYA: Ó, ez nagyon fáj, tényleg szörnyen fáj. KARCSI: 
Igen, nézd, mennyire megégettem! ANYA: Úgy fáj, mint amit nagyon megégettél: 
annyira fáj. KARCSI: (abbahagyja a sírást) Tegyél rá valamit! ANYA: Jó. Tegyük 
hideg víz alá, aztán tehetünk rá kenőcsöt. 

Ennél az apró otthoni balesetnél nem próbálta az anya azzal nyugtatni Karcsit, hogy 
„Nem is olyan csúnya", „Nem is égetted meg olyan nagyon", „Mindjárt jobb lesz", 
hanem elfogadta Karcsinak azt az érzését, hogy olyan nagyon megégette, és hogy 
annyira fáj. Azt a közléssorompót is sikerült elkerülnie, amely annyira tipikus az ilyen 
helyzetekben: „Ugyan, Karcsi, nem vagy te már olyan kisbaba! Hagyd abba a sírást!" 
(értékelés, utasítás) S végül, az értő figyelem híven közvetítette a gyerek felé az anya 
hozzáállását: 

- A gyerek fájdalmas pillanatot élt át, ő küzdött egy problémával, és joga van 
egyéni módon reagálni rá. 

- Nem akarom tagadni az ő saját érzéseit - ezek nagyon is valódiak az ő 
számára. 



- El tudom fogadni, hogy mennyire érzi ő súlyosnak az égést, és hogy 
mennyire fáj neki. 

- Nem kockáztathatom, hogy hibásnak vagy bűnösnek érezze magát saját 
érzelmei miatt. 

Szülők gyakran mesélik csoportjainkban, hogy gyerekeik heves sírása abban a 
pillanatban abbamarad, amint a gyerek megbizonyosodik felőle, hogy a szülő érti és 
tudja, mennyire szenved vagy fél. A gyereknek ugyanis arra van leginkább szüksége, 
hogy az érzéseit megértsék. 

Mindenki ismeri azt az élményt, amikor a gyerek fél és bizonytalanul érzi magát, 
mert szülei elmennek este, vagy nincs kéznél a kedvenc babája vagy cumikendője stb. 
Ezt a nyűgösséget ritkán oldja a szokásos nyugtatgatás, és a szülők előbb-utóbb 
elvesztik türelmüket, ha a gyerek nem hajlandó abbahagyni a panaszkodást. 

„Hol a kistakaróm? Hol a kistakaróm? Nekem a kistakaróm kell!" „Nem 
akarom, hogy elmenjetek! Nem akarom, hogy elmenjetek!" „Kérem a babámat! 
Hol van a babám? Kérem!" 

Az értő figyelem csodákat tehet ezekben a kínos helyzetekben. A gyerek ugyanis 
azt igényli leginkább, hogy a felnőtt elismerje az érzései komolyságát, egyik P.E.T.-
tanítványunk mesélte: 

Mónika, aki három és fél éves, azonnal sírni kezdett, amint anyja kiszállt mellőlünk 
a kocsiból. Vásárolni ment. „Az anyukámat akarom", mondta körülbelül tízszer, én 
meg mindig azt válaszoltam, hogy mindjárt itt lesz az anyukája. Akkor még 
hangosabb sírásra fakadt: „Akkor a babámat akarom. A babámat akarom!" Miután 
már mindenfélét kipróbáltam a lecsillapítására, eszembe jutott az értő figyelem. Végső 
kétségbeesésemben azt mondtam a gyereknek: „Nagyon hiányzik neked az Anyu, ha 
elmegy tőled." Erre bólintott. „Nem szereted, ha Anyu nélküled megy el." Megint 
bólintott, de még mindig félve szorongatta a cumikendőjét, és úgy ült ott a hátsó 
ülésen, mint egy elveszett cica. Én meg folytattam: „És ha Anyu hiányzik neked, 
akkor legalább a babádat akarod." Élénk bólogatás. „De most a babád sincs itt, és az is 
hiányzik neked." Erre - mint valami varázsütésre - előmászott a sarokból, letette a 
cumikendőjét, abbahagyta a sírást, előremászott mellém, és kedélyes beszélgetésbe 
kezdett velem a parkolóban látott emberekről. 

A tanulság itt is az, hogy jobb elfogadni a gyerek érzését olyannak, amilyen, mint 
biztatgatásokkal vagy fenyegetéssel próbálni megszabadulni a nyafogástól. A gyerek 
bizonyságot akar afelől, hogy a felnőtt tudja, mennyire szenved! 

Van egy másfajta helyzet is, ahol jól működik az értő figyelem: itt gyakran furcsa 
csomagolásban érkezik az üzenet, és nem is könnyű kitalálni, mire gondol a gyerek. 
Sokszor például kérdést hallunk: 

„Én is férjhez megyek / megnősülök majd egyszer?" 



„Milyen érzés lehet meghalni?" 
„Miért hívnak engem a többiek Rétesnek?" 
„Apu, mi tetszett neked a lányokon, amikor srác voltál?" 

E legutóbbi kérdést saját lányom tette fel, amikor hetedikes vagy nyolcadikos volt, 
és épp reggeliztünk. Mint a legtöbb apa, én is azonnal kísértésbe estem, hogy 
elvegyem tőle a labdát, és fussak vele egy kört, boldogan emlékezve vissza 
legénykoromra. Szerencsére rajtakaptam magam ezen, és értő figyelemmel szólaltam 
meg: 

APA: Mintha azon morfondíroznál, mi kell ahhoz, hogy tessél a fiúknak, nem? 
KISLÁNY: Igen. Úgy látszik, én nem tetszem nekik, és nem tudom, miért... 
APA: Tanácstalan vagy, vajon miért nem tetszel nekik. 
KISLÁNY: Hát azt tudom, hogy nem beszélek túl sokat. Félek fiúk előtt beszélni. 
APA: Mintha nem tudnál megnyílni, elengedni magad fiúk társaságában... 
KISLÁNY: Igen. Attól félek, hogy valami olyasmit mondok, ami miatt hülyének 

néznek. 
APA: Nem akarod, hogy azt higgyék, hülye vagy. 
KISLÁNY: Igen. Így inkább csöndben maradok, és akkor nincs veszély. 
APA: Biztonságosabbnak tűnik csendben lenni. 
KISLÁNY: Igen, de ezzel se megyek semmire, mert így meg azt hiszik, hogy 

unalmas vagyok. 
APA: Szóval a hallgatás még nem oldja meg a dolgot. 
KISLÁNY: Hát nem. Azt hiszem, muszáj megpróbálni. 

Milyen könnyen elszúrhattam volna a lehetőséget, hogy segítsek neki ezt 
végiggondolni, ha engedek a kezdeti kísértésnek, és arról kezdek mesélni neki, hogy 
milyen lányok tetszettek nekem annak idején! Hála az értő figyelemnek, lányom egy 
apró lépéssel előbbre jutott: új összefüggésben látta meg a problémáját. Az ilyen 
„ráeszmélések" vezetnek lassan el a viselkedés belülről irányított, pozitív 
változásához. 

Ezek a szokatlanul kódolt üzenetek - különösen a kérdések - gyakran jelzik, hogy a 
gyerek egy mélyebb problémával küzd. Az értő figyelem olyan eszközt nyújt a 
szülőknek, mellyel beléphetnek ebbe a helyzetbe, és segítséget kínálhatnak a 
gyereknek a probléma meghatározásában, és a gyerekben zajló problémamegoldási 
folyamat elindításában. Ha ezekre a kérdés formában közölt érzésekre direkt választ 
adunk, szinte biztos, hogy elmulasztjuk a segítségnyújtás lehetőségét egy fontos 
érzelmi kérdésben. 

Az első próbálkozások idején a szülők gyakran nem gondolnak rá, milyen sokat 
segíthet az értő figyelem a gyerek intellektuális problémáinál is. Milyen nehéz például 
megérteni a temérdek napi híranyagot; a gyerekek is hallanak diáktüntetésről, 
tiltakozásokról, integrációról, rendőri brutalitásról, háborúról, merényletről, 
levegőszennyezésről, népszaporulatról, válásról, bűnügyről stb. 

Ezen a területen azért nehéz értő figyelemmel hallgatni, mert a gyerekek határozott 
állásfoglalása vagy éppen naivitása könnyen helyreigazításra és fejtágításra csábítja a 



szülőket. Sokan puszta jóindulatból: a gyerek szellemi fejlődése érdekében tesznek 
így. Mások önzőbb okból: saját szellemi magasabbrendűségük fítogtatására 
használják az alkalmat. De mindkét esetben közléssorompót állítanak így a gyerek 
problémája elé, amire ő vagy kikapcsol, vagy olyan szócsata kezdődik, amely fájó 
érzésekkel és lehurrogó megjegyzésekkel zárul. 

Gyakran teszünk fel a P.E.T.-et tanuló szülőknek igen átütő kérdéseket is, hogy 
rávegyük őket az értő figyelemre gyerekeik tájékozódási problémáinál, vagy akár a 
személyesebb kérdéseknél is. Ilyeneket kérdezünk: 

„Ugyanúgy kell-e a gyerekednek is gondolkoznia, ahogy te 
gondolkodsz?" 

„Miért fontos neked, hogy tanítsd a gyereked?" 
„Rosszul tűröd a tiedtől eltérő véleményt?" 
„Nem tudnál segíteni a gyereknek, hogy a maga módján lássa ezt a 

bonyolult világot?" 
„Nem tudnál beletörődni, hogy egy bizonyos dolog megértésében ott 

tart, ahol tart?" 
„Nem emlékszel, hogy gyerekkorodban micsoda különös elképzeléseid 

voltak a világ dolgairól?" 

Amint a szülők hajlandók elharapni nyelvüket és kinyitni fülüket, meglepő 
változást tapasztalhatnak a családi vacsorák beszédtémáiban. Gyerekeik ugyanis 
előhoznak olyan problémákat, amelyekről korábban sosem beszélgettek szüleikkel: 
kábítószer, szex, abortusz, alkohol, erkölcs és így tovább. Az értő figyelem olyan 
hellyé varázsolhatja az otthont, ahol szülők és gyerekek együtt beszélhetik meg a 
gyerekeket érintő mély, összetett problémákat. 

Amikor a csoportjainkba járó szülők arról panaszkodnak, hogy gyerekeik soha 
semmi komoly dologról nem beszélgetnek velük, gyakran az derül ki, hogy ezeket a 
témákat a gyerekek tétova próbálkozással előhozzák ugyan, de szüleik a 
hagyományos sínre terelik: fenyegetnek, prédikálnak, moralizálnak, kioktatnak, 
értékelnek, ítélkeznek, gúnyolódnak vagy kitérnek. Így azután a gyerekek lassacskán 
leeresztik a függönyt, amely egy életre elválasztja majd gondolataikat a szülők 
gondolataitól. Nem csoda hát, hogy szakadék tátong a generációk között! Sok 
családban jól látható ez, mivel a szülők nem hallgatják meg gyerekeiket, csak 
oktatnak, kiigazítanak, kifogásolnak, és nevetségesnek tüntetik fel az alakuló értelem 
üzeneteit. 

GYAKORI HIBÁK AZ ÉRTŐ FIGYELEM ALKALMAZÁSÁBAN 

A legtöbb szülő könnyen megérti, mi az értő figyelem, és miben különbözik a 
közléssorompóktól. Az is ritka, hogy valaki ne ismerje fel azokat a pozitív 
lehetőségeket, amelyek a gyerek értő figyelemmel való meghallgatásában rejlenek. 
Van, akinek a gyakorlati alkalmazás már nehezebben megy. Mint bármely más 



készség tanulásánál, itt is az a helyzet, hogy a kezdeti hibákat vagy a hozzáértés 
hiánya, vagy a készség helytelen alkalmazása okozza. Ez utóbbi elkerülésében 
segíthet az alábbiakban egybegyűjtött hibatár. 

A GYEREK BEFOLYÁSOLÁSA „ÚTMUTATÁSSAL" 
Az értő figyelem kezdeti próbálkozásai sokaknak azért nem sikerülnek, mert a 
szándék téves: arra akarják használni az értő figyelmet, hogy gyerekeik viselkedését 
vagy gondolkodását az általuk elképzelt irányba tereljék. 

Előfordult például, hogy a tanfolyam negyedik órájára nagy csalódással jött el egy 
anya, és alig bírta kivárni, hogy elmesélhesse, mennyire elkedvetlenedett az értő 
figyelemmel szerzett rossz tapasztalatai miatt: „A fiam csak bámult rám, és nem szólt 
egy szót sem. Akkor miért mondtátok, hogy az értő figyelem beszédre serkenti a 
gyerekeket? Nálam nem vált be." Amikor a tanfolyam vezető megkérte őt, mesélje el, 
mi történt pontosan, Klári így számolt be: 

Gyuri - aki tizenhat éves - azzal jött haza az iskolából, hogy két tárgyból meg 
fog bukni. Anyja azonnal megpróbálta őt beszédre bátorítani, és elővette újsütetű 
készségét. De Gyuri begombolkozott, aztán ki is ment a szobából. 

A tanfolyamvezető ezek után azt javasolta, játsszák el a jelenetet úgy, hogy ő 
alakítja majd Gyurit, az anya pedig önmagát, természetesen. Klári bele is egyezett, de 
figyelmeztette a csoportot, hogy tanfolyam vezetőjük valószínűleg képtelen annyira 
elzárkózó lenni, mint amilyen Gyuri szokott lenni otthon. Íme a létrehozott 
„rekonstrukció", benne az anya figyelmet érdemlő reakcióival: 

GYURI: Na, ma aztán megkaptam. Három tárgyból is megmondták, hogy fát 
kapok: matekból, magyarból és angolból. 

KLÁRI: El vagy keseredve, (hűvösen) 
GYURI: Persze hogy el vagyok. 
KLÁRI: Csalódott vagy. (még mindig hűvösen) 
GYURI: Ez enyhe kifejezés. Mert ez annyit jelent, hogy nem érettségizhetek a 

többiekkel egy időben. 
KLÁRI: Most hogy megkaptad a figyelmeztetést, úgy érzed, már nem tehetsz 

semmit. (Klári itt saját üzenetet küld) 
GYURI: Úgy érted, hogy többet tanuljak? (Gyuri meghallotta anyja üzenetét) 
KLÁRI: Igen. Biztos nincsenek még véglegesen lezárva a jegyek, nem? (itt 

már kifejezetten tolakszik a saját megoldásával) 
GYURI: Ezt a vackot tanuljam? Minek? Egy rakás szemét az egész! 

És ez így ment tovább. Gyuri egyre jobban hátrált anyja elől, aki az értő 
figyelem álarca mögül próbálta őt a szorgalmas tanulás irányába manipulálni. 
Gyuri fenyegetőnek érezte ezt, és nem adta be a derekát, csak védekezett. 

Klári tehát - sok más szülőhöz hasonlóan - azért örült kezdetben az értő 
figyelemnek, mert benne új eszközt látott a gyerek befolyásolására: titkos utat, 



melyen keresztül a gyerek viselkedése és gondolkodása afelé terelhető, amerre a 
szülő szeretné. 

„De hát nem az a szülő dolga, hogy utat mutasson a gyereknek ? Nem alapvető 
kötelessége ez?" Érdekes, hogy miközben a szülői „útmutatás" az egyik 
legáltalánosabban szentesített szülői funkció, egyben ez az, amelyet leginkább 
félreértenek. A szülői kéz ugyanis nagyon gyakran nemcsak mutatja az utat, 
hanem erélyesen arrafelé húzza is a kormányt, amit semmi kincsért sem adna át 
a gyereknek, ő viszont ellenáll az ilyen erőszaknak. 

A gyerekek gyorsan felismerik szüleik valódi szándékait. Azonnal rájönnek, 
hogy a szülői irányítás leginkább az ő elfogadásuk hiányát jelzi. A gyerek érzi, 
hogy a szülő valamit csinálni akar vele. És fél, hogy ennyire „kézben tartják". 
A függetlensége kerül veszélybe. 

Az értő figyelem nem egy irányítási technika, amellyel a szülő által kijelölt 
változásokat lehet elérni. Aki ezt gondolja, óhatatlanul küld olyan mögöttes 
üzenetet is, amely saját elfogultságait, ötleteit és a szándék nyomását közvetíti. 
Íme néhány példa, hogyan cserkésznek be szülők saját üzenetet a gyerekeik 
közlésére adott visszajelzésbe: 

ZSÓFI: Dühös vagyok a Pannira, és nem akarok vele játszani. SZÜLŐ: Szóval ma 
nincs kedved játszani vele, mert most éppen mérges vagy rá. ZSÓFI: Soha nem 
akarok vele játszani, soha az életbe'! 

Megfigyelhető, hogyan lopta bele a szülő az üzenetébe saját kívánságát: „Remélem, 
hogy ez csak átmeneti, és holnapra már nem leszel rá dühös." Zsófi érezte ezt a 
megváltoztatási szándékot, és a viszontüzenetben ki is javította. 

Egy másik példa: 

ROBI: Mi van abban rossz, ha marihuánát szív az ember? A cigaretta meg az 
alkohol sokkal jobban árt. Szerintem nem kellene tiltani. Meg kellene változtatni a 
törvényt. 

SZÜLŐ: Úgy érzed, meg kellene változtatni a törvényt, hogy egyre több gyerek 
kerüljön bajba. 

Nyilvánvaló, hogy a szülő el akarja téríteni Robit attól, ahogyan most gondolkodik a 
marihuánáról. És így visszajelentése sem pontos, mert nemcsak azt tükrözi, amit a 
gyerek üzent, hanem belekerült a szülői üzenet is. A pontos visszajelentés például így 
hangzott volna: „Meggyőződésed, hogya marihuánát legalizálni kellene, ugye?" 

„HÍVOGATÁS" MAJD „ELKERGETÉS" ? 
Az értő figyelem első próbálkozásainál sok szülő biztatja gyermekét a 
megnyilatkozásra, de aztán mintha „elkergetné" a gyereket; előbb hagyja abba az értő 
figyelemmel való hallgatást, mint ahogy a gyerek eljutott volna tényleges 
mondanivalójához. Ez olyan, mintha azt mondanánk: „Gyere, mondd el, mit érzel, én 
megértem", és azután elküldeni őt, ha olyasmit hallunk, ami nem tetszik nekünk. A 



tízéves Krisztián mamája is kezdetben segíteni akar, amikor fia szomorúságát látja: 

ANYA: Szomorúnak látszol, (értő figyelem) KRISZTIÁN: A Gergő ellökött. 
ANYA: És ez nem esett jól. (értő figyelem) KRISZTIÁN: Nem. És kiverem a 
fogát! 

ANYA: Hát ez nem lenne rendes dolog, (értékelés) 
KRISZTIÁN: Nem izgat. Ilyen laposra verem, (mutatja) 
ANYA: Krisztián, a verekedés sosem jó megoldás, ha vitád van a barátaiddal, 

(moralizálás) Miért nem mégy oda hozzá, és mondod meg neki, hogy ki akarsz 
békülni? (tanácsolás, javaslat) 

KRISZTIÁN: Még hogy én? Ne viccelj! (csend) 

A biztatás után az anya „elkergette" Krisztiánt, és a beszélgetés abba is 
maradt. Értékelés, moralizálás és tanácsok hiúsították meg, hogy segíthessen 
fiának elboldogulni saját érzéseivel, és eljutni egy saját, pozitív 
problémamegoldásig. Krisztián pedig azt tanulta meg, hogy a mamája nem bízik 
meg az ő problémamegoldó képességében, hogy nem tudja elfogadni az ő dühös 
érzéseit, nem tartja jó gyereknek, és hogy a szülők láthatólag nem értenek 
semmit. 

Kevés dolog árt annyira az értő figyelem hosszú távú sikerének, mint az, ha 
közlésre biztatjuk a gyereket, majd valódi érzéseire értékeléssel, ítélkezéssel, 
moralizálással és tanácsokkal válaszolunk. A gyerek így hamar gyanakodni 
kezd, és megtanulja, hogy a felnőttek csak azért húznak ki belőle valamit, hogy 
ezt azután kicsavarhassák, és az ő értékeléséhez vagy „lecikizéséhez" 
felhasználhassák. 

A „SZAJKÓZÁS" 
Tamás elkeseredetten meséli kudarcát első értőfigyelem-próbálkozásával: „A 
fiam olyan furán nézett rám, és azt mondta, ne ismételgessem folyton, amit 
mond." Hasonló élménye sok szülőnek van, amikor egyszerűen tükrözni sikerül 
csak a gyerek szavait, de az érzéseket még nem tudja visszajelezni. Ilyenkor 
érdemes felidézni, hogy a gyerek szavai pusztán kódolt jelek, melyek a közlésre 
váró érzéseket hordozzák. A kód még nem az üzenet! Azt a szülőnek kell 
dekódolnia. 

Amikor a gyerek azt mondja dühösen a szüleinek, hogy „Hülye, büdös 
disznók vagytok!", nyilván nem az az üzenet, hogy „szüleim, ti disznók 
vagytok", hiszen a gyerek ismeri a különbséget szülő és disznó között - pusztán 
ezzel fejezi ki dühét velük szemben. 

Ha erre az apa azt válaszolta volna például, hogy „Úgy gondolod, disznók 
vagyunk", akkor a gyerek aligha érezte volna, hogy jól értették. De ha az apa 
azt mondja, hogy „Tényleg nagyon mérges vagy rám", erre már várhatóan azt 
feleli, hogy „Nagyon!", és érzi, hogy megértették üzenetét. 

Az alábbi példapárok jól mutatják, mi a különbség a kód puszta szajkózása 



és a között a visszajelentés között, melyet bizonyos dekódolási munka után 
küld a szülő az üzenetben rejlő tényleges érzésekről: 

1. 
ATTILA: Nekem senki se passzol labdát, ha ezekkel a nagyokkal játszunk. 
(a) SZÜLŐ: Neked sosem passzolnak a nagyok labdát, (a kód szajkózása) 
(b) SZÜLŐ: Te is akarsz játszani, és úgy érzed, nem igazság, hogy kihagynak, (a valódi 

jelentés visszajelzése) 

2. 
ANIKÓ: Egy ideig olyan jól ment. De most rosszabb, mint az elején. Semmi se használ. 

Minek törjem magam? 
(a) SZÜLŐ: Egyre rosszabb, és nem segít semmi, (a kód szajkózása) 
(b) SZÜLŐ: Kezded elveszíteni a kedved, és legszívesebben feladnád, (az érzés 

visszajelzése) 

3. 
SAMU: Nézd, Apa, csináltam egy repülőt az új szerszámaimmal! 
(a) SZÜLŐ: Csináltál egy repülőt a szerszámaiddal (a kód szajkózása) 
(b) SZÜLŐ: Most nagyon büszke vagy a repülődre! (az érzés visszajelzése) 

Az értő figyelem pontosságát mindenki a gyakorlás során tanulja meg. P.E.T.csoportjainkban 
azt tapasztaltuk, hogy azok a szülők, akiket jól tanítunk, és akik részt vesznek a 
készségfejlesztő gyakorlatokon, bámulatos szintű hozzáértést szereznek az értő figyelem 
művészetében. 

EMPÁTIA NÉLKÜLI MEGHALLGATÁS 
Ha valaki pusztán könyvből akarja elsajátítani az értő figyelem készségét, annak számára az a 
legkomolyabb veszély, hogy nem hallja saját hangját: benne van-e az a melegség és 
együttérzés, amely hitelessé teszi szavait. Az empátia a kommunikációnak az a sajátossága, 
mely a meghallgató együttérzéséről győzi meg az üzenet küldőjét; arról, hogy belehelyezkedett 
az üzenő helyzetébe, és egy pillanatra belülről látja dolgait. 

Mindenki arra vágyik, hogy mások megértsék, mit érez, amikor beszél, és ne csak azt, amit 
mond. A gyerekek különösen érző emberek. Így legtöbb közlésüket érzések kísérik: öröm, 
gyűlölet, csalódás, félelem, szeretet, bosszúság, düh/ büszkeség, frusztráció, szomorúság, és így 
tovább. És elvárják, hogy szüleik együtt érezzenek velük az ilyen érzések hallatán. Ha az 
együttérzés hiányzik, a gyerek úgy érzi, hogy most legfontosabb „részét": az érzéseit nem 
értették meg. 

Gyakori hiba, amelyet kezdők követnek el, hogy kimarad a visszajelentésből az üzenet 
érzésrésze. A tizenegy éves Zsanett anyjához fut, aki a konyhában dolgozik éppen: 

ZSANETT: A Gabi egy szörnyeteg! (A kilencéves öcsről van szó.) Olyan piszok! 
Kihúzza az összes ruhámat a fiókból, Anyu! Utálom őt! Meg tudnám ölni, amikor 
ilyeneket csinál! 



ANYA: Nem szereted, ha ilyet csinál. 
ZSANETT: Nem szeretem? Utálom! És őt is utálom! 

Zsanett anyja meghallotta a szavakat, de az érzéseket nem. Mert ebben a pillanatban 
Zsanett dühöt és gyűlöletet érez. „Nagyon dühös vagy Gabira" - például hívebben 
fejezte volna ki a kislány érzéseit. De amikor az anya egyszerűen Zsanett 
örömtelenséget jelzi vissza a fiókok kiürítése miatt, Zsanett félreértve érzi magát, és 
következő üzenetében ki is javítja anyja szavait: „Nem szeretem?" (ez túl enyhe 
kifejezés) és „Utálom őt!" (ez a fontosabb). 

A hatéves Elemér apjával alkudozik a tengerparton, aki megpróbálja rábeszélni, 
hogy jöjjön be a vízbe: 

ELEMÉR: Nem akarok bemenni. Túl mély! És félek a hullámoktól. 
APA: Túl mély neked a víz. 
ELEMÉR: Félek tőle! Kérlek, ne vigyél be! 

Ez az apa egyáltalán nem érzi a gyerek érzését, és ezt visszajelzése is mutatja. 
Elemér ugyanis nem intellektuális értékelést küld a vízállásról. Inkább könyörögve 
kér: „Ne vigyél be, mert szörnyen félek!" Az apa ezt visszajelezhette volna például 
úgy, hogy „Félsz a víztől, és nem akarod, hogy erőltesselek". 

A P.E.T.-tanfolyam során sok szülő döbben rá, mennyire kínos viszonyban él az 
érzelmekkel - akár a sajátjaival, akár a gyerekeiével. Szinte kénytelen becsukni a 
szemét a gyerek érzései láttán, annyira rosszul tűri, hogy ezek léteznek. Van, aki 
ugyanezen okból azon igyekszik, hogy a gyerek minél hamarabb túl legyen érzésein, 
és ezért szándékosan nem hallja meg az ilyen üzenetet. Némelyek úgy szoronganak az 
érzésektől, hogy felismerni is képtelenek a gyerek üzeneteiben. 

A csoportjainkban ezek a szülők mégis megtanulják, hogy gyerekek (és felnőttek) 
óhatatlanul éreznek. Az érzések az élet fontos részei, és nem valamiféle kóros vagy 
veszélyes holmik. Rendszerünkben az is hamar kiderül, hogy az érzések többnyire 
átmenetiek - felbukkannak és eltűnnek anélkül, hogy bármilyen tartós veszélyt 
jelentenének a gyerek számára. Elmúlásukhoz mindenesetre a szülői elfogadás 
nagyon is szükséges, ezt pedig legjobban az együtt érző értő figyelem közvetíti a 
gyereknek. Amint valaki megtanulta ezt, tapasztalja majd, mennyire negatív érzések is 
gyorsan elillannak az értő figyelem nyomán. 
Pali és Éva - akiknek két kislányuk van - örömmel számoltak be tapasztalataikról, 
amelyek megerősítették hitüket az értő figyelemben. Mindketten szigorúan vallásos 
családban nevelkedtek. Szüleik százféle módon tanították őket arra, hogy az 
érzéseinket kifejezni: a gyengeség jele, és egy jó keresztény nem tesz ilyet. Mindketten 
azt tanulták, hogy „gyűlölni bűn!", „Szeresd felebarátodat!", „Vigyázz a nyelvedre!" 
és: „Ha majd rendesen tudsz beszélni anyáddal, akkor jöhetsz vissza az asztalhoz". 

Ilyen nevelkedés után mindkettőjüknek nehezére esett elfogadni lányaik érzelmi 
megnyilvánulásait, és ráhangolódni az ilyenfajta üzeneteikre. A P.E.T. nagy 
meglepetés volt számukra. Kezdetben kettőjük kapcsolatában sikerült elfogadniuk, 
hogy léteznek érzelmek. Sok más P.E.T.-szülőhöz hasonlóan elkezdték egymásnak 
mondani saját érzéseiket, amit a másikuk mindig értő figyelmével segített. 



Rátalálva a nyíltság és bensőségesség örömeire, Pali és Éva kellő bátorságot 
gyűjtöttek ahhoz, hogy lassacskán lányaikat is értő figyelemmel hallgassák. A lányok 
hónapokon belül megváltoztak: a csöndes, „jól nevelt", befelé forduló és elnyomott 
gyerekekből spontán, kifelé forduló, vidám lányok lettek nagyszerű kifejező és közlő 
készséggel. Ebben a felszabadult családi környezetben az érzések az élet elfogadott 
részeivé váltak. 

„Sokkal több az örömünk azóta - meséli Pali. - Nem kell bűntudatot éreznünk az 
érzéseink miatt. És a gyerekek sokkal nyitottabbak és őszintébbek velünk." 

ÉRTŐ FIGYELEM - ROSSZKOR 

Az értő figyelem kudarca gyakran abból fakad, hogy a szülők nem megfelelő időben 
próbálják alkalmazni. Mint bármely más jó dologból, ebből is megárt a sok. 

Van, amikor még a legegyüttérzőbb füleknek sem akar a gyerek beszélni: egyedül 
akar maradni az érzéseivel, legalábbis egy időre. Lehet, hogy túlságosan fájdalmas 
még az élmény. Lehet, hogy nincs ideje belefogni egy hosszú, katartikus 
beszélgetésbe. Ezt az igényt tiszteletben kell tartanunk, és nem szabad befurakodni a 
gyerek magánterületére. Bármilyen jól indítja is a szülő értő figyelmű közeledését, 
előfordulhat, hogy a gyerek nem fogadja el a meghívást. Az egyik anya mesélte el 
csoportjának, hogyan fogalmazott a lánya, amikor nem akart beszélgetni: „Hagyd 
most, Anyu. Tudom, hogy talán jót tenne, ha beszélnék róla, de most nincs kedvem. 
Kérlek, hagyd most az értő figyelmet." 

Értő figyelmével sok szülő akkor is elindítja a beszélgetést, ha nem lesz ideje 
végighallgatni azt a sok érzést, amely a gyerekből kiszabadulhat. Ez tulajdonképpen 
cserbenhagyás, ami nemcsak a gyerekkel szemben tisztességtelen, de a kapcsolatnak 
is árt. A gyerek joggal érzi úgy, hogy a szüleit ő nem érdekli eléggé ahhoz, hogy 
végighallgassák. Azt szoktuk tanácsolni a szülőknek: „Ne kezdjetek értő figyelemmel hallgatni, 
ha nincs elég idő rá, hogy mindazt meghallgassátok, amit ez a módszer előcsalhat a gyerekből." 

A kudarcnak, a gyerek ellenállásának néha az az oka, hogy nem értő figyelemre, hanem 
másfajta segítségre van szüksége. Amikor a gyerek - jól érthető okokból - információt kér, vagy 
gyakorlati segítséget akar valamihez, vagy kölcsönözni akar bizonyos lehetőséget a szüleitől, 
nincs szüksége rá, hogy kibeszélhesse magát, vagy feldolgozhasson valamit. 

Van, aki annyira beleszeret az értő figyelembe, hogy olyankor is használni akarja, amikor a 
gyereknek semmi szüksége rá, hogy bizonyos segítséggel közelebb jusson saját érzéseihez. 
Könnyű belátni, mennyire nem helyénvaló az értő figyelem ezekben az elképzelt helyzetekben: 

1. 
GYEREK: El tudtok vinni szombaton a Skálába? Vennem kell valamit. SZÜLŐ: Szeretnéd, 
ha elvinnénk szombaton vásárolni. 

2. 
GYEREK: Mikor jösztök Édesanyával haza? 
SZÜLŐ: Kíváncsi vagy, hogy mikor jövünk meg. 

3. 



GYEREK: Mennyibe kerülhet az autóvezetői tanfolyam? SZÜLŐ: A jogosítványod 
költségei aggasztanak. 

Ezek a gyerekek valószínűleg nem igényelnek bátorítást további közlésekhez. Bizonyos 
típusú segítségre van szükségük, és ez különbözik attól, amilyen segítséget az értő figyelem 
nyújt. Nem érzésekről számolnak be. Tényszerű információt kérnek. És ha ilyen helyzetben 
értő figyelmű reakciót kapnak, ezt nemcsak furcsállják majd, de valószínűleg bosszantja is 
őket, hiszen frusztráló és idegesítő a válasz hiánya. Ilyenkor egyenes feleletre van szükségük. 

Az is érezhetően zavarja a gyereket, ha szülei azután is értő figyelemmel próbálkoznak, 
amikor már nincs újabb üzenete. Tudni kell, mikor jó abbahagyni. Többnyire egyértelmű jelzés 
érkezik: a gyerek feláll, elhallgat, órájára néz, fészkelődik vagy jól olvasható arckifejezéssel 
jelzi a beszélgetés tényleges végét. Vagy azt mondja: 

„Hát azt hiszem, ennyi." 
„Abba kell hagynunk, mert mennem kell." 

 „Most már másképp látom." 
„Talán ez elég is." 
„Nem akarom ilyen sok idődet elvenni." 

Az okos szülő akkor is visszahúzódik ezekre a jelzésekre és üzenetekre, ha 
egyébként úgy érzi, a gyerek nem jutott még el semmiféle megoldáshoz. Ahogy a 
pszichológusok is tapasztalják, az értő figyelem csupán elindítja a gyereket a 
problémamegoldás felé - az érzések és a probléma megfogalmazásával -, de a 
tényleges, saját megoldásig már sokszor egyedül jut el. 

5. Hogyan figyeljünk a kicsikre, akik 
még alig tudnak beszélni? 

Sok szülőben felmerül a kérdés: „Hiába látom, hogy az értő figyelem csodákra képes 
a nagyobb gyerekeknél, de mit lehet tenni a csecsemőknél és kis totyogóknál, akik 
még nem értik a szót?" 

Vagy: „Belátom, hogy a nagyobbaknál jobban kell támaszkodnunk az ő 
problémamegoldó képességükre, de a piciknek még nincsenek ilyen képességeik. 
Nem kell mégis nekünk megoldanunk a problémáikat?" 

Félreértés, hogy az értő figyelem csak a beszéd kialakulása utáni korban használható. 
Pusztán némi kiegészítő ismeretre van szükség a nonverbális (nem szóbeli) 
kommunikáció természetéről, és máris nyitva áll az út az értő figyelem használata 
előtt, egész kis gyerekeknél is. Ami pedig problémamegoldó képességeiket illeti, 
ezeket szintén gyakran alábecsülik, talán azért, mert a kisbaba valóban sok 
szükséglete kielégítésében szorul felnőttsegítségre. 



MIBEN „MÁS" A CSECSEMŐ? 

Először lássuk a hasonlóságokat: szükségleteik ugyanúgy vannak, mint a nagyobb 
gyerekeknek és a felnőtteknek. És számukra sem problémátlan ezeknek a 
szükségleteknek a kielégítése. Fáznak, éhesek, kényelmetlenül nedvesek, fáradtak, 
szomjasak, frusztráltak, betegek. Ezekben a problémákban segíteni a csecsemőnek 
sajátos felnőttfeladat. 

Ezenkívül a csecsemők és pici gyerekek szélsőségesen függenek a szülőktől a 
szükségleteik kielégítésében és a problémamegoldás terén. Belső erőforrásaik és 
képességeik korlátozottak. Az éhes csecsemő nem fog kimenni a konyhába, kinyitni a 
hűtőszekrényt, és önteni magának egy pohár tejet. 

Ugyancsak hiányzik még az a képessége, hogy szóban közölje szükségleteit - nem 
ismeri még a nyelvet, melynek révén elmondhatná problémáit és igényeit. A szülő 
gyakran nem ismeri ki magát, mivel az üzenet nem elég világos számára: arról van-e 
épp szó, hogy a gyerek gyöngédségre vágyik, vagy a gyomrában levő gázoktól akar 
megszabadulni. 

Ráadásul a kicsi gyerek nemegyszer maga sem tudja, mi zavarja. Talán azért, mert 
oly sok igénye fiziológiai még, vagyis kielégítetlen testi szükségletekről van szó 
(éhség, szomjúság, fájdalom stb.). Bizonyára az értelmi és nyelvi készségek 
fejletlensége is nehezíti, hogy pontosan körülhatárolhassa problémáját. 

Mindezek miatt a csecsemők igényeinek kielégítésében segédkezni, a problémáik 
megoldásában közreműködni sok mindenben eltér a nagyobbak segítésétől - de nem 
annyira, mint azt sok szülő gondolná. 

RÁHANGOLÓDÁS A CSECSEMŐ SZÜKSÉGLETEIRE ÉS 
PROBLÉMÁIRA 

Bármennyire szeretnénk is, hogy a csecsemő képes legyen saját erőből kielégíteni 
szükségleteit és megoldani problémáit, mégis a szülőn múlik, hogy a baba eleget eszik-
e, melegben van-e, száraz-e, kap-e elég szeretetet stb. Csak az a probléma: hogyan 
találja ki a szülő, mi bántja a nyűgös, síró csecsemőt? 

A szülők többsége a „könyv alapján" tájékozódik, abból olvas a csecsemő 
igényeiről, általánosságban. Dr. Spock kétségtelenül nagy segítséget nyújtott a 
szülőknek azzal a rengeteg információval, melyet rendelkezésükre bocsátott a 
csecsemők igényeiről és ezek kielégítési módjairól. De azt minden szülő tudja, hogy 
mindent Spock könyvében sem találhat meg. Ahhoz, hogy egy konkrét gyereknek 
hatékonyan tudjunk segíteni, meg kell ismernünk azt a gyereket, a maga egyéni 
igényrendszerével. Ennek legjobb eszköze az értő figyelem, mellyel ennek a 
gyereknek az üzeneteit hallgatjuk, még ha azok nem is szóbeliek. 

A csecsemőt értő figyelemmel hallgatni ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint a 
nagyobb gyerekek meghallgatását. A különbség annyi, hogy itt nonverbális 
közlésekre kell figyelnünk. 

Reggel fél hatkor a kisbaba sírni kezd. Nyilvánvaló, hogy valami problémája van: 



valami nincs rendben, valamit igényel, valamit akar. Nem tud szóbeli üzenetet 
küldeni a szüleinek: „Nagyon kényelmetlenül érzem magam, és valami nyugtalanít." 
Így a szülő sem használhat értő figyelmet abban az értelemben, ahogy korábban 
bemutattuk („Valami rossz érzést okoz neked, zavar."). 

A szülő viselkedéses (és nem szóbeli) üzenetet kap - hallja a sírást -, és ezt kell 
helyesen dekódolnia, ha rá akar jönni, mi zajlik a gyerekben. Mivel a dekódolás 
helyességének ellenőrzésére hiába használna szóbeli kódot, neki is a viselkedéses 
módszert kell választania a visszajelzéshez. 

Megpróbálhatja melegebben betakarni őt (sírását a fázás üzeneteként dekódolva). 
Tegyük fel, hogy a gyerek tovább sír („Nem értetted még meg az üzenetemet."). 
Lehet, hogy a szülő most felveszi, és ringatni kezdi (pl. úgy dekódolva a sírást, hogy 
rosszat álmodott a gyerek), de a sírás nem csendesedik („Nem ezt érzem."). Végül a 
gyerek szájába adhatja a tejjel teli cumisüveget („éhes"), amitől néhány korty után a 
gyerek meg is nyugszik („Erre gondoltam: éhes voltam, végre megértettél!"). 

A szülői eredményesség a gyerek bármely életkorában nagyrészt azon múlik, 
mennyire pontos a kettőjük közötti kommunikáció. Ennek kialakításában a döntő 
felelősség természetesen a szülőé. Meg kell tanulnia a kisbaba viselkedését pontosan 
dekódolni, mielőtt döntene, mit tesz a rossz érzés megszüntetésére. Ehhez a szokásos 
visszajelzési folyamatot kell végigcsinálnia, csak éppen viselkedéssel. De ezt is 
hívhatjuk értő figyelemnek, hiszen a mechanizmus ugyanaz, mint amelyet leírtunk a 
már beszélő gyerekek kapcsán. A különbség abban áll, hogy a nonverbális üzenetre 
(sírás) nonverbális visszajelzést (cumisüveg a szájba) kell küldeni. 

S mivel ennyire fontos, hogy a kétirányú kommunikáció jól működjön, érthető, 
hogy annyira fontosnak tartjuk az első két életévben szülő és gyerek maximális 
együttlétét is. Ekkor ismeri meg a szülő a gyerekét - jobban, mint bárki más -, azaz 
ekkor alakítja ki azokat a készségeit, melyekkel a kisbaba viselkedéses üzeneteit 
dekódolni tudja majd; ő lesz legjobb tudója, hogyan lehet gyereke szükségleteit 
kielégíteni, és problémáit megoldani. 

Mindenkinek volt már olyan élménye, hogy nem sikerült megfejtenie (dekódolnia) 
egy ismerős kisgyerekének viselkedését. Azt kérdezzük például: „Mit akar a gyerek, 
amikor így zörgetni kezdi a járóka rúdjait? Valamire való ez, nem?" Mire az anya 
esetleg azt feleli: „Mindig ezt csinálja, amikor elálmosodik. A nagyobbik gyerekünk a 
takarót kezdte gyűrni, amikor el akart aludni kiskorában." 

HOGYAN SEGÍT CSECSEMŐKNÉL AZ ÉRTŐ FIGYELEM? 

Sok szülő nem veszi a fáradságot, hogy értő figyelemmel ellenőrizze, vajon tényleg az 
bántja-e a kisbabát, amire a szülő első pillanatban gondol. Egyszerűen fogja magát, és 
csinál valamit, amiről úgy gondolja, hogy segít a gyereken anélkül, hogy rátalált 
volna, mi bántja őt. 

Gyuszi feláll a járókájában, nyöszörögni kezd, majd hangosan sír. Anyja 
leülteti, és odaadja a csörgőjét. Gyuszi egy pillanatra abbahagyja a sírást, 
aztán kidobja a járókából a csörgőt, és még hangosabb sírásba kezd. Anyja 
felveszi a csörgőt, erélyes mozdulattal Gyuszi kezébe adja, és kemény 



hangon kijelenti: „Ha még egyszer kidobod, nem adom vissza." Gyuszi 
tovább sír, és újra kidobja a csörgőt. Anyja ráver a kezére. Gyuszi most 
már üvölt. 

Ez az anya abban a hitben élt, hogy tudja, mire van gyerekének szüksége, és 
nem hallotta meg, amikor a gyerek „megmondta" neki, hogy dekódolása téves. 

Mint oly sok más szülő, ez az anya sem tartotta fenn elég hosszan a kommunikációs 
kapcsolatot ahhoz, hogy teljes legyen. Nem próbált megbizonyosodni afelől, hogy jól 
értette, mit akar Gyuszi. A gyerek frusztrációja így nem oldódhatott, az anya pedig 
dühös lett. Az efféle helyzetekben egy rossz kapcsolatnak és egy érzelmileg sérült 
gyereknek a „pályaindulását" pillanthatjuk meg. 

Érthető módon minél kisebb a gyerek, annál kevésbé építhetünk saját erőforrásaira 
és képességeire. Más szóval: problémái megoldásához annál több szülői 
beavatkozásra van szükség. Mindenki tudja, hogy a szülőnek kell karba venni és 
megetetni, neki kell tisztába tenni, takargatni, vinni, babusgatni, és még ezer dolgot 
csinálni, ha nem akarja, hogy a gyerek hiányt szenvedjen. És ez persze szintén időt 
igényel, rengeteg időt. Ezek a korai évek a szülőnek szinte teljes jelenlétét kívánják 
meg. A csecsemőnek szüksége van a szülőre, életbe vágóan szüksége van rá. Ezért 
tanácsolják a gyerekorvosok, hogy az első években, amikor a gyerek még tehetetlen és 
függő, legyen vele a szülő. 

De nem elég vele lenni. A szülői eredményesség döntő tényezője: a pontos odafigyelés a 
gyerek viselkedéses közléseire. Így értheti meg a szülő, mi zajlik gyerekében, és így 
nyújthatja neki azt, amire szüksége van. 

A fejlődéslélektani kutatások hiányosságai, a téves értelmezések nemegyszer éppen 
abból származnak, hogy ezt a fontos tényezőt maguk a szakemberek sem értik mindig 
helyesen. Számtalan tanulmány megreked azon a ponton, hogy valamely módszer 
fölényét bizonygatja egy másik módszer fölött: tápszer vagy szoptatás, „órára" vagy 
kívánságra etetni, korán vagy később szoktatni szobatisztaságra, korán vagy később 
választani el, engedékenyen vagy szigorúan nevelni stb. 

Az például, hogy egy csecsemőt előbb vagy később választanak-e el, későbbi 
személyiségét nem befolyásolja döntően; az viszont, hogy anyja helyesen érti-e napi 
üzeneteit az ő sajátos étkezési igényeiről, és így rugalmasan keres-e olyan 
megoldásokat a számára, melyek tényleges étkezési szükségleteinek megfelelnek, már 
komolyabban befolyásolhatja személyiségalakulását. Az értő figyelem eredményeként 
lesz olyan anya, aki későn választja el egyik gyerekét, a másikat viszont - mert ezt az 
igényt hallja a gyerek üzenetéből - korán, a harmadikat a kettő között. Mélységesen 
hiszek abban, hogy a legtöbb gyereknevelési kérdéssel ugyanez a helyzet, bármennyit 
vitáztak is szélsőségeiről: gondolok az etetésre, a karon tartásra, az anyától való 
elválásra, az alvásra, a szobatisztasági szokások kialakítására, a cumizásra és 
hasonlókra. Ha ez az elv igaz, akkor elmondhatjuk a szülőknek: 

Az a leghatékonyabb szülő, aki az értő figyelem légkörében meghallja a 
csecsemő üzeneteit sajátos igényeiről, és így pontosítva a legmegfelelőbben tudja 
ezeket kielégíteni. 



SEGÍTSÜNK KISBABÁNKNAK IGÉNYEI ÖNÁLLÓ KIELÉGÍTÉSÉBEN 
Végső célként már a kisgyerekeknél is a saját erőforrások kialakítását tekintjük: hogy 
„leváljon" a szülői támaszról, egyre kevésbé függjön, és egyre inkább képes legyen 
maga kielégíteni szükségleteit és megoldani problémáit. Az a szülő lesz a 
legeredményesebb ebben, aki következetesen betartja az elvet: adjunk előbb mindig 
lehetőséget a gyereknek, hogy saját problémájára megoldást találjon, és csak ezután 
álljunk elő felnőttjavaslatainkkal. 

Az itt következő példában a szülő eléggé hatékonyan követi ezt az elvet: 

GYEREK: Oto, oto... hol az oto? (sír) 
SZÜLŐ: Az autódat akarod, de nem tudod, hol van. (értő figyelem) GYEREK: 
(benéz az ágy alá, de nem találja) SZÜLŐ: Nincs ott az autód, (a viselkedéses 
üzenet visszajelzése) GYEREK: (beszalad a szobába, körülnéz, de nem találja) 
SZÜLŐ: Ott sincs az autó. (a viselkedéses üzenet visszajelzése) GYEREK: 
(gondolkodva megáll, kimegy a kertbe) 

SZÜLŐ: Lehet, hogy a kertben van az autód, (a viselkedéses üzenet visszajelzése) 
GYEREK: (kiszalad a homokozóhoz, megtalálja az autót, és büszkén néz): Oto! 
SZÜLŐ: Megtaláltad az autódat egyedül, (értő figyelem) 

Ez a szülő végig a gyerekre bízta a probléma megoldását, és sem közvetlenül, sem 
tanáccsal nem avatkozott be. Így segítette elő, hogy a gyerek használja és fejlessze 
saját erőforrásait. 

Sok szülő ugrásra készen várja, mikor veheti át a gyerektől problémáit. Ég a 
vágytól, hogy segíthessen; talán mert annyira kényelmetlen az az érzés, hogy 
gyerekének kielégítetlen szükségletei vannak, hogy szinte kényszert érez a probléma 
átvételére és egy gyors megoldás felkínálására. Ha ez túl sűrűn fordul elő, 
biztonsággal megjósolhatjuk, hogy a gyerek lassan fejlődik majd saját képességei 
alkalmazásában és függetlensége megteremtésében. 

7.Hogyan beszéljünk, hogy gyerekünk 
figyeljen ránk? 

 
Az értő figyelem tanulásakor gyakran előfordul csoportjainkban, hogy valamelyik 
szülő türelmetlenül megkérdezi: „Mikor tanuljuk már, hogy mitől figyelnek ránk a 
gyerekek szívesen? Mert nálunk ez a fő baj!" 

Ez sok családban gond, hiszen elkerülhetetlen, hogy a gyerekek időnként zavarják, 
frusztrálják, bosszantsák a szülőt; előfordul, hogy tapintatlanul nem gondolnak a 
másikra, amikor saját igényeik kielégítését keresik. A kölyökkutyákhoz hasonlóan 
féktelenek, törnek-zúznak, zajosak és követelőzőek tudnak lenni. Ahogy azt minden 
szülő tudja, a gyerek bizony képes többletmunkát okozni, hátráltatni minket, amikor 
sietünk, nyaggatni, amikor fáradtak vagyunk, beszélni, amikor csendre vágyunk, 
lekvárt kenni a ruhánkra, mielőtt vendégségbe indulnánk. 



Anyának, apának egyaránt szüksége van rá, hogy hatékonyan tudjon bánni az ő 
igényeit keresztező gyerekviselkedéssel. Mert igenis van a szülőnek is igénye. 
Megvan a maga élete, és joga ahhoz, hogy örömet és kielégülést találjon az életében. A 
P.B.T.-re járó szülők közül mégis sokan engedélyeztek gyerekeiknek valamiféle 
kiváltságos helyzetet a családban. Az ilyen gyerekek megkövetelik, hogy 
szükségleteiket kielégíthessék, de nem veszik figyelembe szüleik igényeit. Különösen 
ahogy egyre nagyobbak lesznek, egyre inkább elfelejtkezni látszanak arról, hogy a 
szüleiknek is szükségük van erre vagy arra. És ha a szülők lehetővé teszik, hogy ez 
így alakuljon, akkor gyerekeik úgy kezelik majd az életet, mint egy egyirányú utcát, 
ahol folyamatosan áramlik az igényeiket kielégítő „juttatás". Szüleik többnyire 
megkeserednek, és nagy csalódást éreznek „hálátlan", „önző" gyerekeikkel szemben. 

Amikor Ildikó beiratkozott a P.E.T.-tanfolyamra, szomorúan és értetlenül állt 
kamasz lánya egyre önzőbb és tapintatlanabb viselkedése előtt. Bea, akit szülei 
csecsemőkora óta kényeztettek, nemigen vette ki részét a családi terhekből, viszont 
elvárta, hogy minden kívánságát teljesítsék. Ha nem érte el a célját, szidalmazni kezdte 
szüleit, dührohamot produkált, és órákra elrohant otthonról. 

Ildikót még anyja nevelte arra, hogy a konfliktusokat és erős érzéseket kulturált 
ember nem mutatja senkinek; ennek szellemében mindig engedett Bea 
követeléseinek, hogy elkerülje a „szégyenteljes" jeleneteket, és „fenntartsa a békét". 
Kamaszkorba lépve Bea még gőgösebb és önzőbb lett, otthon ritkán segített, és alig 
alkalmazkodott szülei igényeihez. 

Gyakran hangoztatta, hogy a szülei akarták őt világra hozni, tehát az egész az ő 
felelősségük, nekik kell gondoskodniuk Bea igényeinek kielégítéséről. A 
lelkiismeretes Ildikó, akinek nagyon fontos volt, hogy jó anyának láthassa magát, 
egyre jobban neheztelt Beára. Hiszen ő mindent megtett Beáért, akinek önzése és 
tapintatlansága fájó és bosszantó volt egyszerre. 

„Mi vagyunk, akik mindent adunk, és ő az, aki mindent kap" - mondta rövid 
jellemzésül Ildikó, ő sejtette, hogy valamit rosszul csinál, de álmában sem gondolta 
volna, hogy Bea viselkedése abból fakad, hogy anyja képtelen kiállni a saját jogaiért. 
A P.E.T.-élmény először abban segített neki, hogy jogosként merje elfogadni saját 
igényeit, majd megtanulta azokat a készségeket, amelyek segítségével szembesítheti 
Beát: hatékonyan közölheti, ha viselkedése elfogadhatatlan az anyja számára. 

Mit tehet a szülő, amikor nem tudja őszintén elfogadni a gyerek viselkedését ? Mivel 
érhető el, hogy a gyerek figyelembe vegye a szülő igényét ? A következőkben arról 
lesz szó, hogyan tud a szülő úgy beszélni a gyerekhez, hogy az meghallja érzéseit, és 
tekintettel legyen az igényeire. 

Egészen más kommunikációs készségre van szükség, ha a szülőnek okoz gondot, 
problémát a gyerek, mint amikor önmagának okozott nehézséget. Az utóbbinál a 
gyerek volt a „problémagazda", az előbbinél viszont a szülőé a probléma. Ebben a 
fejezetben azokat a készségeket tárgyaljuk, amelyekre a gyerek okozta problémák 
megoldásánál van szükség. 

AMIKOR A PROBLÉMA A SZÜLŐÉ 

Nem mindenki érti meg egyformán a problémagazda kérdését. Van, aki talán túlságosan 



is hozzászokott, hogy a problémát a gyereken belül lássa, és „problémás gyerekről" 
beszéljen, föl sem tételezve, hogy a probléma lakozhat a felnőttben is. Nagyon fontos, 
hogy a két alaphelyzet különbségét jól értsük. 

Ha a probléma a szülőé, ennek egyértelmű belső jelei vannak: el nem fogadást, 
bosszúságot, frusztrációt, haragot érez; feszültsége nő, az egész helyzet 
kényelmetlenné válik, és nem tetszik neki, amit a gyerek éppen csinál. Tegyük fel: 

- a gyerek túl közel megy egy értékes porcelánhoz; 
- a gyerek fölteszi a lábát a frissen kárpitozott székre; 
- a gyerek félbeszakítja beszélgetésemet egy barátommal; 
- a gyerek nyaggat, hogy hagyjam abba a beszélgetést egy szomszéddal, mert 
menni akar; 
- a gyerek a nagyszoba szőnyegén hagyta összes játékát; 
- úgy tűnik, mindjárt kiborítja a tejet, és az kifolyik a szőnyegre; 
- a gyerek azt akarja, hogy még egy mesét mondjak neki, aztán még egyet, és 
még egyet; 
- a gyerek elfelejti megetetni a cicáját; 
- a gyerek nem végzi el a ráeső házimunkát; 
- a gyerek kölcsönkéri a szerszámaimat, aztán szanaszét hagyja őket; 
- a gyerek túl gyorsan vezeti az autómat. 

Ezek a viselkedések - ténylegesen vagy lehetőségükben - a szülő jogos igényeit 
veszélyeztetik: valamilyen konkrét vagy közvetlen módon érintik a szülőt, aki nem 
akarja, hogy eltörjön a vázája, hogy bepiszkolódjon a szőnyege, hogy megzavarják a 
beszélgetését stb. Ilyenkor nem a gyereknek van szüksége segítségre, hanem a 
szülőnek. A 16. ábra (táblázat) a legfontosabb különbségeket mutatja a kétféle 
problémagazda helyzete között. 
 

Amikor a probléma a gyereké Amikor a probléma a szülőé 
Az érintkezést a gyerek 
kezdeményezi 
A szülő a Meghallgató 
A szülő társ a megbeszéléshez 
A szülő a gyereknek akar segíteni 
A szülő visszhangoz 
A szülő elősegíti, hogy a gyerek 
saját megoldást találjon 
A  szülő  elfogadja  a  gyerek 
megoldását 
A szülőt elsősorban a gyerek 
igénye foglalkoztatja 
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A szülőnek kell  elégedettnek 
lennie saját megoldásával 
A szülőt elsősorban a saját igénye 
foglalkoztatja 
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16. ábra 



A szülő problémájára háromféle megoldás kínálkozik: 
1. Megpróbálhatja közvetlenül a gyereket megváltoztatni; 
2. Megpróbálhatja a környezetet megváltoztatni; 
3. Megpróbálhatja önmagát megváltoztatni. 
Marci gyakran veszi ki apja szerszámosládájából a szerszámokat, és többnyire a 

füvön hagyja szanaszét, amikor végzett. Ez apja számára nem elfogadható, tehát a 
probléma az apáé. Megteheti, hogy Marcit szembesíti ezzel az érzésével, és mondhat 
neki olyasmit, amitől Marci remélhetőleg megváltoztatja viselkedését. De 
megváltoztathatja Marci környezetét - például egy gyerekszerszámkészlet 
vásárlásával -, ami szintén a viselkedésváltozás reményével kecsegtet. Vagy 
megváltoztathatja saját hozzáállását, arra gondolva például, hogy „A fiúk már csak 
ilyenek..." vagy „majd megtanulhatja még, hogyan kell bánni a szerszámokkal, kicsi 
még". 

Ebben a fejezetben csak az első változattal foglalkozunk: hogyan szóljunk a 
gyerekeinkhez, ha azt akarjuk, hogy a számunkra elfogadhatatlan viselkedést 
megváltoztassák. Későbbi fejezetekben a másik két alternatíváról is szó lesz. 

FÉLRESIKERÜLT „MEGMONDÁSOK" 

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a tanfolyamainkra járó szülők kilencvenkilenc 
százaléka hatástalan eszközöket választ, amikor azt akarja megértetni a gyerekkel, 
hogy viselkedése zavarja őt. Csoportjainkban a tanfolyamvezető a következő epizódot 
szokta felolvasni: 

„Az egész napi munka után nagyon fáradt vagy. Szükséged van rá, hogy egy 
kicsit leülhess pihenni. Újságot szeretnél olvasni. De ötéves fiad nyaggat, hogy 
játsszál vele. Ráncigálja a karodat, felmászik az öledbe, gyűri az újságot. Pedig 
neked most a legkevésbé ahhoz van kedved, hogy vele játssz." 

Ezután a tanfolyamvezető megkéri a csoporttagokat, írják fel egy papírra, mit 
mondanának a gyereknek. (Az Olvasó is részt vehet ebben a gyakorlatban, és 
felírhatja saját válaszát.) Ezután egy második, majd egy harmadik epizód következik, 
és ugyancsak a szülő reakciója a lényeg: 

„Négyéves kislányod lábosokat vesz elő a konyhaszekrényből, és játszani kezd 
velük a földön. Vendégeket vársz vacsorára, és a gyerekjátéka zavar, mivel már 
anélkül is késésben vagy." 

 „Tizenkét éves gyereked uzsonnát készített magának, és utána mindent elöl 
hagyott. Nem sokkal korábban takarítottad ki a konyhát, és tisztán akartad 
találni, amikor a vacsorakészítéshez kell majd hozzáfognod." 

Valahányszor tanítványainkkal végigcsináljuk ezt a gyakorlatot, tapasztaljuk, hogy 
a szülők döntő többsége sikertelen az ilyen tipikusnak mondható helyzetekben. 



Olyasmit mondanak, ami nagy valószínűséggel: 

1. ellenállást ébreszt a gyerekben a szülői befolyásolási kísérlettel szemben; 
nem változtatja meg a szülő számára elfogadhatatlan viselkedést; 

2. azt az érzést kelti a gyerekben, hogy szülei nem gondolják őt túl okosnak; 
3. azt az érzést kelti a gyerekben, hogy a szülő nemigen törődik a gyerek 

igényeivel; 
4. bűntudatot ébreszt a gyerekben; 
5. rontja a gyerek önértékelését; 
6. heves védekezésre kényszeríti a gyereket; 
7. arra ingerli a gyereket, hogy kicselezze vagy megtámadja a szülőt. 

A legtöbb szülő megdöbben, mikor ezeket az összefüggéseket látja, hiszen 
szándékosan senki sem szívesen idézi elő az effajta hatásokat. A többség egyszerűen 
sosem gondolta végig, milyen hatással lehetnek szavai a gyerekére. 

Ezután mindig sorra vesszük a „megmondások" különböző hatástalan módjait, és 
részletesen elemezzük, miért hatástalanok. 

KÉSZ MEGOLDÁST KÖZLŐ ÜZENETEK 
Előfordult-e már az Olvasóval, hogy éppen készült valamit csinálni valaki más 
kedvéért (azaz úgy alakítani viselkedését, hogy az megfeleljen a másik ember 
igényének), amikor egyszer csak ez az ember parancsot, utasítást vagy tanácsot adott 
éppen arra a viselkedésre, amit ön már saját jószántából is elfogadott? 

Talán úgy reagált erre, hogy „Nem kell mondani!" vagy „A fene egye meg, ha vártál 
volna még egy percet, megcsináltam volna magamtól is!" Talán ingerült is lett, 
érezvén, hogy a másik nem bízik önben eléggé, vagy egyszerűen nem ad le^ hetőséget 
rá, hogy saját jószántából tegyen valamit az ő kedvére. 

Valójában az történik ilyenkor, hogy kész megoldást erőltetnek ránk. És eü1 az, 
amit olyan gyakran tesznek szülők a gyerekeikkel. Nem várják ki, amíg a* gyerek 
maga előáll egy tapintatos megoldással, hanem előírják, mit kell vagy „muszáj" 
csinálnia. Az itt következő üzenetfajták mind kész megoldást közölnek a gyerekkel: 

1. UTASÍTÁS, PARANCSOLÁS 
„Elmész és keresel valami játékot magadnak!" „Azonnal abbahagyod a zörgést azzal a 
papírral!" „Rakd el azt a sok edényt!" „Takarítsd össze ezt a szemetet!" 

2. FIGYELMEZTETÉS, FENYEGETÉS „Ha nem hagyod abba, üvöltök!" 
„Anyuci haragudni fog rád, ha nem hagyod dolgozni." 
„Ha nem teszed azonnal rendbe a konyhát, ahogy volt, megbánod!" 

3. PRÉDIKÁLÁS, MORALIZÁLÁS 
„Soha ne zavarj meg senkit, amikor olvas." „Ne játsszál, amikor Anyu siet." „Kérlek, játsszál 
máshol." „Mindig csinálj rendet magad után." 

4. TANÁCSOLÁS, MEGOLDÁSI JAVASLATOK „Miért nem mégy ki a kertbe játszani?" 



„Hadd javasoljak valami mást neked." 
„Nem tudod eltenni a tárgyakat, miután használtad őket?" 

Az ilyen szóbeli válaszok a szülő megoldását közlik a gyerekkel: azt, hogy mit gondol a 
felnőtt a gyerek tennivalói felől. Ilyenkor a felnőtt kezében van a kormány, ő szabja meg, mi 
történjen. A gyerek pedig kimarad ebből. Az 1. üzenettípus előírja, hogy a felnőtt szavát követni 
kell; a 2. típus fenyeget ezzel, a 3. ugyanerről prédikál, a 4. tanácsolja ezt. 

Szülők gyakran kérdezik: „Mi van abban rossz, ha saját megoldásomat közlom vele? Végül 
is gondot okoz a viselkedése, nem?" Ez igaz. De ha saját megoldásunkat adjuk át neki, akkor a 
következőkre számíthatunk: 

1. A gyerek ellenáll, ha megmondják neki, hogy mit csináljon. Lehet, hogy a konkrét 
javaslat sem tetszik neki. Mindenesetre nem szívesen változtat magatartásán, ha 
megmondják neki, mit illik, muszáj vagy ajánlatos tennie. 

2. A kész megoldásokkal óhatatlanul azt is üzenjük a gyereknek, hogy nem bízunk 
benne, hogy maga jó megoldást találna, és eléggé érzékeny lenne a mi bajunkra ahhoz, 
hogy kisegítsen belőle. 

3. Kész megoldásainkkal azt is kifejezzük, hogy saját igényeink fontosab- 

bak, mint az övéi; azt kell tennie, amit mi megfelelőnek ítélünk, függetlenül az ő 
igényeitől. („Olyasmit csinálsz, ami nekem elfogadhatatlan, tehát az egyetlen 
megoldás az, amit én mondok.") 

Ha egy vendégünk történetesen felteszi a lábát a fotelunk huzatára, nyilván nem 
mondjuk neki, hogy: 

„Vedd le a lábadat a fotelról, de azonnal!" 
„Soha ne tedd föl a lábad kárpitozott bútorra!" 
„Ha jót akar, leveszi a lábát a fotelomról!" 
„Azt javasolom önnek, sose rakja fel a lábát a bútoromra!" 

Milyen nevetségesen hangzik mindez, hiszen a barátainkat-vendégeinket sokkal 
nagyobb tisztelettel szoktuk kezelni. Mert fontos, hogy barátaink a jobbik arcunkat 
lássák. Feltételezzük továbbá, hogy lesz elég eszük, hogy maguk találjanak megoldást, 
ha egyszer megmondtuk, mi a baj. Valószínűleg mindanynyian egyszerűen 
megmondanánk a vendégnek, mit érzünk, és rábíznánk a megfelelő megoldást, 
feltételezve, hogy elég tapintatos ahhoz, hogy mások érzéseit respektálja. Talán így 
fogalmazna a tipikus házigazda: 

„Félek, hogy a cipőd nyomot hagy ezen a világos huzaton." „Olyan rossz érzés 
hallanom, hogy a cipőd karcolja a fotelhuzatot." „Zavar, hogy szólnom kell, de 
nemrég vettük ezeket a fotelokat, és szeretném, ha még sokáig jó állapotban 
maradnának." 



Ezek az üzenetek nem tartalmaznak megoldást. Barátjával a legtöbb ember így 
beszél - gyerekével nagyon kevés szülő. A baráttal szemben természetesen 
tartózkodunk a parancsolástól, fenyegetéstől, kioktatástól és tanácsadástól, miközben 
gyerekeinknek naponta előírjuk, hogyan változtassák viselkedésüket. 

Nem csoda, hogy a gyerekek ellenállnak, illetve védekezőleg és ellenségesen 
reagálnak. Nem csoda, ha úgy érzik, meg vannak kötve, meg vannak szégyenítve, le 
vannak hurrogva. És nem csoda, ha így némelyek úgy nőnek fel, hogy mindig csak 
alázatosan várják a kész megoldásokat az élettől. Szülők gyakran panaszkodnak, hogy 
gyerekeik semmilyen felelősséget nem viselnek a családban, és figyelmen kívül 
hagyják a szülők igényeit. Hogyan is tanulhatna a gyerek felelősséget, ha 
következetesen megfosztják attól a lehetőségtől, hogy szülei igényeit figyelembe véve 
maga tegyen valamit felelősen? 

LEKEZELŐ ÜZENETEK 
Mindannyian ismerjük, milyen érzés lekezelve, „lecikizve" lenni: olyan üzenetet kapni, amely 
hibáztat, elítél, nevetségessé tesz, bírál vagy megszégyenít. Szülők gyakran használják ezt, 
amikor gyerekeiket szembesíteni akarják saját viselkedésükkel. A lekezelő üzenetek négy 
típusba sorolhatók: 

1. ÍTÉLKEZÉS, KRITIZÁLÁS, HIBÁZTATÁS „Ezt igazán tudhatnád!" 
„Milyen tapintatlan voltál!" 
„Csúnya vagy!" 
„Ilyen szívtelen gyereket még sosem láttam." 
„A sírba viszel!" 

2. KIFIGURÁZÁS, MEGBÉLYEGZÉS „Micsoda kényes menyecske!" „Jó, várok, dr. 
Fontoska." 
„Úgy nézel ki, mint egy karácsonyfa!" „Szégyelld magad!" 

3. ÉRTELMEZÉS, ELEMZÉS, DIAGNOSZTIZÁLÁS „Nem bírod ki, hogy ne figyeljek rád." 
„Ki akarsz hozni a sodromból?" 
„Kíváncsi vagy, meddig bírom cérnával, hogy idegesítesz?" 
„Mindig féltékeny vagy, ha valakivel beszélgetek." 

4. KIOKTATÁS 
„Jó modorú ember nem beszél bele, ha a másik beszél." 
„Rendes gyerek ilyet nem csinál." 
„Te mit szólnál, ha én tenném ezt veled?" 
„Nem lennél csöndben a változatosság kedvéért?" 
„Amit magadnak nem kívánsz, ne tedd másnak se!" 
„Mi ilyet nem teszünk." 

Mindezek „lenyomják" a gyereket, emberi kifogást emelnek ellene, rossz színben tüntetik 
fel, rombolják önértékelését, lehetetlennek állítják be, ítéletet alkotnak róla. Olyanok, mint egy 
hibáztató ujj, amely rá mutat. Milyen hatásuk van ezeknek az üzeneteknek? 

1. Az értékelés és hibáztatás nyomán a gyerek hajlamos bűntudatot, 



lelkifurdalást érezni. 
2. A gyerek úgy érzi, hogy a szülő nem igazságos: „Nem csináltam semmi 

rosszat" vagy „Nem akartam rossz lenni". 
3. A gyerek úgy érzi, nem szeretik, visszautasítják: „Nem szeret az Anyu, mert 

rosszat csináltam." 
4. Ezekre az üzenetekre sok gyerek megmakacsolja magát: úgy érzi, ha ezek 

nyomán változtatna viselkedésén, ezzel elfogadná a kritika jogosságát. Sokszor 
felelik: „De hát nem zavarlak!", „Nem is vagyok útban!" 

5. A gyerekek gyakran visszavágnak az ilyen üzenetekre: „Te se vagy mindig 
olyan kedves!", „Te mindig fáradt vagy!", „Olyan rémes vagy, amikor vendégek 
vannak itt." 

6. A cikiző megjegyzések azt az érzést keltik, hogy a gyerek lehetetlen, „nem 
felel meg". Rontják az önbecsülését. 

A lekezelő üzenetek rombolják a gyerek alakuló énképét. Ha egy gyereknél szünet 
nélkül helytelenítenek valamit, előbb-utóbb úgy tekint majd magára, mint aki rossz, 
értéktelen, lusta, tapintatlan, buta, lehetetlen, elfogadhatatlan stb. S mivel a 
gyermekkorban kialakított énkép általában tovább él a felnőttben, ezért az önértékelést 
romboló üzenetekkel életre szóló érzelmi fogyatékosságot lehet előidézni. 

így alakulhat ki az a helyzet, hogy a szülők napról napra tovább rombolják 
gyerekeik énképét. Ahogy a követ mosó vízcseppek, ezek az üzenetek is lassan, de 
mély nyomokat hagyva rombolják a gyerek érzelmeit. 

JÓL MŰKÖDŐ „MEGMONDÁSOK" 

De a szülői szó építhet is. A legtöbb szülő - amint rádöbben, mennyi kárt okozhatnak 
a lekezelő közlések - alig várja, hogy hatékonyabb eszközöket kapjon a gyerek 
befolyásolására. Még sosem találkoztam olyan szülővel, aki szándékosan rombolta 
volna gyereke önértékelését. 

„TE-ÜZENETEK" ÉS „ÉN-ÜZENETEK" 
Hogy mi a különbség a hatékony és a meddő „megmondás" között, legkönynyebben 
úgy érthető meg, ha a közlés alanyát figyeljük: észre fogjuk venni, hogy a korábban 
említett üzenetekben mindig „te" volt az alany: 

.Azonnal abbahagyod/' ,Ezt ne csináld/" 

 „Soha ne tegyél ilyet..." 
„Ha nem hagyod abba..." 
„Csúnya vagy!" 
„Úgy viselkedsz, mint egy kisbaba!" 
„Csak azt akarod, hogy rád figyeljünk!" 
„Miért nem gondolsz másra is?" 
„Jobban tennéd, ha..." 



Ellentétben ezekkel a közlésekkel, az alany „én" lesz, amikor valóban azt akarom 
megértetni a másikkal, milyen érzést okoz bennem a viselkedése. Ezek az „én-
üzenetek": 

Nem tudok pihenni, ha az ölembe mászol. Nincs kedvem játszani, amikor fáradt 
vagyok. Nehéz úgy főznöm, hogy kerülgetnem kell a földön levő tárgyakat. Félek, 
hogy nem készülök el időben a vacsorafőzéssel. Elmegy a kedvem a 
rendcsinálástól, ha azt látom, hogy nem tart ki egy órát sem. 

„Én-üzenet" és „te-üzenet" különbségét könnyű megérteni, de teljes jelentőségét a 
korábbi - kommunikációs - ábráinkra pillantva jobban látjuk. 

Valahányszor a gyerek viselkedése elfogadhatatlan a szülő számára, mert az 
konkrétan keresztezi a szülő örömeit vagy szükségletkielégítési jogát, a probléma 
mindig egyértelműen a szülőé, ő az, aki ingerült, csalódott, fáradt, aggódó, hajszolt, 
leterhelt stb. - de ahhoz, hogy a gyerek megtudja, mi zajlik a felnőttben, megfelelően 
kódolt üzenetre van szükség. Az a szülő, aki fáradt, és nincs kedve négyéves 
gyerekével játszani, választhat ennek közlésére olyan formát, ,miit a 17. ábrán látható 
módon ábrázolhatunk. 

 

De lehet, hogy „te"-hangsúlyú közlést küld, amelyben fáradtságát nem megfelelően 
kódolja (18. ábra). 

SZÜLŐ 

 



A „Mit nyaggatsz már annyit?" elég gyenge közlése a fáradtságnak. Ilyen esetben 
csak az a kód világos és helyénvaló, amely én-hangsúlyú: „Fáradt vagyok", „Nincs 
kedvem játszani", „Pihenni akarok" stb. Ezek híven közvetítik, amit a szülő érez. 
Ezzel szemben a „te-üzenet" nem mond semmit a beszélő érzéséről. Sokkal inkább 
vonatkozik a gyerekre, mint a szülőre. A „te-üzenet" a gyerekre irányul, és nem a 
felnőttre. 

Gondoljuk végig az alábbi két üzenetet, a gyerekhez eljutó jelentés szempontjából 
(19. ábra). 

 

Az első üzenetet saját értékeléseként dekódolja a gyerek, a másodikat viszont 
egyszerű ténymegállapításként, amely az apára vonatkozik. A „te-üzenet" elég rosszul 
mutatja, mit érez a szülő; sokkal inkább dekódolható utasításként (kész megoldás 
közlése) vagy hibáztatásként (értékelés közlése). 

MIÉRT HATÉKONYABB AZ „ÉN-ÜZENET"? 

Az „én-üzenet" hatékonyan befolyásolja a gyereket: ennek nyomán szívesebben 
változtatja meg a szülő számára elfogadhatatlan viselkedését. További előnye, hogy 
sem a gyerek, sem a szülő-gyerek kapcsolat szempontjából nem kártékony. Sokkal 
kevésbé vált ki ellenállást, lázadást. Kevésbé fenyegető érzés a gyereknek azt hallania, 
hogy viselkedése hogyan érint minket, mint azt, hogy vele van valami baj, amikor 
ilyen viselkedést produkál. Gondoljuk végig, hogy reagálna a gyerek erre a két 
üzenetre, miután sípcsonton rúgta apját: 



„Jaj! Ez nagyon fáj! Nem szeretem, ha megrúgnak!" „Rossz kisfiú vagy! Soha 
senkit ne rúgj meg!" 

Az első üzenet pusztán annyit mond el a gyereknek, hogy milyen érzést okozott - 
ezzel aligha vitatkozhat. A második közlésből viszont azt tudja meg, hogy ő rossz, és 
figyelmeztetik, hogy ez meg ne ismétlődjön: mindkét közléssel vitatkozhat, és erősen 
ellenállhat. 

Az „én-üzenet" részben azért működik olyan jól, mert a gyerekre bízza, mit tegyen. 
Ha azt mondjuk neki: „Jaj, ez nagyon fáj!" vagy „Nem szeretem, ha megrúgnak!", 
ebből megtudja, hogy mit érzünk, de hogy miként segítsen ezen, az továbbra is az ő 
dolga. 

Az „én-üzenet" tehát elősegíti, hogy a gyerek fejlődjön, és megtanuljon felelősséget 
viselni saját tetteiért. Az „én-üzenettel" azt is közöljük vele, hogy nem vesszük át a 
felelősséget tőle, és megbízunk abban, hogy a helyzettel elboldogul; bízunk benne, 
hogy igényeinket tiszteletben fogja tartani, és lehetőséget adunk neki, hogy maga 
találjon viselkedésének mindkettőnk számára elfogadható irányt. 

Az „én-üzenetek" őszintesége arra indítja a gyereket, hogy maga is hasonlóan 
őszintén közölje, bármit is érez. Ha valamelyik fél - bármely kapcsolatban - „én-
üzenetekben" közli érzéseit, ez a másik félnél is ugyanezt a közlésformát erősíti. És 
fordítva is igaz: a romló kapcsolatokban ugyanígy szaporodnak el a negatív 
interakciók: megbélyegzés, hibáztatás: 

SZÜLŐ: Szörnyű megbízhatatlan vagy a reggeli rendcsinálásban! („te-üzenet") 

GYEREK: Te se pakolsz el mindig, („te-üzenet") 
SZÜLŐ: Az más. Egy anyának ezer más dolga is van a ház körül. Például rendetlen 

gyerekek után elrámolni, („te-üzenet") 
GYEREK: Én nem vagyok rendetlen, (védekező közlés) 
SZÜLŐ: Pont olyan rendetlen vagy te is, mint a testvéreid. Tudod te azt nagyon jól. 

(„te-üzenet") 
GYEREK: Mindenkitől elvárod, hogy tökéletes legyen, („te-üzenet") 
SZÜLŐ: Hát ez a veszély nálad még nem fenyeget, ha rendcsinálásról van szó. („te-

üzenet") 
GYEREK: Olyan finnyás vagy a lakásra, („te-üzenet") 

Szülők és gyerekek beszélgetése többnyire idekanyarodik, ha a szülő „te--
üzenettel" indít. Biztosra vehető, hogy veszekedés lesz belőle, ahol mindketten 
védekeznek és támadnak. 

„Én-üzenetek" sokkal kevésbé ingerelnek harcra. Ez még természetesen nem jelenti 
azt, hogy ha a szülők „én-üzenetet" küldenek, minden arannyá változik. Érthető 
módon ugyanis egyetlen gyerek sem örül, ha azt hallja, hogy viselkedése gondot okoz 
szüleinek (nemkülönben a felnőttek, akik mindig kényelmetlenül érzik magukat, ha 
valaki megmondja nekik, milyen fájdalmat okoztak viselkedésükkel). Mindenesetre 
elmondani valakinek, mit érzünk, sokkal kevésbé fenyegető hatású, mintha azzal 



vádolnánk őt, hogy szándékosan rossz érzést okozott. 
Kezdetben nem könnyű elszánni magunkat egy-egy „én-üzenetre" - de megéri! 

Mindig bátorságot és belső biztonságérzetet igényel, hogy érzelmeinket egy 
kapcsolatban kimutassuk. Az őszinte „én-üzenő" egyúttal mindig vállalja annak 
kockázatát, hogy valóságos énjét ismerik meg: megnyílik mások előtt, átláthatóan 
valódi lesz, aki felfedi emberi mivoltát. Az „én-üzenettel" éppen azt mondja el 
magáról, hogy képes megsérülni, zavarba jönni, megijedni, csalódni, megdühödni, 
kedvét veszteni stb. 

Amikor tehát eláruljuk, mit érzünk, tulajdonképpen betekintést engedünk 
magunkba. Mit gondol majd a másik? Elutasít-e? Kevesebbre tart ezek után? 
Szülőknek különösen nehezükre esik, hogy átláthatóvá tegyék magukat gyerekeik 
előtt, mivel szívesebben mutatkoznak csalhatatlannak: gyengeségek, sebezhető 
pontok és hiányosságok nélkül. Sok szülő inkább rejti érzéseit egy-egy „te-üzenet" 
mögé, ahol a gyereket lehet hibáztatni, semhogy saját emberi arca elővillanjon. 

A szülői „átláthatóság" bőségesen kamatozik a gyerekkel kialakuló kapcsolatban: 
őszinteség és nyitottság valóban bensőségessé teszi viszonyukat. Ha gyerekem 
olyannak ismerhet meg, amilyen vagyok, ez őt is arra serkenti, hogy valódi lényében 
mutatkozzon meg énelőttem. Elidegenedés helyett egyre szorosabbá válhat 
kapcsolatunk: két valódi ember hiteles kapcsolatává, akik egyre jobban meg akarják 
ismertetni önmagukat a másikkal. 

Amint szülők és gyerekek megtanulják, hogyan legyenek egymással nyitottak és 
őszinték, már nem fordulhat elő, hogy „társbérlőként" élnek egymás mellett. A 
szülőnek így megadatik az az öröm, hogy egy valóságos személy apja-anyja lehet, a 
gyereknek pedig az az áldás, hogy szülei igazi emberek. 

7. Az „én-üzenet" alkalmazása 
Ezen a ponton a szülők már alig várják, hogy a tanfolyamvezető bemutassa nekik, hogyan 
működik az „én-üzenet". Van, aki azt mondja például: „Amint hazamegyek, rögtön kipróbálom 
valamin, ami már régóta zavar engem a gyereknél." 

Sajnos minden kezdet nehéz - az első próbálkozások gyakran alulmúlják a várakozást. Ezért 
hasznos talán végigmenni azon a listán, amelyet a legtipikusabb hibákból állítottunk össze. 
Példatárunk segíthet ezek elkerülésében. 

A REJTETT „TE-ÜZENET" 

Imre, akinek két kamasz fia van, csalódottan számolt be első „én-üzenet"-kísérletének 
kudarcáról. 

„Ellentétben azzal, amit ígértél, Ádám fiam ugyanúgy »te-üzeneteket« kezdett küldözgetni 
nekem, ahogy máskor is szokta." 

„Te magad »én-üzeneteket« küldtél?" - kérdezte a tanfolyamvezető. 
„Hát persze. Vagyis azt hiszem. Mindenesetre azt próbáltam" - hangzott Imre válasza. 
A tanfolyam vezető azt javasolta, játsszák el a helyzetet. Ő játssza majd Ádám szerepét, Imre 



pedig a sajátját. Néhány magyarázó szó után - ami a csoportnak segített a tájékozódásban - Imre 
így elevenítette fel a helyzetet: 

IMRE: Erősen úgy érzem, hogy trehányul látod el a rád eső házimunkát. 
ÁDÁM: Hogyhogy? 
IMRE: Hát vegyük például a porszívózást. Olyan ingerült leszek, valahányszor látom, hogy 

kibújsz alóla. Tegnap is olyan dühös lettem, amikor észrevettem, hogy anélkül tűntél el 
itthonról, hogy kiporszívóztál volna, mielőtt nagyanyádék jönnek. Úgy éreztem, ez 
felelőtlenség. 

A tanfolyamvezető ezen a ponton megállította Imrét, és azt mondta: „Gyakran 
hallom tőled, hogy »úgy érzem«, »azt érzem«, de kérdezzük meg a csoportot, 
hallanak-e mást is." 

Az egyik apa azonnal megszólalt: „Néhány másodperc alatt közölted 
Ádámmal, hogy trehány, hogy kibújik a dolga alól, hogy eltűnik otthonról, hogy 
felelőtlen." 

„Húha. Tényleg? Azt hiszem, valóban ez történt - mondta megszeppenve Imre 
-, és ezek úgy hangzanak, mint a »te-üzenetek«, nem?" 

Imre jól látta. Ugyanazt a hibát követte el, amit sok más kezdő: megbélyegző 
„te-üzeneteket" küldött „Úgy érzem..." álarcba öltöztetve. 

Néha bizony szükség van ezekre az újrajátszásokra ahhoz, hogy a szülők 
világosan lássák: az „Úgy érzem, te egy disznó vagy." közlés semmivel sem 
kevésbé „te-üzenet", mintha egyszerűen azt mondanánk, hogy „Disznó vagy". 
Azt szoktuk tanácsolni tanítványainknak, hogy töröljék az „Úgy érzem..." 
kezdetet, és helyette fogalmazzák meg pontosan érzésüket, például: „Csalódott 
voltam", „Azt akartam, hogy szép legyen a lakás, amikor nagyanyádék jönnek." 
„Ingerült voltam, mert eszembe jutott, hogy abban állapodtunk meg, nem mégy 
el anélkül, hogy kiporszívóznál." 

NE A NEGATÍVUMOT HANGSÚLYOZZUK! 

Egy másikfajta gyakori hiba a kezdőknél, hogy miközben sok-sok „én-üzenetet" 
küldenek negatív érzéseikről, elfelejtik pozitív érzéseiket ugyanígy közölni. 

Andrea abban állapodott meg lányával, Kingával, hogy éjfélig hazajön a 
buliról. Kinga fél kettőkor került elő. Andrea nemcsak hogy nem tudott 
ezalatt aludni, de halálra izgulta magát, milyen szörnyűség történhetett a 
gyerekkel. 

Amikor a csoportban újra eljátszották ezt a helyzetet, Andrea így „hangzott": 

ANDREA: (amikor Kinga bejön) Dühös vagyok rád. 
KINGA: Tudom, késtem. 
ANDREA: Nagyon haragszom rád, hogy mostanáig nem alhattam. 



KINGA: Miért nem aludtál? Nekem jobb lenne, ha ilyenkor lefeküdnél és 
nem idegeskednél. 

ANDREA: Hogy tudnék? Dühös voltam rád, és halálra izgultam magam, nem 
karamboloztál-e. Nagyon csalódtam benned, hogy nem tartottad be a 
megállapodásunkat. 

A tanfolyamvezető itt megállította a játékot, és azt mondta Andreának: „Nem 
rossz... küldtél néhány nagyon jó »én-üzenetet«, de csak a negatívumokról. Mit 
éreztél igazából, amikor Kinga hazaért? Mi volt az első érzésed?" 

Andrea habozás nélkül válaszolt: „Borzasztóan megkönnyebbültem, hogy rendben 
hazaért. Át akartam ölelni, és megmondani neki, milyen jó, hogy egyben látom." 

„Hát ezt elhiszem - mondta a tanfolyam vezető. - Most próbáld meg ezeket az 
érzéseket »én-üzenetként« megfogalmazni. Megint én leszek Kinga." 

ANDREA: Jaj, Kinga, csakhogy itthon vagy! Olyan jó, hogy épségben látlak. Úgy 
megkönnyebbültem! (átöleli) Annyira féltem, hogy karamboloztál. KINGA: Szia, 
Mama, örülsz nekem, mi?! 

A csoport itt megtapsolta Andreát, annyira tetszett nekik ez a legerősebb, „itt és 
most" érzéssel indító második közlés. Izgatott vita indult arról, milyen sok alkalmat 
szalasztanak el a szülők, amikor gyerekeikkel tudathatnák pozitív, szerető érzéseiket. 
Abbéli buzgalmukban, hogy „gyorsan neveljenek rajta egyet", elszalasztjak a 
legértékesebb alkalmakat, amikor pedig valami sokkal fontosabb tapasztalatra 
„nevelhetnék" őket. Például arra, hogy mennyire szeretik őket, és milyen rettenetesen 
fájna nekik, ha bajuk esne. 

Az első őszinte közlés után még bőven volt idő rá, hogy Andrea szembesítse 
csalódásával Kingát, amiért nem tartotta be megegyezésüket. 

BAGATELLIZÁLÁS 
így hívjuk, amikor egy üzenet lekicsinyíti a tényleges érzés erejét. Kezdetben nem 
könnyű megtalálni azt a kifejezést, amely híven tükrözi a belső érzés intenzitását. A 
bagatellizáló „én-üzenet" ritkán hatékony, vagyis nem segíti elő, hogy a gyerek 
kedvünkért megváltoztassa viselkedését. 

Magdi arról számolt be csoportjának, hogy nem sikerült jobb belátásra bírnia a 
hatéves Ivánt, pedig úgy érezte, jó „én-üzenetet" küldött a gyereknek. Iván az 
apja teniszütőjével fejbe verte csecsemő kisöccsét, és az „én-üzenet" sem állította 
meg veszélyes játékában. 

Amikor Magdi szerepjáték formájában bemutatta a csoportnak, mi történt pontosan, 
kiderült, milyen keveset árult el tényleges érzéseiből Magdi az „én-üzenettel": 

MAGDI: Iván, nem szeretem, ha megütöd Péterkét. 



 „Csodálkozom, Magdi - mondta a tanfolyam vezető -, hogy ilyen érzést vált 
ki belőled, ha a kisbabádat megütik egy kemény teniszütővel." 

„Én halálra rémültem, hogy felsérti a koponyáját, és biztos voltam benne, 
hogy vérezni fog." 

„Hát akkor csináljunk »én-üzenetet« ezekből a nagyon erős érzésekből - 
mondta a tanfolyamvezető - úgy, hogy az üzenet megfeleljen valóságos 
érzéseidnek." 

Ily módon támogatást nyerve érzései őszinte kifejezéséhez, Magdi így 
fogalmazta meg üzenetét: „Iván, én halálra rémülök, amikor a baba fejét ütés éri. 
És rettentően kiborítana, ha valami baja esne. És attól is feldühödök, ha egy 
nagyobb egy kisebbet bánt. Jaj... annyira megijedtem, hogy vérezni fog a kis 
feje..." 

Magdi és a csoport egyetértett abban, hogy ezúttal nem törpül el az üzenet az 
érzés mellett; és így sokkal valószínűbb, hogy befolyásolni képes Iván 
viselkedését. 

A KITÖRŐ VULKÁN 
Sok szülő azzal szalad haza az „én-üzenettel" való első találkozás után, hogy 
már semmi akadálya a „végső leszámolásnak", és kitörő vulkánként önti 
gyerekeire eddig bezárt indulatait. Az egyik anya azt mesélte, hogy az előző 
csoporttalálkozás óta egyfolytában dühös volt a gyerekeire. Csak az volt a baj, 
hogy a gyerekek értetlenül és rémülten figyelték kitöréseit. 

Látván, milyen sok szülő használja menlevélként dühkitöréseire azt a biztatást, 
amelyet tőlünk kap saját igényei közlésére, arra kényszerültem, hogy 
átvizsgáljam, mi a düh szerepe a szülő-gyerek kapcsolatban. Ez a kritikai elemzés 
nemcsak saját gondolkodásom vakfoltjait csökkentette, hanem hozzájárult annak 
átfogalmazásához is, miért eresztik ki haragjukat a szülők, miért árt ez a 
gyereknek, és hogyan lehet segíteni a szülőknek ennek elkerülésében. 

Sok más érzéstől eltérően, a düh majdnem mindig valakire irányul. Ha azt 
mondom, „dühös vagyok", ez többnyire azt jelenti: „Dühös vagyok rád", vagy 
„Te dühítettél fel." Valójában tehát nem „én-üzenet", hanem „te-üzenet". Ezen 
az sem változtat, ha „dühösnek érzem magam" álarcba öltöztetjük a közlést. A 
gyerekek szinte mindig „te-üzenetnek" érzik: azt hallják ki belőle, hogy ők 
követtek el valamit, hogy ők idézték elő a szülő haragját. Így megjósolhatóan 
„cikizésnek" érzik, és ugyanúgy bűntudatot élnek át, mint bármely más „te-
üzenetnél". 

Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a düh mindig egy azt megelőző érzés 
nyomán alakul ki: maga a szülő termeli ki magából, az elsődleges érzés 
következtében, íme egy példa: 

Az országúton vezetem az autóm, amikor elém vág egy másik kocsi, meglehetősen 
közel hozzám. Az elsődleges érzésem a félelem, hiszen ez a viselkedés megijesztett 
engem. Az ijedségem következményeként néhány másodperc múltán megnyomom a 
dudát és „dühösen cselekszem", talán olyasmit kiabálok, hogy „Te barom, miért nem 



tanulsz meg vezetni!", amiről senki sem tagadhatja, hogy tisztán „te-üzenet". A düh 
kimutatásának az a funkciója, hogy megbüntessem a másik vezetőt vagy bűntudatot 
keltsek benne, amiért megijesztett, és így ne forduljon elő ilyesmi újra. 

A dühös szülő ugyancsak megleckéztetésül veti be dühét, ezért „játssza le" haragját 
a gyerek előtt. 

Egy anya elveszti gyerekét egy áruházban. Elsődleges érzése: a félelem - attól tart, 
valami kellemetlen történhet a gyerekkel. Ha valaki megkérdezné, mit érzett, 
miközben kereste, az anya azt felelné: „Halálra voltam rémülve" vagy: „Rettentően 
aggódtam, és nagyon meg voltam ijedve." Amikor végre megtalálja a gyereket, nagy 
megkönnyebbülést érez: „Hál' istennek, rendben megvagy." De mire megszólal, 
egészen mást mond: „Te rossz gyerek! Nagyon haragszom rád! Hogy tehettél ilyen 
butaságot, hogy elmégy mellőlem?" „Nem megmondtam, hogy ott maradj 
mellettem?!" Ez az anya tehát most lejátssza, kimutatja dühét, hogy a gyereket 
megleckéztesse, és megbüntesse, amiért félelmet okozott neki. 

Másodlagos érzésként a düh mindig „te-üzenet" értelmet kap; azt közli, hogy elítéli, 
hibáztatja a gyereket. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a düh valamiféle 
szándékos és tudatos „termék", amely a hibáztatás-megbüntetés-kioktatás vivőanyaga, 
és amellyel viszonozhatjuk a nekünk okozott rossz érzést (az elsődleges érzést). 
Valahányszor dühöt érzünk, felveszünk és lejátszunk egy szerepet, hogy 
megmutassuk a másik embernek, mit tett velünk, megleckéztetjük, nehogy ez újra 
előforduljon. Nem azt akarom mondani, hogy a düh nem valódi, mert nagyon is 
valódi: forr és kavarog bennünk. Csak azt akarom mondani, hogy a düh érzését 
magunk állítjuk elő. 

Néhány példa: 

A gyerek hangoskodik az étteremben. A szülő elsődleges érzése a zavar. A 
másodlagos érzés: a düh - „Úgy viselkedsz, mint egy óvodás!" 

A gyerek elfelejti, hogy aznap apja születésnapja van. Elfelejt gratulálni, és 
ajándékot adni. Apja elsődleges érzése a megbántottság. Másodlagosan dühöt 
érez: „Pont olyan vagy te is, mint a többi figyelmetlen mai kölyök." 

A gyerek bizonyítványa egyesekkel és kettesekkel van tele. Az anya 
elsődlegesen csalódást érez. A düh másodlagos: „Tudom, hogy egész 
félévben lógtál. Remélem, most nagyon büszke vagy magadra!" 

Hogyan lehet megtanulni, hogy az ember ne küldjön gyerekeinek dühös „te-
üzeneteket" ? Vannak biztató tapasztalataink e téren. A csoportjainkban könnyen 
megértik a szülők az elsődleges és másodlagos érzések közti különbséget. 
Fokozatosan meg is tanulják az elsődleges érzések tudatosítását mindennapi 
helyzetekben. És végül megtanulják megüzenni ezeket az elsődleges érzéseket, ami 
fölöslegessé teszi a düh lejátszását. A P.E.T. segít a szülőknek abban, hogy tudatára 



ébredjenek, mi zajlik bennük egy-egy helyzetben, vagyis megtalálják az elsődleges 
érzést a düh mögött. 

Anna, aki igen lelkiismeretes anya, elmesélte csoportjának, hogyan találta 
meg az elsődleges érzést gyakori dühkitörései mögött, melyeknek tizenkét éves 
lánya volt a szenvedő alanya. Anna valójában csalódott volt, hogy lánya nem 
olyan szorgalmas, és nincs benne annyi tudásvágy, mint anyjában volt ebben a 
korban. Anna rádöbbent, milyen sokat jelent neki a gyerek iskolai előmenetele, 
és hogy valahányszor e téren csalódnia kellett, dühödt „te-üzenetekkel" támadt a 
kislányra. 

Miklós - foglalkozására nézve pszichológus - elmesélte a csoportjának, 
hogyan értette meg haragját tizenegy éves lányával szemben. A könnyen 
barátkozós, kapcsolatéhes apa mindig megharagudott lányára, ha emberek közé 
kerülve látnia kellett, milyen félénk ez a lány. Ha valakinek bemutatta, a kislány 
nem nyújtott kezet, és nem volt hajlandó a szokásos udvariassági formulákat 
elmondani. Alig hallható köszönésével mindig zavarba hozta apját. A P.E.T. 
rádöbbentette, hogy valójában attól félt, barátai szigorú, kemény szülőnek 
gondolják, ha egyszer ennyire félénk, alárendelődő gyereket sikerült csak 
produkálnia. Amióta erre rájött, gyakran nem érzett már haragot ilyen 
helyzetekben. Lassacskán el tudja fogadni azt a tényt, hogy lányának más 
természete van, mint neki. És amint csökkent ez a düh, a kislány is egyre 
kevésbé tűnt félénknek. 

Azt tanítjuk a P.E.T.-szülőknek, hogy ha túlságosan gyakran éreznek kísértést, 
hogy dühös „én-üzenetet" küldjenek a gyereknek, akkor jobban teszik, ha 
elővesznek egy tükröt, és megkérdezik saját maguktól: „Mi zajlik bennem ? 
Milyen igényemet veszélyezteti most a gyerek viselkedése?" Az egyik anya 
tiszteletre méltó bátorsággal vallotta be csoportjának, hogy milyen 
mozgatórugót talált a gyerekei iránti gyakori dühe mögött: rátalált arra a 
mélységes csalódásra, amelyet amiatt érzett, hogy gyerekei születése és léte 
megakadályozta őt a továbbtanulásban, és abban, hogy tanár lehessen. Az 
emiatti sértettség bújt elő düh formájában. 

MIRE KÉPES A HATÉKONY „ÉN-ÜZENET"? 

Az „én-üzenetek" nemegyszer megdöbbentő hatásúak. Sok szülő meséli nekünk, 
mennyire meglepődtek gyerekeik, amikor szüleik valódi érzéseiről hallhattak. A 
gyerekek így fogalmaznak: 

„Nem tudtam, hogy ennyire zavarlak." 
„Fogalmam sem volt, hogy ez tényleg idegesít téged." 
„Miért nem mondtad sose, hogy mit érzel?" 
„De hát neked tényleg komoly indulataid vannak emiatt, ugye?" 



A gyerekeknek - csakúgy, mint a felnőtteknek - néha fogalmuk sincs, hogyan érint 
másokat a viselkedésük. Saját céljaikra figyelvén esetleg egyáltalán nincsenek 
tudatában annak, hogy milyen következményekkel jár a másik emberre nézve, amit 
éppen csinálnak. De amint megmondják nekik, többnyire igyekeznek tapintatosabban 
mozogni: a figyelmetlenség figyelmességgé alakulhat. 

Emese meséli csoportjának nyaralásuk egy apró epizódját. Kocsival mentek, és a 
gyerekek nagy zajt és hancúrozást csaptak a hátsó ülésen. Emese és férje bosszankodva 
tűrték a lármát, míg végül a férj feladta: hirtelen fékezéssel leállt az út szélén, és 
kijelentette: „Nem bírom elviselni ezt a zajt és ugrabugrálást, amit hátul csaptok. Én is 
élvezni akarom a nyaralást, és jól akarom magam érezni, amikor vezetek. De az isten 
szerelmére, ilyen zajban csak ideges leszek, és így utálok vezetni. Úgy érzem, nekem is 
jogom van élvezni a vakációt." 

A gyerekek megdöbbentek ettől a közléstől, és ezt meg is mondták. 
Fogalmuk sem volt ugyanis, hogy játszásuk egyáltalán zavarná apjukat. Azt 

gondolták, elfogadható, amit csinálnak. Emese beszámolójából tudjuk, hogy ezután 
sokkal tapintatosabban és lényegesen csöndesebben játszottak a gyerekek. 

Bálint, aki egy problémás gyerekek számára létesített középiskola igazgatója, 
mesélte a következő drámai történetet. Hetek óta bosszankodva tűrtem egy csapat fiú 
viselkedését, akik lépten-nyomon semmibe vették az iskolai szabályokat. Egyik 
reggel, amint kinézek az irodám ablakán, látom, hogy a fiúk egy láda kólát hoznak az 
udvaron át, holott a szabályaink ezt is tiltják. És ekkor kattant a fejemben valami: az 
előző P.B.T.-óránkon éppen az „én-üzenetről" tanultunk. Kirohantam a fiúkhoz, és a 
következő érzéseimet mondtam el nekik: „Olyan bitangul elmegy a kedvem tőletek, 
fiúk! Én mindent megteszek, amit csak tudok, hogy sikerüljön tényleg elvégeznetek az 
iskolát. A lelkemet beletettem ebbe a munkába. Ti pedig semmi egyebet nem tesztek, 
mint megszegitek a szabályokat. Azt is próbáltam elérni veletek, hogy a hajatokat ne 
növesszétek egy elfogadható határon túl. De ti ezt sem tartjátok be. Most meg itt 
vannak a kólásüvegek - ez is szabályellenes. Csak felmondani van kedvem, és 
visszamenni egy közönséges középiskolába, ahol legalább egyről kettőre juthatok. 
Ezen a poszton én tökéletes kudarcnak érzem magam." 

Délután váratlan látogatók jöttek Bálinthoz, abból a társaságból, akikkel délelőtt 
beszélt. „Jó napot, igazgató úr, gondolkoztunk azon, ami délelőtt történt. Mi nem 
tudtuk, hogy megharagudhat ránk. Mert ezt még sose csinálta. Nem akarunk más 
igazgatót: az nem lenne olyan jó, mint Maga. Megegyeztünk, hogy hozzájárulunk: 
levághatja a hajunkat azzal a fodrászmasinával. És a többi szabályt is betartjuk." 

Miután megdöbbenéséből magához tért, Bálint átment a fiúkkal egy másik szobába, 
ahol mindegyiküknek levághatta annyira a haját, hogy elfogadhatónak lehetett 
mondani. Bálint szerint az volt a legérdekesebb dolog az egészben, hogy milyen jól 
érezték magukat ezalatt: „Mindannyian jól mulattunk" - mesélte. A fiúk sokkal 
közelebb kerültek hozzá és egymáshoz. Barátokként váltak el, akik közelséget és 
melegséget éreznek egymás iránt, ahogyan ez a kölcsönösen jó problémamegoldások 
után lenni szokott. 



Bevallom, ugyanúgy megdöbbentem Bálint „én-üzeneteinek" drámai hatásán, 
mint a csoport bármely más tagja, amikor ezt a történetet hallottuk. De csak 
erősödött az a meggyőződésem, hogy a felnőttek általában alábecsülik a 
gyerekek együttműködési hajlandóságát: ha tisztességesen és nyíltan 
megmondják nekik, mit érez viselkedésük nyomán a felnőtt, többnyire szívesen 
vannak tekintettel ezekre az igényekre. A gyerekek finoman reagálnak, és 
felelősséget is szívesen viselnek, amint a felnőtt egy picit is lemond fölényéről. 

íme néhány további példa a hatékony „én-üzenetre", ahol a felnőtt se nem 
hibáztat, se nem szégyenít meg, és kész megoldást sem közöl: 

Hazaérve a munkából, az apa pihenni és újságot olvasni akar. De a gyerek újra meg 
újra az ölébe mászik, és összegyűri az újságot. Apa: „Nem tudok újságot olvasni, ha az 
ölemben vagy. Nincs kedvem játszani veled, mert fáradt vagyok, és egy kicsit pihenni 
akarok." 

Az anya porszívózik, a gyerek pedig folyton kihúzza a dugót a konnektorból. Az anya siet 
Arivá .Nagyon sietek, és lelassítja a munkámat, ha folyton vissza kell dugnom a konnektorba 
a dugót. Nincs kedvem játszani, amikor munkám van." 

A gyerek nagyon piszkos kézzel és arccal jön vacsorázni. Apa: „Nem tudom élvezni a 
vacsorát, ha ezt a maszatot látom. Gusztustalannak érzem, és elmegy tőle az étvágyam." 

Mama és papa egy számukra fontos, intim kérdésről akarnak beszélni egymással. De a 
gyerek körülöttük lődörög, és így nem tudnak beszélgetni. Apa : „A Mamával valami nagyon 
fontosat akarunk megbeszélni. Magunkban akarunk lenni, és nem tudunk beszélgetni, ha itt 
vagy." 

A gyerek könyörög, hogy vigyék el moziba De napok óta nem tette rendbe a szobáját, 
pedig ez volt a megállapodás. Anya: „Nincs sok kedvem bármit is a kedvedre tenni, ha te nem 
tartod be a megállapodásunkat a szobáddal kapcsolatban. Így kihasználva érzem magam." 

A gyerek lemezjátszója olyan hangos, hogy zavarja a szülők beszélgetését a szomszéd 
szobában Anya „Nem tudunk beszélgetni, amikor ilyen hangos a lemezjátszó. És a zaj nagyon 
idegesít minket." 

A gyerek megígérte, hogy az esti nagy vendégséghez kivasalja a vászonszalvétákat. 
Napközben nem csinálta ezt meg, és már csak egy óra van hátra a vendégek érkezéséig. Anya: 
„Becsapva érzem magam. Egész nap azon dolgoztam, hogy elkészítsek mindent, ami a 
vendégséghez kell. És most mégis azon kell izgulnom, hogy meglesznek-e a szalvéták." 

A gyerek elfelejtkezett a megállapodásról, hogy bizonyos időre hazajön, hogy 
elmehessenek a n yj á v a l  c i pőt venni. Anya: „Nagyon nem szeretem, ha, miután gondosan 
úgy terveztem meg a napomat, hogy elmehessünk neked cipőt venni, elfelejtesz hazajönni." 

SZAVAK NÉLKÜLI „ÉN-ÜZENET" KISBABÁKNAK 

A két éven aluli gyerekek szülei mindig felteszik a kérdést: hogyan küldhetnek „én-üzenetet" 
kicsiknek, akik még nem értik a szót. 

E téren is azt tapasztaltuk, hogy a szülők némileg alábecsülik a kicsinyek megértőképességét. 
Kétéves korra minden gyerek jól érti. mikor elfogadó és mikor nem elfogadó a szülő, mikor jó 
és mikor rossz a közérzete, mikor tetszik, és mikor nem tetszik neki, amit a gyerek csinál 
Második születésnapjára szinte minden gyerek érti az olyan mondatokat, mint például: „Juj, ez 



fáj!", „Ezt nem szeretem", „Anyu most nem akar játszani", „Ez nem Balázsnak való 
játék!", „Ez forró!", „Ez fájni fog Balázsnak!" 

Azonkívül a kicsi gyerek annyira érzékeny a szavak nélküli jelzésekre, hogy 
rengeteg érzést közölhetünk vele beszéd nélkül is. 

Dávid izeg-mozog, miközben a mamája öltözteti. Az anya finoman, de 
határozottan visszafogja őt, és tovább öltözteti. (Üzenet: „Nem tudlak 
felöltöztetni, ha mocorogsz.") 

Mari a díványon ugrál. Anyja attól fél, hogy leveri az ágy végében levő 
lámpát. Az anya finoman, de határozottan leveszi Marit a díványról, és kezét 
megfogva elkezd vele ugrálni a földön. (Üzenet: „Nem szeretem, ha a díványon 
ugrálsz, de azt nem bánom, ha a földön csinálod.") 

Julcsi álldogál és játszik, miközben anyja arra vár, hogy minél előbb beszálljon 
a kocsiba. Az anya a gyerek popsijára teszi a kezét, és finoman, de határozottan a 
kocsi felé tolja. (Üzenet: „Sietek, és azt akarom, hogy máris beszállj.") 

Gabi megkapaszkodik anyja új ruhájában, amit a vendégségre vett föl. Az anya 
elhúzza a gyerek kezét a ruháról. (Üzenet: „Nem akarom, hogy húzd a 
ruhámat.") 

Az apa karján viszi Ferikét, amikor vásárolnak az ABC-ben. Ferike rúgni kezdi 
apja hasát. Apja azonnal leteszi őt. (Üzenet: „Nem szeretlek vinni, amikor 
rúgsz.") 

Zsófi áthajol anyja tányérjához, és onnan vesz magának ételt. Az anya 
visszaveszi a zsákmányt, és a tálból ad Zsófinak. (Üzenet: „Kell nekem is a saját 
ételem, és nem akarom, hogy elvedd tőlem.") 

Az ilyen szavak nélküli üzenetet majdnem minden kicsi gyerek jól megérti: ezekből 
tudhatja meg, milyen szükséglete van a szüleinek; mégsem éri az a vád, hogy rossz 
gyerek, pusztán azért, mert az ő szükségletei viszont „ilyenek" voltak. Az is világosan 
kiderül, hogy a szülő nem bünteti a gyereket, amikor ezeket az üzeneteket küldi. 

AZ „ÉN-ÜZENET" BÖKKENŐI 

Kisebb vagy nagyobb problémába minden szülő beleütközik, amikor „én-üzeneteket" 
kezd küldeni. Egyik sem leküzdhetetlen, bár további készségeket igényel. 

Gyakran előfordul, hogy a gyerek figyelmen kívül hagyja az „én-üzenetet", 
különösen amikor szülei „kezdők" még e téren. Senki sem örül a hírnek, hogy 
viselkedése zavarja a másik ember igényeit. A gyerekek sem. Szívesebben engedik el 
fülük mellett, milyen érzést váltottak ki viselkedésükkel. A szülőknek azt szoktuk 
tanácsolni, küldjenek még egy „én-üzenetet", ha az elsőre nem reagált a gyerek. Ez a 
második „én-üzenet" legyen esetleg erősebb, intenzívebb, hangosabb, legyen benne 
több érzés. Ez a második közlés arra való, hogy a gyerek megértse: „Nézd, tényleg így 
gondolom!" 

Van olyan gyerek, aki vállrándítva odébbáll - mintha azt mondaná: „Na és?!" De a 
második közlés, az erősebb, segíthet. Néha érdemes valami hasonlóval ki is 
egészíteni: 



„Te, hát én elmondtam neked, mit érzek. Nekem ez fontos. Nem szeretem, ha 
figyelmen kívül hagynak. Utálom, amikor egyszerűen odébbállsz, és nem is hallod 
meg, mit érzek. Úgy gondolom, ez nem igazságos, amikor tényleg valami 
problémám van." 

Az ilyenfajta üzenet többnyire „visszatéríti" a gyereket, és arra indítja, hogy 
figyeljen. Az üzenet lényege, hogy „tényleg komolyan gondolom". 

Az sem ritka, hogy az „én-üzenetre" a gyerek „én-üzenettel" felel. Azt szeretné, 
hogy a felnőtt megtudja, mit érez ő, mielőtt maga megváltoztatná viselkedését. 
Például: 

ANYA: Úgy utálom, ha a szép tiszta lakás azonnal rendetlen lesz, amint hazajössz 
az iskolából. Elmegy a kedvem, hogy bármit is csináljak a lakással, ha a munkám 
ilyen hamar semmivé lesz. 

GYEREK: Azt hiszem, túl finnyás vagy a tisztaságra. 

A P.E.T.-ben járatlan szülők gyakran kezdenek védekezni ilyen helyzetben, 
például: „Nem, nem vagyok finnyás", „Semmi közöd hozzá", „Nem érdekel, mit 
gondolsz az igényességemről" stb. Ahhoz, hogy a szülő jól elboldoguljon az ehhez 
hasonló helyzetekben, emlékeztetnünk kell legelső alaptételünkre: „ha a gyerekben 
egy érzés vagy probléma felmerül, használj értő figyelmet". Az előző példában az anya 
„én-üzenete" problémát okozott a gyereknek (ahogy az „én-üzenetek" általában 
szoktak). Elfogadásunk és megértésünk jeleként ilyenkor váltani kell: az „én-
üzenetről" átmenetileg áttérni értő figyelemre: 

ANYA: Úgy érzed, magasak az igényeim, és túl finnyás vagyok. 
GYEREK: Igen. 
ANYA: Hát lehet, hogy így van. Ezen majd gondolkozom. De amíg nem változom 

meg, rettentően elkedvetlenít, ha semmivé lesz a munkám. És most nagyon ingerült 
vagyok e miatt a rendetlenség miatt. 

Amint a gyerek úgy érzi, szülei megértették, mit érez, máris hajlamosabb változtatni 
viselkedésén. Mert többnyire nem vágyik másra, csak hogy megértsék az érzéseit - 
utána már szívesen tesz meg sok mindent, hogy enyhítsen a felnőtt rossz érzésein. 

Ha „én-üzeneteink" között értő figyelemmel tudjuk hallgatni a gyerek 
viszontérzéseit, még valami érdekeset tapasztalhatunk: amint meghalljuk és megértjük 
a gyerek viselkedése mögött rejlő érzéseit, megszűnik vagy enyhül saját elutasító 
érzésünk ezzel a viselkedéssel szemben. Érzései kifejezésére biztatva őt, hamarosan 
egészen más színben látjuk az egész helyzetet. Az Olvasó emlékszik talán Dani 
példájára, aki félt elaludni. Az anyát idegesítette a gyerek esti időhúzása, és ezt el is 
mondta neki, még ha nem is „én-üzenet" formájában. Kiderült, hogy Dani azért fél 
elaludni, mert attól tart, ha álmában becsukná a száját, megfulladhatna. Ez a közlés 
azonnal átváltoztatta az anya elutasító magatartását megértő elfogadássá. 

Az alábbi helyzet szintén jól illusztrálja, hogyan változtathatja meg az „én-



üzenetet" követő értő figyelem a szülő eredeti érzését: 

APA: Nagyon zavar a mosogatóban hagyott piszkos edény. Nem abban 
állapodtunk meg, hogy rögtön vacsora után elmosogatsz? 

DÉZI: Olyan fáradt voltam egész este, mert múlt éjjel háromig a félévzáró 
dolgozatra készültem. 

APA: Szóval nem volt kedved rögtön vacsora után mosogatni? 
DÉZI: Nem. Azért feküdtem le egy órára aludni. De ma még megcsinálom, 

mielőtt végleg lefekszem. Jó? 
APA: Nekem jó. 

Minden szülő szembetalálkozik azzal a problémával is, hogy bármennyire is 
megértette a gyerek az „én-üzenetből", hogyan hat viselkedése a felnőttre, mégsem 
hajlandó magatartásán változtatni. Néha a legvilágosabb „én-üzenet" sem használ. A 
gyereknek az az igénye ugyanis, hogy meghatározott módon viselkedjen, 
konfliktusban állhat a felnőttnek azzal az igényével, hogy ne kelljen ezzel a 
viselkedéssel találkoznia. 

Ezt a helyzetet hívjuk a P.E.T.-ben az igények ütközésének. Valahányszor 
ilyesmi előfordul - és minden emberi kapcsolatban óhatatlanul elő is fordul -, a 
kapcsolat a legigazabb pillanatát éli. 

E könyv magvát az ilyen igénykonfliktusok kezelése alkotja. Már csak egy 
fejezetet kell várni rá. 

8. Az elfogadhatatlan viselkedés 
megváltoztatása a környezet 

módosításával 
A zavaró gyerekviselkedést sokkal gyakrabban lehetne környezetmódosítással 
befolyásolni, mint ahányszor szülők ilyesmivel próbálkoznak. Csecsemőknél és pici 
gyerekeknél még inkább használják, de a nagyobbaknál főként a beszédre 
hagyatkoznak; különösen gyakran vetik be a lekezelést és a szülői hatalommal való 
fenyegetést. A környezet átalakítása helyett inkább szavakkal próbálják „kiverni a 
gyerek fejéből" zavaró viselkedését. Ez azért nem szerencsés, mivel a 
környezetmódosítás általában nagyon egyszerű, és rendkívül hatékony bármely 
életkorban. 

Amint rádöbbenünk, milyen sokféle helyzetben használható, szívesen is 
alkalmazzuk. Általa megvalósítható például: 

1. A környezet gazdagítása 
2. A környezeti ingerek tompítása 
3. A környezet egyszerűsítése 



4. A gyerek mozgásterének korlátozása 
5. A „gyerekbiztos" környezet kialakítása 
6. A tevékenységek átváltása (veszélytelenre, nem zavaróra stb.) 
7. A gyerek felkészítése a környezet várható változására 
8. Tervezés nagyobb gyerekekkel 

A KÖRNYEZET GAZDAGÍTÁSA 

Minden jó óvónő tudja, hogy a zavaró, nemkívánatos viselkedés úgy állítható le vagy 
előzhető meg leghatékonyabban, ha a gyerekeknek sok-sok érdekes tennivalóhoz 
kínálunk lehetőséget. Azaz, ha játszáshoz, olvasáshoz szükséges anyagokkal, 
társasjátékokkal, gyurmával, babákkal, képkirakókkal és hasonlókkal látjuk el őket. A 
jól működő szülő is követi ezt az elvet: ha a gyerek érdekes dologgal van elfoglalva, 
kevésbé valószínű, hogy „rosszaságokba keveredik", vagy hogy szüleit nyaggatja. 

A P.E.T.-szülők nemegyszer csodálatos eredményekről számolnak be, miután 
kialakítottak gyereküknek valahol egy „spéci" sarkot - az udvarban, a műhelyben -, 
ahol a gyerek kedvére túrhat-fúrhat, maszatolhat, alkothat. Itt biztosan nem tesz kárt 
semmiben, bármit is csinál. 

A hosszabb utazásoknál szintén valószínű, hogy a gyerek viselkedése zavarja majd 
szüleit. Sok család gondoskodik ezért előre játékokról, kirakókról, rejtvényekről, hogy 
a gyerek ne unatkozzon, és ne kezdjen nyugtalanul „nyüzsögni". 

Sok mama azt is jól tudja, hogy barátokkal és játszótársakkal a gyerek kevésbé 
unatkozik otthon, és így viselkedése is kevésbé lesz zavaró. Két-három gyerek 
könnyebben talál elfogadható elfoglaltságot magának, mint az egyedül unatkozó 
gyerek. 

Festőkészlet, szobrászkodáshoz való agyag, házi bábszínház, babaház, robotfigurák 
- mind-mind hatékonyan csökkentik a romboló, nyugtalan viselkedés valószínűségét. 
A szülők gyakran elfelejtik, hogy gyerekeiknek ugyanúgy szükségük van érdekes 
elfoglaltságokra, ahogy a felnőtteknek is. 

A KÖRNYEZETI INGEREK TOMPÍTÁSA 

Vannak olyan időszakok, amikor a gyereknek ingerszegény környezetre van szüksége 
- például lefekvés előtt. Szülők - különösen apák - nemegyszer túlingerlik gyereküket 
az esti órákban, majd elvárják, hogy hipp-hopp lecsendesedjen, és fegyelmezett 
legyen. Pedig ilyenkor inkább „szürkíteni" kell a környezetet, nem pedig élénkíteni. 
Sok zűrzavar és feszültség megelőzhető, ha a szülő erőfeszítést tesz, hogy ilyenkor 
csökkentse a gyereket érő ingereket. 



A KÖRNYEZET EGYSZERŰSÍTÉSE 

A gyerekek viselkedése gyakran azért válik zavaróvá, mert környezetük túlságosan 
bonyolult a számukra: ezért nyaggatják például szüleiket segítségért, ezért hagyják 
abba, amibe belekezdtek, válnak agresszívvá, sírnak, vagy elmenekülnek. 

Az otthoni környezet nemegyszer sokfajta módosításra vár, ha azt akarjuk, hogy a 
gyerek egyedül elboldoguljon benne, hogy ne érje se veszély, se kudarcélmény, amely 
abból adódhat, ha nem tudja kézben tartani környezetét. Sok szülő tesz tudatos 
erőfeszítést a gyerek környezetének egyszerűsítése érdekében. Ilyen például: 

- olyan ruhát venni a gyereknek, amelyet egyedül is fel tud venni; 
- szerezni neki olyan sámlit vagy ládát, amelyről eléri ruhásszekrénye 

magasabb polcait; 
- gyerekméretű étkészletet venni; 
- fogasokat alacsonyra szerelni; 
- törhetetlen csészéket, poharakat venni; 
- az ajtókilincseket gyerekmagasságba tenni; 
- lemosható falfelületet alakítani ki a gyerekszobában. 

A GYEREK MOZGÁSTERÉNEK KORLÁTOZÁSA 

Amikor egy anya járókába teszi „elfogadhatatlanul viselkedő" kisbabáját, olyankor 
tulajdonképpen a gyerek mozgásterét szűkíti, hogy az ezt követő viselkedés már 
elfogadható legyen. A bekerített udvarok és kertek hatékonyan előzik meg, hogy a 
gyerek az úttestre szaladjon, átgázoljon a szomszéd virágágyásán, eltévedjen stb. 

Sok szülő használ gyerekkantárt, amikor vásárolni mennek. Sokan jelölnek ki 
bizonyos térségeket a lakásban a maszatolós tevékenységek számára: gyurmázáshoz, 
festéshez, papírkivágáshoz, ragasztáshoz. Jó dolog, ha a zajongáshoz vagy a 
sarazáshoz is találunk helyet a gyerekek számára. 

Az ilyen térkorlátozásokat a legtöbb gyerek könnyen elfogadja, feltéve hogy 
ésszerűek és még elég szabadságot hagynak a gyerekigények kielégítésére. De 
kétségtelenül előfordul, hogy a gyerek ellenáll az efféle korlátozásoknak, és így 
konfliktusba kerül szüleivel. A következő fejezetben az ilyen konfliktusok 
megoldásáról is szó lesz. 

                                                        

 Egy-két méter hosszúságúra is kinyújtható, spirális „telefonzsinórt" láttam több ' 
amerikai anya és baba között, csuklójukra szerelt végződéssel. (A ford.) 

 



A „GYEREKBIZTOS" KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Habár majd minden szülő elrakja a gyerek elől a gyógyszereket, éles szerszámokat és 
veszélyes vegyszereket, az igazán gyerekbiztos környezethez még néhány dolog 
hozzátartozik: 

- a lábosfogók befelé fordítása a tűzhelyen; 
- törhetetlen csészék és poharak vásárlása; 
- gyufásdobozok elrakása; 
- a pince-, padlás vagy műhelyajtók zárva tartása; 
- a drága, törékeny tárgyak elrakása; 
- nejlonzacskók elrakása; 
- gumiszőnyeg felrakása a fürdőszobában; 
- az ablakok biztonságos nyitva tartása; 
- a csúszós szőnyegek elrakása. 

Minden családnak magának kell kialakítania saját „gyerekbiztos" környezetét. De 
majdnem mindenütt sokféleképpen is megoldható, hogy már a környezet kialakítása 
segítsen a zavaró vagy veszélyes viselkedés megelőzésében. 

A TEVÉKENYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA. JÓ LESZ KICSIT MÁSKÉPP 
IS? 

Ha a gyerek éles késsel játszik, adjunk neki egy életlent. Ha a kozmetikai fiókunkban 
kotorászik, adjunk neki néhány üres tégelyt, tubust és dobozt. Ha az elolvasásra váró 
újságból tépkedi a lapokat, adjunk neki régi újságokat, amelyeket nyugodtan 
tönkretehet. Ha épp a tapétára készül firkálni, kerítsünk számára egy nagy lapot vagy 
csomagolópapírt. 

Ha úgy vesszük el a gyerektől „kincsét", hogy nem adunk helyette alkalmas 
cseretárgyat, csak frusztrációt és könnyeket idézünk elő. Holott a legtöbb gyerek gond 
nélkül elfogadja ezeket a pótlékokat, ha kedves és nyugodt hangon kínáljuk. 

A GYEREK FELKÉSZÍTÉSE A KÖRNYEZET VÁRHATÓ  
VÁLTOZÁSÁRA 

Az elfogadhatatlan viselkedés gyakran megelőzhető, ha időben felkészítjük a gyereket 
a környezetében várható változásokra. Ha például a megszokott bébiszitter, aki 
vigyázni szokott rá, pénteken nem tud majd jönni, érdemes szerdán elkezdeni beszélni 
az új bébiszitterről. Ha kempingezni indulunk, már hetekkel előbb ajánlatos 
beszélgetni róla a gyerekkel: elmondani, hogy idegen helyen fog aludni, új emberekkel 
fog találkozni, nem lesz vele a biciklije, mire kell vigyáznia egy csónakban stb. 

A gyerekek bámulatos könnyedséggel tudnak alkalmazkodni változásokhoz, ha 



előre felkészítették őket. Ez még olyan esetekre is igaz, amikor fájdalmat vagy 
kellemetlenséget kell elviselniük, például orvosi vizsgálatnál. Ha őszintén 
megbeszéljük velük, mire számíthatnak, mennyi ideig tarthat a fájdalom, 
könynyebben boldogulnak majd ebben a nehéz helyzetben. 

TERVEZÉS, NAGYOBBAKKAL 

A kamasz gyerekekkel is sok konfliktust előzhetünk meg, ha gondosan rendezzük be 
a környezetet. Hiszen nekik is szükségük van saját felségterületre, önálló 
tevékenységekre és saját tárgyaik elhelyezésére. Íme néhány javaslat, mellyel 
kiterjeszthető az elfogadási sávúnk nagyobb gyerekeknél is: 

- legyen a gyereknek saját ébresztőórája; 
- legyen elég nagy a szekrénye, sok fogassal; 
- legyen a házban üzenethagyásra alkalmas hely (tábla, polc); 
- legyen neki saját naptára, ahova vállalt tennivalóit, határidőit felírhatja; 
- ha bármilyen új készülék kerül a házba, együtt olvassuk el a használati 

utasítást; 
- időben mondjuk meg, ha vendégeket várunk, hogy ő is rendet rakhasson 

kapkodás nélkül; 
- a lakáskulcsára készítsünk vagy vegyünk olyan zsineget, amely nagyobb 

eséllyel óv meg az elvesztéstől (A spirális telefonzsinór ehhez is adott ötletet 
Amerikában: csuklónyi kört forrasztva belőle ideális, elveszthetetlen kulcstartó - 
A ford.); 

- ne hetente, hanem havonta adjunk zsebpénzt, és előre állapodjunk meg, mi 
az, amire semmiképpen sem szeretnénk, ha költené; 

- tájékoztassuk a telefonköltségekről, és hogy mennyit tudunk erre szánni; 
- előre, időben beszéljük meg, meddig maradhat ki esténként; milyen 

kockázattal jár a család értéktárgyainak - például autó - használata; mi az alkohol 
és a kábítószerek veszélye; 

- ha a kamasz maga mossa ruháit, könnyítsük meg a szükséges eszközök 
odakészítésével; 

- javasoljuk, hogy hordjon magánál telefonálásra alkalmas aprópénzt, váratlan 
esetekre; 

- beszéljük meg, milyen ételeket szánunk a vendégeknek a hűtőszekrényben: 
tehetünk rá bizonyos jelet; 

- kérjük meg, hogy írja össze nekünk barátai címét-telefonszámát, hátha 
egyszer váratlanul kell őt gyorsan megtalálnunk; 

- minél előbb szóljunk neki, ha váratlan munkát kérünk tőle, például vendégek 
érkezése előtt; 

- javasolhatjuk, hogy elutazás előtti tennivalóiról és azok időpontjáról listát 
készítsen; 

- biztathatjuk az időjárás-jelentés meghallgatására vagy elolvasására, hogy 
maga dönthesse el, mit célszerű felvennie; 

- mondjuk meg előre név szerint, milyen vendégeket várunk, hogy így 



elkerülhessük a kellemetlen meglepetéseket; 
- időben szóljunk, ha egy vagy több napra elutazunk, így a gyerek 

kényelmesen megtervezheti idejét ugyanezekre a napokra; 
- tanítsuk meg, hogyan vegyen és adjon át telefonüzeneteket; 
- mindig kopogjunk, mielőtt belépünk szobájába; 
- vonjuk be olyan megbeszélésbe, amelyet őt is érintő terveinkről folytatunk; 
- állapodjunk meg előzetesen a házibulik szabályairól. 

Majd' mindegyik kategóriában ki-ki tovább szaporíthatja saját útmutatóit. Minél 
többször élünk a környezetbefolyásolás eszközével, annál örömtelibbé tehetjük 
életünket, és annál ritkábban kell közvetlenül szembesítenünk a gyereket 
elégedetlenségünkkel. 

Azok a szülők, akik a P.E.T. hatására jócskán támaszkodnak a környezetmódosítás 
eszközére mint konfliktusmegelőző módszerre, szemléletükben is sokat változnak, ami 
a gyerekekhez való hozzáállásukat és a gyerekek otthoni jogait illeti. Az egyik ilyen 
alapvető változás a „Kinek az otthona ez?" kérdésre megy vissza. 

A szülők többségének meggyőződése, hogy a lakás kizárólag az ő otthonuk, ezért 
hát a gyerekeket arra kell szoktatni, sőt idomítani, hogy ennek megfelelően 
viselkedjenek. Más szavakkal: a gyereket addig kell nyirbálni, míg sok fájdalom árán 
meg nem tanulja, mit várnak el tőle szülei házában. Az ilyen szülőnek ritkán jut 
eszébe, hogy komolyabban változtasson otthonán, amikor gyerek születik a családba: 
pontosan úgy hagyják a lakást, ahogy a gyerek születése előtt volt, elvárván, hogy az 
alkalmazkodást egyoldalúan a gyerek végezze. 

Ennek kapcsán a következő kérdést szoktuk feltenni a szülőknek: „Ha ma 
megtudnád, hogy idős apádat vagy anyádat magadhoz kell venned, mert részlegesen 
megbénult, és mankóra vagy tolókocsira van szüksége, milyen változásokat csinálnál 
lakásodban?" Válaszképpen a szülők mindig hosszú listát állítanak össze a 
tennivalókról: 

- felszedném a szőnyegeket; 
- korlátot szerelnék, ahova szükséges; 
- a bútorokat úgy rendezném át, hogy a tolókocsi mindenütt mozoghasson; 
- a gyakrabban használt konyhai tárgyakat jól elérhető polcokra tenném; 
- felszerelnék a szobájában egy csengőt, hogy bármikor szólni tudjon, ha 

segítségre van szüksége; 
- átkapcsolós telefonkészüléket szereltetnék fel a szobájában; 
- a borulékony bútordarabokat kiszórnám; 
- rámpát építenék a lépcső mentén, hogy egyedül kimehessen a kertbe; 
- gumiszőnyeget tennék a fürdőszobába. 

Amint a tanfolyam résztvevői rádöbbennek, mennyi energiát fektetnének a 
környezetmódosításba egy öreg, sérült szülő kedvéért, sokkal könnyebben fogadják 
azt a gondolatot is, hogy gyerekeik kedvéért is változtathatnak a lakáson. Az a 
felismerés is megdöbbent sokakat, mennyire ellentétesen gondolkozunk egy 



ügyességében korlátozott felnőtt és egy gyerek helyzetéről, amikor a „Kié ez az 
otthon?" kérdés felmerül. 

A legtöbb felnőtt azt állítja, újra meg újra megpróbálná meggyőzni ezt az öreg 
szülőt, hogy ez az ő otthona is. De gyerek kapcsán ilyesmi nemigen merül fel. 

Mindig megdöbbent, amikor véleményekből és viselkedésből észreveszem, 
mennyivel inkább tiszteletben tartják az emberek vendégeiket, mint saját gyerekeiket. 
Túl sok szülő várja el, hogy kizárólag a gyerek alkalmazkodjon hozzá. 

9. Az elkerülhetetlen szülő-gyerek 
konfliktusok: ki legyen a nyertes? 

Minden szülő találkozik olyan helyzetekkel, amikor sem az „én-üzenettel" való 
szembesítés, sem a környezetmódosítás nem segít a gyerek zavaró viselkedésének 
megállításában. Az ilyen helyzetek elkerülhetetlenek minden szülő-gyerek 
kapcsolatban - ilyenkor ugyanis a gyereknek „szüksége van rá", hogy épp így 
viselkedjen, hiába tudja, hogy ezzel zavarja a szülőt saját igényeinek kielégítésében. 

Zoltán nem hagyja abba a focizást az utca végében, hiába szólt anyja többször 
is, hogy fél óra múlva az egész családnak el kell indulnia otthonról. 

Erika elmagyarázta kislányának, mennyire kell sietniük, a gyerek mégis újra 
meg újra megáll a kirakatoknál. 

Zsóka nem hajlandó lemondani tervéről, hogy a hétvégén barátaival a Balatonra 
menjen, pedig szülei ellenérzéseit ismeri: állhatatosan kitart terve mellett, pedig 
hallja, hogy az elfogadhatatlan a szülők számára. 

Az ilyenfajta ütközések gyerek és szülő igénye között nemcsak elkerülhetetlenek 
minden családban, de valószínűleg gyakran várható visszatérésük is. Skálájuk a 
jelentéktelen apróságtól az életbe vágó küzdelmekig terjed. Ezek olyan problémák, 
melyeknek a kapcsolat a „tulajdonosa", és nem csak az egyik vagy a másik fél. Mind 
a gyereket, mind a szülőt érinti ez, mivel mindkettőjük igénye veszélyben forog. Azt 
mondhatjuk, hogy ilyenkor a kapcsolat a problémagazda. Ezek azok a problémák, 
amelyeknél hiába próbálkozunk a korábban bemutatott eszközeinkkel: azok nem 
befolyásolják a gyerek - számunkra elfogadhatatlan - viselkedését. 

A konfliktus mindig megmutatja a kapcsolat igazi arcát: ebben méretik meg 
egészsége, ebben a válságban gyengül vagy épp erősödik, és ilyenkor keletkezhetnek 
tartós sérelmek, mardosó gyűlöletek és lelki sebek. A konfliktusok éket verhetnek a 
kapcsolatba, de tehetik még bensőségesebb egységgé résztvevőit; a rombolásnak és az 
egyesítésnek a csíráit egyaránt magukban hordják; gyarapíthatják a „háborús 
fegyvertárat," de hozhatnak mélyebb, kölcsönös megértést is. 

A szülő-gyerek kapcsolatnak talán leglényegesebb pontja az, hogy miként oldódnak 
meg konfliktusaik. A szülők többsége sajnos csak azzal a kétféle módszerrel 



próbálkozik, amely nemcsak hatástalan, de árt is a gyereknek és a kapcsolatnak 
egyaránt. 

Sokan nehezen fogadják el azt a tényt is, hogy a konfliktus az élet természetes része, 
és nem szükségszerűen rossz. A szülők többsége úgy tekint a konfliktusra, mint amit 
minden áron el kell kerülni, akár felnőttek, akár gyerekek, akár felnőttek és gyerekek 
között támad. Gyakran hallani férjeket és feleségeket azzal dicsekedni, hogy sosem 
volt komolyabb nézeteltérésük - mintha ez garantálná, hogy jó a kapcsolatuk. 

Jól ismert az olyan szülői érvelés is, hogy: „Jó, jó, most ne veszekedjetek vacsora 
közben! Ne rontsuk el ezt a kis együttlétet!" Vagy: „Hagyjátok abba ezt a civakodást, 
de azonnal!" Kamaszok szülei gyakran panaszkodnak, hogy amióta nagyobbak a 
gyerekeik, sokkal több a nézeteltérés és konfliktus a családban: „Azelőtt majdnem 
mindenben egyetértettünk"; vagy: „A lányom azelőtt olyan könnyen kezelhető volt, 
olyan együttműködő, de ma már mindent másként látunk. Nekünk nem tetszik az ő 
látásmódja, neki meg a mienk nem." 

Majd' minden szülő gyűlöl konfliktusba ütközni, nagy bajnak érzi, ha ilyesmi 
előfordul, és fogalma sincs, hogyan lehetne azt konstruktívan kezelni. Pedig 
tulajdonképpen az a ritkaság, ha egy kapcsolatban hosszú időn keresztül nem alakul ki 
igényütközés, azaz konfliktus. Két ember vagy két csoport együttéléséhez 
hozzátartozik a konfliktus, hiszen az emberek különbözőek, különbözőképpen 
gondolkodnak, eltérnek egymástól igényeik is, és ezek nem mindig egyeztethetők 
össze. 

így tehát a konfliktus nem feltétlenül rossz - pusztán a kapcsolatnak egy valóságos 
síkja. Egy olyan kapcsolat, amelyben nincsenek felszínre törő konfliktusok, 
nemegyszer egészségtelenebb, mint az olyan viszony, amelyben gyakoriak az 
ütközések. Jó példa erre az a házasság, ahol az asszony mindig alárendeli magát az 
uralkodó férj akaratának, vagy az olyan szülő-gyerek viszony, ahol a gyerek olyan 
halálosan fél a szüleitől, hogy nem meri előhozni a szülőkével ellentétes igényeit. 

Mindannyian ismertünk talán olyan családokat - különösen nagy családokat -, ahol 
folyton kipattant valamiféle konfliktus, de ezzel együtt ezek a családok még nagyon 
boldogan és egészségesen éltek. És fordítva: nemegyszer olvashatunk olyan szülőkről, 
akik teljes értetlenséggel állnak bűnügybe keveredett gyerekük esete előtt: nem értik, 
hogy tehetett ilyet az a gyerek, akivel sosem volt gond, mindig szót fogadott. 

Sokan nem is gondolnák, mennyivel egészségesebb a gyerek számára, ha a családi 
konfliktusok nyíltan megnyilvánulhatnak, és természetesként elfogadást nyernek. Az ilyen 
család lehetőséget ad a gyereknek, hogy átélje a konfliktusokat, megtanuljon megbirkózni 
velük, és így jobban fel legyen vértezve jövőbeni ütközésekre Ha a családon belüli 
konfliktusokat konstruktívan oldják meg, ez fölkészíti a gyereket a külvilágban óhatatlanul rá 
váró ütközések ügyes kezelésére, vagyis az ilyenfajta családi események nagyon hasznosak 
lehetnek. 

És minden kapcsolatban az a legfőbb kérdés, hogy miként oldják meg konfliktusaikat, nem 
pedig az, hogy milyen gyakoriak ezek a konfliktusok. Ma már meggyőződésem, hogy ez a 
tényező szabja meg leginkább, hogy a kapcsolat egészséges-e vagy sem, örömteli-e vagy 
örömtelen, barátságos-e vagy nem, mély-e vagy sekélyes, bensőséges-e vagy hűvös. 



HATALMI HARC SZÜLŐ ÉS GYEREK KÖZÖTT 

Ritkán találunk P.E.T.-csoportjainkban olyan szülőt, aki ne úgy gondolkodna a konfliktusokról, 
mint ahol valakinek feltétlenül veszítenie kell, miközben a másik győz. Ez a győztes-vesztes 
típusú gondolkodás áll a mögött a tétovázás mögött is, hogy vajon inkább szigorúan (szülő 
győz) vagy engedékenyen (gyerek győz) kellene-e nevelni. 

A legtöbb szülő a fegyelmezés egész kérdését abban a gondolati körben próbálja megoldani, 
hogy szigorú legyen-e vagy engedékeny, keménykezű vagy lágy, tekintélyelvű vagy 
megengedő. Mivel a fegyelmezésről csak ebbe a vagy vagy ketrecbe zárva tudnak gondolkodni, 
ezért a gyerekkel való egész kapcsolatukat hatalmi harcként élik ál, az akaratok háborújaként, 
amelyben az a legfőbb kérdés, hogy ki győz. A mai szülők és gyerekek nemegyszer szó szerint 
háborúban állnak, ahol mindkét fél csak győzelemben és veszteségben gondolkodik. Még úgy 
is beszélnek harcukról, mint két egymással háborúskodó nemzet. 

Az egyik apa például így fogalmazott a P.E T -csoportjában: 

„Idejében kell tudomásukra hozni ki az úr a házban. Mert különben kihasználnak, és a 
fejedre nőnek Ez a baj a feleségemmel is: a végén mindig megengedi, hogy a gyerekek 
nyerjek meg a csatát. Mindig beadja a derekát, és a gyerekek ezt jól tudják." 

Az egyik anya így fogalmaz, amikor kamasz fiára gondol: 

„Általában megpróbálom hagyni, hogy tegye, amit akar. De aztán én 
szenvedek. Keresztülgázol rajtam. Ha a kisujjadat nyújtod, a karodat kéri." 

Egy másik anyának meggyőződése, hogy megnyeri a küzdelmet a szoknyahossz 
kapcsán: 

„Nem érdekel, hogy a lányom mit érez, és az is mindegy nekem, hogy más 
szülők mit csinálnak - az én lányom nem fog ezekben a rövid szoknyákban járni. 
Ebben nem engedek. És meg is nyerem a csatát." 

A gyerekek szintén győztes-vesztes küzdelemként látják kapcsolatukat a 
szüleikkel. Az okos, tizenöt éves Márta - aki hallgatásával aggasztja szüleit - így 
fogalmazott egyik terápiás beszélgetésünkben: 

„Mi értelme van vitázni? Mindig ők győznek. Tudom én ezt, még mielőtt 
elkezdenénk a vitát. Mindig elérik, amit akarnak. Végül is ők a szülők. Mindig 
úgy tudják, hogy nekik van igazuk. Így aztán most már nem is megyek bele a 
vitákba. Ez persze idegesíti őket. De engem nem izgat." 

Az érettségi előtt álló Áron már kitanulta szülei győztes-vesztes magatartását: 

„Ha tényleg akarok valamit csinálni, sose megyek anyámhoz, mert ő kapásból 
rávágja, hogy „Nem". Inkább megvárom, míg Apa hazajön. Nála. majdnem 



mindig el tudom érni, hogy az én pártomat fogja. Ő sokkal engedékenyebb, és 
nála általában el tudom érni, amit akarok." 

Ha konfliktus támad szülő és gyerek között, a legtöbb felnőtt úgy igyekszik;; 
intézni, hogy ő nyerjen, és a gyerek veszítsen. Mások - valamivel kevesebben - viszont 
rendszeresen feladják igényeiket a gyerek kedvéért, mert félnek a konfliktustól és 
attól, hogy gyerekeik igényét frusztrálják. Ezekben a családokban a szülő veszít, a 
gyerek győz. A mai szülők legnagyobb gondja, hogy csak ezeket a győztes-vesztes 
módszereket ismerik. 

NYERTES-VESZTES SZEREPOSZTÁSOK 

A konfliktusmegoldás győztes-vesztes megközelítéseit a P.E.T.-programban 
egyszerűen I. és II. Módszernek szoktuk hívni. Mindkettőben van egy győztes és egy 
vesztes - egyikük eléri a célját, a másikuk nem. Íme az I. Módszer működése a szülő-
gyerek konfliktusoknál: 

Szülő és gyerek abban a helyzetben találják magukat, hogy igényük ütközik a 
másikéval. A szülő eldönti, hogy mi legyen a megoldás. Amint kiválasztotta, be is 
jelenti, és reméli, hogy a gyerek elfogadja. Ha a gyereknek nem tetszik a megoldás, a 
szülő kezdetben talán rábeszéléssel próbálja elfogadásra hangolni a gyereket. Ha ez 
nem hoz sikert, szülői hatalmával, tekintélyével igyekszik eljutni a beleegyezésig. 

Az itt következő konfliktust apa és tizenkét éves lánya az I. Módszerrel 
oldották meg: 

SZONYA: Sziasztok, elmentem a suliba! 
APA: Esik az eső, édesem, és nem vettél esőkabátot. 
SZONYA: Nekem nem kell. 
APA: Nem kell! Vizes leszel, és tönkreteszed a ruhádat, vagy megfázol. 
SZONYA: Nem esik olyan nagyon. 
APA: De igen. 
SZONYA: Akkor sem akarok esőkabátot venni. Utálom az esőkabátot. 
APA: De hát tudod, drágám, hogy melegen tart, és nem leszel vizes benne. 

Légy szíves, vedd fel. 
SZONYA: Utálom ezt az esőkabátot. Nem veszem fel. 
APA: Azonnal visszamégy és előveszed. Egy ilyen napon nem hagyhatom, 

hogy anélkül menj el. 
SZONYA: De nem szeretem... 
APA: Semmi „de" - ha nem veszel esőkabátot, anyádnak vagy nekem kell 

aztán őriznünk téged, ha megbetegszel. 
SZONYA: (dühösen) Tessék, győztél! Felveszem azt a hülye esőkabátot. 

Az apa elérte, amit akart. Az ő megoldási javaslata győzött - az, hogy Szonja 



vegye fel az esőkabátját -, hiába nem akarta ezt a gyerek. Vagyis a szülő győzött, 
a gyerek vesztett. A gyereknek egyáltalán nem tetszett a felnőtt javaslata, de 
megadta magát a szülői zsarolás előtt. 

Íme a II. Módszer természetrajza, ahogyan szülő és gyerek között 
megnyilvánul: 

Szülő és gyerek abban a helyzetben találják magukat, hogy igényük ütközik a 
másikéval. Lehet, hogy a szülő kigondolt már egy megoldást, lehet, hogy nem. 
Ha igen, akkor talán megpróbálja erre rábeszélni a gyereket. De hamarosan 
kiderül, hogy a gyereknek megvan a saját megoldása, és azon dolgozik, hogy 
erre rábeszélje a szülőt. Ha a szülő ellenáll, a gyerek megpróbálja hatalmát 
bevetni az elfogadás érdekében. A végén a szülő enged. 

Az esőkabát-konfliktusnál a II. Módszer így festene: 

SZONYA: Sziasztok, elmentem a suliba. 
APA: Esik az eső, édesem, és nem vettél esőkabátot. 
SZONYA: Nekem nem kell. 
APA: Nem kell! Vizes leszel, és tönkreteszed a ruhádat, vagy megfázol. 
SZONYA: Nem esik olyan nagyon. 
APA: De igen. 
SZONYA: Akkor sem akarok esőkabátot venni. Utálom az esőkabátot. 
APA: De én azt akarom, hogy felvedd. 

SZONYA: Utálom azt az esőkabátot - én nem veszem föl. Ha 
rákényszerítesz,   nagyon megharagszom rád. 

APA: Rendben van, feladom! Menj el anélkül, nem akarom folytatni ezt a 
vitát. Győztél! 

t Szonya elérte, amit akart, győzött, apja viszont vesztett. Az apa nyilván nem 
volt boldog ezzel a megoldással, mégis fejet hajtott előtte, Szonya fenyegetését  
hallván (a gyerek a szeretetmegvonás hatalmát használta apja ellen). 
Az I. és II. Módszerben sok a hasonlóság, bár a végeredmény alapvetően eltérő. 
Mindkét alapesetben a szereplők megpróbálják a másikat rábeszélni saját 
megoldásuk elfogadására. Hozzáállásuk mindkét esetben: „El akarom érni a 
célomat, és küzdeni is fogok érte." Az I. Módszernél a szülő nincs tekintettel a 
gyerek igényeire, a II. Módszerrel a gyerek veszi semmibe a szülő szükségletét. 
Mindkét esetben valaki vereséggel távozik, és általában mérges is a másikra, aki 
ezt a vereséget okozta. Mindkét módszer hatalmi harcra épül, és egyik fél sem rest 
erőszakhoz folyamodni győzelme érdekében. 

MIÉRT SIKERTELEN AZ I. MÓDSZER?  

Azok a szülők, akik konfliktusaik megoldására az I. Módszert alkalmazzák, komoly 
árat fizetnek győzelmükért. A végeredmény könnyen megjósolható: a gyerek nem 
érdekelt a megoldás kivitelezésében, sértett a szülővel szemben, és nincs lehetősége 



önfegyelmet tanulni, miközben a szülőnek sok gondja van a végrehajtás 
ellenőrzésével. Ha egy szülő saját megoldását kényszeríti rá a gyerekre, az nem lesz 
motiválva e döntés kivitelezésében, mivel része sem volt benne, szóhoz sem jutott. 
Bármi mozgatja tehát ilyenkor a gyereket, az csak külső rugó lehet. Ha eleget tesz az 
elvárásnak, ezt csakis a büntetéstől, kegyvesztéstől való félelmében teszi. Nem akarja, 
csak kényszerítve érzi magát a döntés végrehajtására. Ezért fordul elő olyan gyakran, 
hogy a gyerekek, ahol csak lehet, kibújnak az I. Módszerrel hozott döntés végrehajtása 
alól. Ha pedig végképp nem térhetnek ki előle, akkor csak tessék-lássék csinálják 
meg, és csak amennyire nagyon muszáj, a legkisebb erőfeszítéssel. 

A gyerekek többnyire zokon veszik szüleiktől, ha az I. Módszerrel valamire 
kényszerítik őket. Igazságtalannak érzik, és természetesen haragjuk is a szülők ellen 
irányul, akik mindezért felelősnek látszanak. Az I. Módszerrel nevelő szülő gyakran 
megkapja ugyan a remélt engedelmességet, de gyerekei haragos elidegenedésével 
fizet ezért. 

Érdemes megfigyelni, hogyan viselkedik egy gyerek, miután szülei az I. Módszerrel 
oldották meg konfliktusukat; arcán düh és neheztelés látható, vagy ki is mond valami 
ellenségeset, esetleg fizikai támadással is megpróbálkozik szülei ellen. Vagyis az I. 
Módszer egy fokozatosan romló szülő-gyerek kapcsolat csíráit hordozza magában. A 
szeretetet és gyöngédséget harag és gyűlölet váltja fel. 

De van más hátulütője is e módszernek: rengeteg időt emészt fel a végrehajtás 
folytonos ellenőrzése: emlékeztetni, nógatni, ösztökélni kell a gyereket, hogy 
megcsinálja, amire a döntés kényszerítette. 

Csoportjainkban gyakran halljuk azt az érvet az I. Módszer mellett, hogy gyors. 
Holott ez csak a látszat, mert kimondani ugyan gyorsan lehet, de az utólagos ellenőrzés 
sok időt rabol el. Ha egy szülő arra panaszkodik, hogy folyton nógatnia kell gyerekeit, 
akkor valószínűleg egy I. Módszerrel nevelő szülővel állunk szemben. Meg sem 
tudom számolni, hány beszélgetést folytattam szülőkkel, amelyek így zajlottak le: 

SZÜLŐ: A mi gyerekeink nem segítenek otthon. Ha segíteniük kell, úgy 
viselkednek, mintha a fogukat húznák. Minden szombaton kész küzdelem 
rávenni őket, hogy megcsinálják, amit kell. Szabályosan ott kell állni mögöttük, 
hogy végigcsinálják. 

PSZICHOLÓGUS: Hogyan döntik el, milyen munkákra van szükség? 
SZÜLŐ: Hát, természetesen, azt mi döntjük el. Mi tudjuk, mire van szükség. 

Mi készítjük el szombat reggel a listát, és megmondjuk, hogy nekik abból mit 
kell megcsinálniuk. 

PSZICHOLÓGUS: Meg is akarják csinálni? 
SZÜLŐ: Jaj, dehogy! 
PSZICHOLÓGUS: Úgy érzik, hogy kell. SZÜLŐ: így van. 

PSZICHOLÓGUS: Volt már valaha alkalmuk részt venni ezekben a döntésekben? 
Van-e szavuk a heti tennivalók kialakításában? SZÜLŐ: Nincs. 

PSZICHOLÓGUS: Beleszólhatnak-e, hogy ki mit csináljon? SZÜLŐ: Nem, de mi 
igyekszünk egyformán elosztani. PSZICHOLÓGUS: Szóval önök döntik el, hogy ki 
mit csináljon. SZÜLŐ: Igen. 



A szülők ritkán veszik észre a szoros összefüggést aközött, hogy a gyereknek nincs 
kedve részt venni a házimunkában, és hogy I. Módszerrel született a döntés. Pedig a 
„nem együttműködő" gyerek egyszerűen csak olyan gyerek, akit az I. Módszer révén 
kirekesztettek az együttműködésből. Kényszerítés sosem szül együttműködési 
szándékot. 

Az I. Módszer másik, megjósolható következménye, hogy a gyereknek nem lesz 
módja önfegyelmet - belülről irányított, maga kezdeményezte, felelős viselkedést - 
tanulni. Az egyik legelterjedtebb legenda a gyereknevelés kapcsán az, hogy akkor 
válik a gyerekből fegyelmezett, kötelességtudó ember, ha szülei kezdettől rászorítják 
bizonyos dolgokra. S bár igaz, hogy egyes gyerekek a legkeményebb szülői 
tekintéllyel is képesek elboldogulni - engedelmességgel, konformizmussal és 
alárendelődéssel reagálva rá -, de végül is olyan ember válik majd belőlük, akiknek 
viselkedése mindig külső tekintélyek ellenőrzésétől függ. Kamaszés felnőttkorban 
egyaránt hiányzik belőlük a belső kontroll: egész életükben az egyik tekintélytől a 
másikig rohangálnak, hogy választ kapjanak életük kérdéseire, és véleményt vagy 
megerősítést viselkedésükre. Hiányzik belőlük az önfegyelem, a belső kontroll, a saját 
felelősségviselés, mivel nem volt alkalmuk ezek elsajátítására. 

Ha van olyan szülő, aki ebből a könyvből egyetlen dolgot jegyez csak meg, akkor 
azt szeretném, hogy az a következő legyen: minden egyes alkalommal, amikor a 
gyereket rákényszerítjük valamire, tönkreteszünk egy lehetőséget, hogy önfegyelmet 
és felelősségtudatot tanuljon. 

A tizenhét éves Misi szülei mindig hatalmukkal érték el, hogy a gyerek nekiüljön 
leckéinek. Ennek hatásáról Misi így számol be: „Ha nincsenek otthon a szüleim, 
képtelen vagyok felállni a tévé elől. Annyira hozzászoktam, hogy ők küldenek tanulni, 
hogy egyszerűen nem találok magamban olyan erőt, ami elindítana, ha ők nincsenek 
otthon." 

De emlékszem a chicagói gyerekgyilkos szenvedélyes üzenetére is, aki 
valamelyik gyilkossága után ezt írta rúzzsal a fürdőszobai tükörre: „Az istenért, 
fogjatok el, mielőtt újra ölök!" 

A legtöbb szülőnek nincs is módja kritikusan felülvizsgálni „szigorúságá"nak 
ezeket a hatásait. Általában azt gondolják: tették, amit egy szülőnek tennie kell, 
vagyis éltek tekintélyükkel. De amint hozzásegítjük a szülőket, hogy ráébredjenek az 
I. Módszer kihatásaira, nemigen akad köztük olyan, aki ne fogadná el ezeket az 
igazságokat. Végül is, ezek a szülők valaha maguk is gyerekek voltak, akiknek ki 
kellett alakítaniuk védekezésüket saját szüleik hatalma ellen. 

MIÉRT SIKERTELEN A II. MÓDSZER? 

Mi a következménye, ha a gyerek úgy nő föl, hogy többnyire ő győz, és szülei 
veszítenek? Milyen hatással van a gyerekre, ha általában eléri, amit akar? Az ilyen 
gyerek nyilvánvalóan mássá formálódik, mint az, aki az I. Módszer mellett nő fel. Az, 
aki eléri céljait, bizonyára nem lesz olyan lázadó, ellenséges, függő, agresszív, 



alárendelődő, konformista, hízelgő, visszahúzódó stb. Nincs szüksége rá, hogy 
védekező stratégiákat dolgozzon ki a szülői hatalommal szemben. A II. Módszer arra 
ösztönzi a gyereket, hogy saját hatalmát használja szüleivel szemben, és az ő kárukra 
győzzön. 

Az ilyen gyerek azt tanulja meg, hogyan kell dührohamot produkálnia a szülők 
„kézben tartására"; hogyan lehet bűntudatot kelteni bennük; hogyan lehet csúnya, 
vádaskodó dolgokat mondani nekik. Az ilyen gyerek vad, fegyelmezetlen, 
kezelhetetlen, robbanékony. Tapasztalata azt súgja, hogy az ő igénye mindig 
fontosabb, mint bárki másé. Többnyire hiányzik belőle az önfegyelem, nagyon önző, 
egocentrikus és követelőző. 

Az ilyen gyerek nemigen tartja tiszteletben mások tulajdonát és érzéseit. Számára 
az élet „kapni, kapni, elvenni, elvenni". Mindig „én" jön legelőször. Nemigen segít 
otthon, nem együttműködő. 

Kortársai között nehézségei támadnak. A gyerekek nem szeretik az elkényeztetett 
gyereket, nem szívesen vannak vele. Ő annyira megszokta saját győzelmét, hogy a 
gyerekektől is ezt a kivételezettségét várja el. 

Általában nehezen alkalmazkodik az iskolában is, mivel ott az I. Módszer a 
legelterjedtebb. Így azután megrázkódtatásszerűen éri, amikor belép egy olyan 
világba, ahol a konfliktusokat tanárok és vezetők egyaránt az I. Módszerrel oldják 
meg, és a háttérben ott van tekintélyük és hatalmuk. 

De a II. Módszernek talán az a legsúlyosabb hatása, hogy a gyerek bizonytalanná 
válhat szülei szeretetében. Ez érthető, ha végiggondoljuk, milyen nehéz szülőként 
szeretetet és elfogadást érezni egy olyan gyerek iránt, aki mindig győz, miközben a 
szülő veszít. Az I. Módszert gyakorló családban a harag a gyerek felől a szülő felé 
áramlik, a II. Módszerrel élő otthonban viszont a szülő felől a gyerek felé. Az 
utóbbiban a gyerek érzi, hogy szülei gyakran haragszanak, neheztelnek rá. És amikor 
később kortársaitól kap hasonló üzenetet - esetleg más felnőttektől is -, nem csoda, ha 
úgy érzi, nem szeretik. Mert valóban gyakran nem szeretik. 

Igaz ugyan, hogy - néhány tanulmány tanúsága szerint - a II. Módszerrel nevelt 
gyerekek sokszor kreatívabbak, mint társaik, de ezért nagyon nagy árat kell 
szüleiknek fizetniük: nemegyszer nem tudják elviselni őket. 

A szülők sokat szenvednek a II. Módszer következtében. Gyakran hallani tőlük: 

„A srác majdnem mindig eléri, amit akar. Egyszerűen nincs befolyásunk 
fölötte." 

„Örülök, hogy hamarosan mindegyikük iskolába kerül, így legalább lesz egy 
kis nyugtom." 

„Olyan nagy teher az anyaság. Minden időm elmegy azzal, hogy nekik 
csináljak valamit." 

„Muszáj megmondanom, hogy néha ki nem állhatom őket - ilyenkor muszáj 
elmennem otthonról." 

„Nagyon ritkán jut eszükbe, hogy nekem is van egy életem." 
„Néha - akármilyen bűntudatot érzek is miatta - legszívesebben postára adnám 

őket, hogy valaki más vegye át őket egy időre." 
„Annyira szégyenkezem, ha elmegyünk valahova, vagy ha hozzánk jönnek 



emberek, és látják, milyenek a gyerekeink." 

Nem öröm szülőnek lenni ott, ahol a konfliktusokra a II. Módszer vár. Milyen 
szomorú és szerencsétlen dolog olyan gyereket nevelni, akit nem tudunk szeretni és 
akit nem tudunk elvállalni. 

TOVÁBBI GONDOK AZ I. ÉS II. MÓDSZERREL 

Kevés az olyan szülő, aki kizárólag az I. vagy a II. Módszert használná. Sok családban 
az egyik szülő döntően az I., a másik szülő a II. Módszer híve. Van némi 
bizonyítékunk rá, hogy az így felnevelt gyerekeknek még nagyobb az esélyük a 
komolyabb érzelmi zavarokra. Talán a következetlen előfordulás több kárt okoz, mint 
maga a szélsőség. 

Sokan kezdik szülői működésüket a II. Módszerrel, de ahogy a gyerek nő, és egyre 
inkább önállósodik, szülei fokozatosan áttérnek az I. Módszerre. Nyilván árt a 
gyereknek, ha előbb hozzászokik, hogy céljait elérheti, majd egyszer csak az 
ellenkezőjét kezdi tapasztalni. Van, ahol fordított változás megy végbe: 

Olyan szülők szoktak az I.-ről a II. Módszerre áttérni, ahol a gyerek korán fellázad a 
szülői hatalom ellen, és a szülő ilyenkor tulajdonképpen feladja a küzdelmet. 

Az is előfordul, hogy első gyereküknél a szülők az I. Módszerrel próbálkoznak, míg 
a másodiknál a II.-kal, remélvén, hogy az jobban beválik. Ilyen családokban a 
nagyobbik gyerek nagyon haragszik a kisebbikre, aki megteheti, amit ő nem. És a 
különbséget azzal magyarázza, hogy kisebb testvérét a szülők jobban szeretik. 

Nagyon gyakori - különösen azok között a szülők között, akiket az engedékenység 
apostolai és a büntetés ellenzői befolyásoltak -, hogy a szülő sokáig engedi a gyereket 
győzni, mígnem annyira elviselhetetlen lesz számára a gyerek viselkedése, hogy 
hirtelen átvált az I. Módszerre. Ettől aztán bűntudata támad, és fokozatosan 
visszacsúszik a II. Módszerre, amivel újra kezdődik az iménti kör. Az egyik szülő így 
fogalmazta ezt meg: 

„Én egészen addig engedékeny vagyok a gyerekeimmel, míg végül nem 
tudom elviselni őket. Akkor aztán elkezdem a parancsuralmat, és addig 
folytatom, míg végül magamat nem bírom elviselni." 

Sok szülő viszont be van zárva valamelyik győztes-vesztes módszer börtönébe. 
Meggyőződésből vagy pusztán folytatva egy hagyományt, buzgó szószólója lehet az I. 
Módszernek például. De tapasztalata azt mutathatja, hogy ez a módszer mégsem 
működik olyan jól, talán bűntudatot is érez, amiért ezt választotta, talán nem is szereti 
saját magát, amikor korlátoz, uralkodik, büntet. Csakhogy nem ismer más megoldást e 
helyett, mint a II. Módszert: a gyerek győzelmét a szülő felett. És ösztönösen tudja, 
hogy ez sem lenne jobb, sőt talán még rosszabb. Így azután makacsul kitart az eddigi, 
I. Módszer mellett, hiába látja világosan, mennyire szenved ettől a gyerek, és hogy 
romlik kapcsolatuk. 



A II. Módszer követői nemigen hajlandók átváltani a tekintélyelv bevetésére, mivel 
vagy életfelfogásuktól idegen a hatalomgyakorlás, vagy egyszerűen személyiségük 
nem engedi, hogy a szükséges erőt felvillantsák a gyerek előtt, illetve hogy 
konfliktusba keveredjenek. Sok olyan anyát ismertem - és néhány apát is ebből a 
fajtából -, akik kényelmesebbnek találták a II. Módszert, mert féltek konfliktusba 
kerülni gyerekeikkel (és többnyire másokkal is). Az ilyen szülők - csakhogy ne 
kelljen gyerekeikre erőszakolniuk saját akaratukat - mindenáron igyekeznek 
fenntartani a békét: fejet hajtanak, feladják a küzdelmet, visszavonulnak. 

A tanfolyamainkra kerülő szülőknek leggyakrabban az a fő gondjuk, hogy nem 
tudnak kitörni az I. vagy a II. Módszer rabságából, vagy akár a kettő közötti 
ingázásból, mivel nem ismernek más konfliktusmegoldási módszert, csak ezt a két 
meddő, győztes-vesztes szereposztású eljárást. A legtöbb szülő nemcsak annak van 
tudatában, hogy milyen módszerrel él leggyakrabban, de azt is tudja, hogy 
mindkettő hatástalan. Úgy tűnik, tudják, hogy bajban vannak, bármelyik módszert 
alkalmazzák is, de nincs ötletük, hol keressék a kiutat. És többségük hálás, ha 
kiszabadulhat önnön csapdájából. 

10. Szülői hatalom: szükséges és 
indokolt? 

Az egyik legáltalánosabban elterjedt gyermeknevelési hiedelem úgy szól, hogy a 
gyerekek ellenőrzéséhez, irányításához és idomításához szükséges és kívánatos is 
bevetnünk szülői tekintélyünket. Tanítványaink százezrei alapján ítélve azt 
mondhatjuk, hogy igen kevés szülő vonta valaha is kétségbe ezt az elgondolást. A 
többség gyorsan talál is indokot szülői tekintélye bevetésére. Azt mondják, hogy a 
gyerek igényli is ezt, illetve akarja, vagy hogy a szülő biztosan bölcsebb. Az „Apuci 
jobban tudja" tétele nagyon mélyen gyökerezik. 

Ennek az elgondolásnak a makacs fennmaradása akadályozta meg - véleményem 
szerint - évszázadokon keresztül, hogy lényeges változás vagy javulás következzen be 
a gyereknevelésben, illetve tágabban abban, ahogy a felnőttek a gyerekekkel bánnak. 
Részben talán azért is maradhatott fenn ez az elképzelés, mert a szülők általában nem 
igazán értik, mi is a tekintély, és hogy milyen hatása van a gyerekekre. Bárki könnyen 
beszél a tekintélyről, de nagyon kevesen tudnák meghatározni mibenlétét vagy még 
kevésbé a forrását. 

MI A TEKINTÉLY? 

A szülő-gyerek kapcsolat legalapvetőbb sajátossága a következő: a szülő 
„pszichológiai mérete" nagyobb, mint a gyereké. Ha körökkel próbálnánk ábrázolni 
arányukat, nyilván nem így rajzolnánk fel őket (20. ábra). 

A gyerek szemével nézve a szülő nem azonos méretű vele, akármilyen idős is a 



gyerek. Nem testi méretükre gondolok (bár a kamaszkorig ez a különbség is fennáll), 
hanem inkább „pszichológiai méretükre". A 21. ábra pontosabban tükrözi a szülő-
gyerek viszonyt. 

A gyerek önmagánál majdnem mindig nagyobbnak látja a szülő „pszichológiai 
méretét", és ez olyan kifejezésekben is tetten érhető, mint például: „Az én óriási 
apám", a „Nagy főnök", „Az apám beárnyékolta egész életemet", ,,Nagyon nagynak 
láttam", „Rengeteget küszködöm máig is, hogy szüleimet  

 

 visszaszorítsam egy normális méretre." Egy főiskolás kliensem megmutatta nekem, hogyan 
jellemezte irodalomdolgozatában saját szüleihez fűződő viszonyát: 

„Amikor egészen kis gyerek voltam, úgy tekintettem a szüleimre, ahogy a felnőttek 
istenre tekintenek." 

Kezdetben minden gyerek valamiféle istennek tekinti szüleit. 
Ezt a méretkülönbséget nemcsak azért érzékeli a gyerek, mert szülei nagyobbak és 

erősebbek, hanem mert nagyobb a tudásuk és hozzáértésük is. Az egészen kis gyerek úgy 
gondolja, nincs olyan dolog a földön, amit szülei ne tudnának, vagy amire ne lennének 
képesek. Csodálja megértésük skáláját, előrejelzéseik pontosságát, ítéletük bölcsességét. 

S miközben ez a benyomása néha indokolt, máskor viszont nem az. Nemegyszer olyan 
vonásokat, sajátosságokat, képességeket tulajdonít nekik, ami teljesen alaptalan. Kevés szülő 
képes mindarra, amit kisgyereke feltételez róla. A tapasztalat nem mindig „a legjobb 
tanítómester", ahogyan ezt kamasz és felnőttkorban már majdnem mindenki meg is állapítja 
szüleiről. És a bölcsesség sem függ szorosan össze a korral. Van, aki nehezen ismeri be, de az 
őszintébb szülő észreveszi, mennyire túlzó értékelést ad róla a kisgyerek. 

S bár kezdetben a dolgok maguktól is a szülő felmagasodásának kedveznek, sok anya és apa 
még gólyalábakkal is megtoldja méreteit: szándékosan titkolja saját korlátait és téves ítéleteit 
gyerekei elől; esetleg olyan mítoszokat is erősít, mint például, hogy „Mi tudjuk, mi a legjobb 

   



neked", vagy: „Ha majd nagyobb leszel, rájössz, mennyire igazunk volt." 
Mindig csodálkoztam, amikor azt láttam, hogy fiatal szülők könnyen felfedezik ugyan 

visszamenőleg saját szüleik tévedéseit és hibáit, de masszívan ellenállnak annak a gondolatnak, 
hogy netán ők maguk ugyanolyan kevéssé bölcsen és hibás ítéletekkel alakítják saját 
gyerekeikhez fűződő kapcsolatukat. 

Bármennyire érdemtelenül is, minden szülőnek nagyobb lesz a pszichológiai mérete, mint a 
gyereké, és ez fontos forrása a gyerek feletti szülői hatalomnak. S mivel tekintélyt képvisel a 
gyerek előtt, ez komoly nyomatékot ad befolyásolási kísérleteinek is. Talán nem haszontalan, 
ha eszünkbe jut, hogy ezt a tekintélyt a gyerek ítéli oda a szülőnek, függetlenül attól, hogy a 
szülő megérdemli-e vagy sem: a nagyobb pszichológiai méret juttatja a szülőt befolyáshoz és 
hatalomhoz a gyerek felett. 

Egészen másfajta hatalom fakad abból a tényből, hogy a szülő a gyerek számára szükséges 
dolgokkal rendelkezik. Ez szintén tekintéllyé avatja őt. Ez a hatalom abból származik, hogy a 
gyerek erősen függ attól, hogy szülei kielégítik-e alapvető szükségleteit. Az embergyerek 
születésekor majdnem tökéletesen másokra utalt a táplálék és testi jó érzés megszerzésében. 
Hiányoznak még az eszközei igényei kielégítéséhez. Ezek az eszközök a szülő kezében vannak. 

Ahogy azonban nő a gyerek és lehetőséget kap függetlenedéséhez, a szülők hatalma egyre 
zsugorodik. Mégis - a teljes, felnőtt függetlenség eléréséig, amikor is saját erőfeszítéséből képes 
kielégíteni igényeit - a szülő bizonyos mértékű hatalmat megőriz felette. 

Rendelkezvén az alapvető gyerekszükségletek kielégítésének eszközeivel, a szülőnek 
hatalmában áll „jutalmazni" a gyereket. Pszichológusok a jutalom fogalmát használják, 
bármilyen eszközről legyen is szó, mellyel a szülő kielégítheti gyereke szükségleteit (amelyek 
révén „jutalmazhatja" őt). Ha a gyerek éhes például - azaz élelemre van igénye -, és a szülő tejet 
ad neki cumisüvegben, akkor azt mondjuk, hogy a gyereket jutalmazták (evési igényét 
kielégítették).  

Ugyancsak minden szülőnek megvannak az eszközei arra, hogy gyerekének fájdalmat vagy 
más kínos érzést okozzon. Ezt elérheti akár úgy, hogy megvonja azt, amire a gyereknek 
szüksége van (nem ad enni neki, amikor éhes), akár úgy, hogy fájdalmat vagy 
kellemetlenséget okoz a gyereknek (ráüt a kezére, ha a testvére cumisüvegéért nyúl). 
A jutalom ellentétes fogalmaként a pszichológiában a „büntetés" kifejezést 
használják. 

Minden szülő tisztában van azzal, hogy hatalma bevetésével „kézben tudja tartani" 
a gyereket: ügyesen zsonglőrködve büntetésekkel és jutalmakkal, a szülő bizonyos 
viselkedésmódokra ösztönözheti gyerekét, míg más magatartásformáktól 
eltántoríthatja. 

Saját tapasztalatából mindenki tudja, hogy ember és állat egyaránt azt a 
viselkedést hajlamos ismételgetni, amely jutalmat hozott számára (igénye 
kielégítéséhez vezetett), és igyekszik elkerülni az olyan magatartást, amelynél 
elmaradt a jutalom, sőt esetleg büntetést vont maga után. A gyerek megjutalmazása 

                                                        
 Talán könnyebb megérteni ezt a szóhasználatot, ha visszahelyezzük abba a fogalomtárba, ahol 
született: a különféle viselkedések alakulását kutató behaviorizmus szerint az éhséget sikeresen 
jelző viselkedésért és nem magáért az éhségért kap a gyerek jutalmat. A szülő hatalma pedig 
abban áll, hogy joga van az egyik jelző viselkedést jutalmazni, de a másikat nem. („Én az ilyen 
hangot meg sem hallom, fiam!") (A ford.) 



révén tehát a szülő megerősíthet bizonyos gyerekviselkedést, míg más viselkedést 
annak büntetésével „olthat ki". 

Vegyük példaként azt az esetet, amelyben az anya azt akarja, hogy kisfia az 
építőkockáival, és ne a dohányzóasztalon levő üveg hamutartóval játsszon. Az 
építőkockázós magatartás megerősítésére leülhet vele együtt játszani, mosolyoghat 
rá, kedves lehet vele, és azt mondhatja: „Jó kisfiú vagy." A hamutartóval játszást 
mint viselkedést pedig kiolthatja, ha kezére üt, a popsijára csap, fintorog rá, 
haragosan néz, vagy azt mondja, hogy: „Rossz kisfiú vagy." A gyerek így hamar 
megtanulja, hogy az építőkockázás kellemesebb kapcsolatba hozza őt a szülői 
hatalommal, míg a hamutartós játék kellemetlenebbe. 

Ez az az eljárás, amellyel a legtöbb szülő befolyásolni tudja gyereke viselkedését. 
Ezt nevezik a gyerek „szoktatásának". Valójában az történik, hogy a szülő hatalmát 
használja annak érdekében, hogy gyereke megtegyen valamit - ha ez a szülő célja -, 
vagy ne csináljon valamit, ha a szülő ezt tartja kívánatosnak. Ugyanezt a módszert 
alkalmazzák a kutyaidomárok az engedelmesség kialakításakor, vagy a cirkuszi 
állatidomárok, hogy medvéik például körbebiciklizzenek. Ha a tréner azt akarja, hogy 
kutyája „lábhoz" jöjjön, zsineget rak a kutya nyaka köré, és a zsineg másik végét 
tartva járkálni kezd. Amikor azt mondja, „Lábhoz!", és a kutya nem jön elég közel 
hozzá, fájdalmas rántást érezhet a nyakán (büntetés), ha pedig szépen lábhoz jön, 
megpacskolják az oldalát (jutalom). A kutya hamarosan megtanulja, hogy 
parancsszóra lábhoz menjen. 

Semmi kétség: a hatalom működik. Gyerekek ennek nyomán építőkockákkal 
játszanak inkább, mint hamutartókkal, kutyák a gazdáik lábánál haladnak, a medvék 
pedig bicikliznek (akár egykerekűn is!). 

Már egészen kis korban is - ha elégszer kapott jutalmakat és büntetéseket - a gyerek 
pusztán azzal kézben tartható, ha bizonyos viselkedéséért beígérjük a jutalmat, illetve - 
a nemkívánatos magatartásért - eljövendő büntetéssel fenyegetjük meg. A módszer 
előnyei nyilvánvalóak: ahhoz, hogy jutalmazni (tehát megerősíteni) lehessen, nem kell 
megvárni, míg a kívánt viselkedés magától kialakul, és a nemkívánatos magatartásnak 
sem kell felbukkannia, és máris büntethető (kioltható). A gyereket tehát már pusztán 
azzal a közléssel befolyásolni tudja a hatalmát bevető szülő, hogy „Megjutalmazlak, 
ha így viselkedsz, és megbüntetlek, ha amúgy." 

A SZÜLŐI HATALOM SZŰKÖS KORLÁTAI 

Ha az Olvasó úgy gondolja, hogy a szülő jutalmazó és büntető hatalma - illetve, hogy 
jutalmakat ígér, és büntetésekkel fenyeget - végül is sikeres kontrollt jelent a gyerek 
felett, akkor az egyik szempontból igaza van, egy másik szempontból viszont téved: a 
szülői tekintély (vagy hatalom) bevetése ugyanis bizonyos feltételek mellett 
hatékonynak látszik, de más körülmények között tökéletesen meddőnek. (Később 
részletesen elemzem majd a szülői hatalom tényleges veszélyeit.) 

A mellékhatások többsége - ha ugyan nem mindegyike - negatív: az „idomítás" 
nemegyszer szorongóvá és idegessé teszi a gyerekeket. Az sem ritka, hogy dühödt, 
bosszúra éhes érzésekkel fordulnak szembe „idomítóikkal"; a nehéz vagy kellemetlen 
érzéssel társuló viselkedést nehezen tanulják meg, és a stressz hatására gyakran össze 



is omlanak testileg vagy érzelmileg. Az erőszak alkalmazása nemcsak kártékony 
hatású, de még az állat (vagy gyerek) idomárja számára sem veszélytelen. 

A SZÜLŐ ELŐBB-UTÓBB KIFOGY HATALMÁBÓL 
A hatalom ereje csak bizonyos feltételek mellett működik. A szülőnek rendelkeznie 
kell ezzel a hatalommal: jutalmainak elég vonzóaknak, a büntetéseknek pedig elég 
elrettentőeknek kell lenniük. Van más előfeltétel is, éspedig hogy a gyerek függjön a 
szülőtől: minél nagyobb szüksége van a szülő által adományozott jutalmakra, annál 
nagyobb a függősége, és annál erősebb felette a szülői hatalom. 

Ez bármely emberi kapcsolatban igaz. Ha valamire nagyon nagy szükségem van - 
mondjuk pénzre, hogy gyerekeimnek ennivalót vehessek - és pénz dolgában egyetlen 
embertől függök (mondjuk, a munkaadómtól), akkor nyilvánvalóan nagy hatalma lesz 
felettem. Ha ettől az egy szem munkaadótól függök, biztosan hajlok majd rá, hogy 
szinte bármit megtegyek, amit tőlem kíván, csak hogy hozzájussak ahhoz, amire oly 
nagy szükségem van. Csakhogy minden embernek addig van hatalma a másik felett, 
amíg ez utóbbi szűkölködik, nélkülöz, tehetetlen, gyenge, vagyis kielégítetlen igényei 
miatt függő helyzetben van. Ahogy a gyerek egyre kevésbé lesz tehetetlen, ahogy 
igényei kielégítésében egyre kevésbé függ anyjától-apjától, úgy veszti el hatalmát 
fokozatosan a szülő, aki rémülettel tapasztalja, hogy a gyerek növekedésével 
párhuzamosan egyre kevésbé hatnak azok a jutalmazások és büntetések, amelyek 
olyan jól működtek a kisgyerekkor idején. 

„Elvesztettük befolyásunkat a fiunk felett - panaszkodik az egyik szülő. - Valaha 
tiszteletben tartotta a tekintélyünket, de ma már egyáltalán nem tudjuk irányítani." 
Egy másik szülő meséli: „A lányunk annyira függetlenedett tőlünk, hogy már 
egyáltalán nem hallgat ránk." Egy tizenöt és fél éves fiú apja meséli P.E.T.-
csoportjának: 

„Mi már semmi eszközzel nem tudjuk fenntartani a tekintélyünket, csak a 
kocsival. De még ez sem megy simán, mert egyszer elvette a slusszkulcsot, és 
másolatot csináltatott belőle. Ha nem vagyunk otthon, bármikor kisurran a 
kocsival. És mivel már semmink sincs, amire igazán szüksége van, így már 
semmivel sem tudjuk büntetni." 

Ezek a beszámolók azt az érzést fogalmazzák meg, amellyel minden szülő 
találkozik, amikor gyerekei kezdenek kinőni függőségükből. És a kamaszkorral ez 
óhatatlanul bekövetkezik. Ilyenkor a gyerekek már saját tevékenységükből merítik a 
jutalmakat (iskolai és más teljesítményeikből, kortársaik elismeréséből) és többnyire 
arra is rájöttek már, hogyan lehet a szülői büntetéseket kicselezni. Azokban a 
családokban, ahol kezdetben a szülő főleg hatalmi szóval irányította gyerekeit, 
elkerülhetetlen a megrázkódtatás, amely a hatalom fogytával, a befolyás elvesztéséből 
fakad. 
                                                        
 A pontos életkor itt azért érdekes, mert Amerikában tizenhat éves kortól adnak 
jogosítványt, de a szülő maga taníthatja vezetni gyerekét a tizenötödik születésnaptól. (A 
ford.) 



AZOK A „RETTENETES KAMASZÉVEK" 

Meggyőződésem, hogy a kamaszévek viharairól kialakult teóriák tévesen 
magyarázzák testi változásokkal, a szexualitás megjelenésével, az újfajta társas 
igényekkel vagy a gyerek és felnőtt lét közti küzdelemmel mindazt, ami ezekben az 
években történik. Ez a korszak sokkal inkább azért nehéz gyereknek és szülőnek 
egyaránt, mert a kamasz annyira függetlenné válik szüleitől, hogy többé nem lehet 
büntetésekkel és jutalmakkal kézben tartani. És mivel a legtöbb szülő elsősorban a 
jutalmazásra és büntetésre épített, ezért a kamaszok többsége dacos, ellenszegülő, 
lázadó és ellenséges viselkedéssel reagál. A szülők többsége úgy gondolja, a 
kamaszkori lázadás és düh elkerülhetetlen, hiszen e fejlődési szakasz működéséből 
fakad. Azt hiszem, ez nem így van. Inkább arról van szó, hogy a kamasznak nagyobb 
a belső lehetősége a lázadásra és ellenállásra. Őt már nem a szülői jutalmak 
igazgatják, mert már kevéssé van szüksége ezekre; és a fenyegetésekkel szemben 
ugyancsak felvérteződött, hiszen alig van már olyasmi, amivel szülei lényeges 
fájdalmat vagy más rossz érzést okozhatnának. A tipikus kamasz azért viselkedik 
úgy, ahogy viselkedik, mert már elég erős és ügyes ahhoz, hogy saját igényeit maga 
elégítse ki, és hatalma is van már akkora, hogy nincs miért félnie a szülői hatalomtól. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a kamasz nem a szülei ellen lázad, hanem a hatalmuk 
ellen. Ha a szülők kezdettől kevésbé támaszkodnának az erőszakra, és inkább nem 
hatalmi eszközökkel igyekeznének befolyásolni gyerekeiket, akkor nemigen lenne mi 
ellen lázadnia gyerekeiknek kamaszkorukban. Az a szülő, aki gyerekei viselkedését 
hatalmi szóval próbálja befolyásolni, súlyos korlátokba ütközik: hatalma óhatatlanul 
kifogy - és korábban, mint gondolná. 

A HATALMON ALAPULÓ NEVELÉS SZIGORÚ FELTÉTELEI 

A gyerek befolyásolására használt jutalmazásnak és büntetésnek még egy komoly 
fogyatékossága van: szigorúan kontrollált feltételeket kíván meg a szoktatás idején. 

A tanulási folyamatokat kutató pszichológusok, akik állatokkal végeznek 
laboratóriumi kísérleteket, tudják, milyen nehéz boldogulni a kísérleti alanyokkal, ha 
a környezeti feltételek nem felelnek meg szigorúan bizonyos előírásoknak. A 
hatékony szoktatásnak ezeket az előírásait - amelyeket az alábbiakban sorolunk fel - 
nehéz megvalósítani gyerekek szoktatásánál. 

1. Az „alany"-nak erősen motiváltnak kell lennie: a jutalomért végzendő 
munkáját erős szükség kell hogy segítse. A patkánynak nagyon éhesnek kell 
lennie ahhoz, hogy megtanuljon egy labirintus utat, amelynek végén élelem várja. 
Nemritkán a szülők olyan jutalmat kínálnak a gyereknek, amelyre nincs igazi 
igénye (pl. hogy énekelnének neki, ha gyorsan lefekszik, és csodálkoznak, ha ez 
nem használ). 

2. Ha a büntetés túl kemény, a kísérleti alany az egész helyzet elkerülését 
választja. Amikor a patkányokat azzal tanítják a zsákutca elkerülésére, hogy ott 
áramütést kapnak, könnyen abbahagynak mindenfajta próbálkozást, amennyiben 
az áram túl erős. Ha a gyerek túl kemény büntetést kap hibájáért, esetleg végleg 



leszokik róla, hogy bármilyen változattal próbálkozzon. 
3. A jutalomnak közvetlenül kell követnie a viselkedést ahhoz, hogy hasson rá. 

Ha arra akarunk macskákat tanítani, hogy egy bizonyos billentyűt nyomjanak 
meg, amely élelemhez juttatja őket, nem szabad hosszan késleltetni a jutalmat, 
mert így nem tudják megjegyezni, melyik a helyes billentyű. Nincs az a 
kirándulásígéret, amely motiválná a gyerek leckeírását, ha több hétig kell várnia a 
kirándulásra. 

4. A jutalmazásnak és büntetésnek nagyon következetesnek kell lennie. Ha 
megengedjük a kutyának, hogy az asztalnál enni kérjen, de megbüntetjük 
ugyanezért, amikor vendégek vannak, ezzel összezavarjuk, és frusztráljuk őt 
(kivéve ha tudja a különbséget a „vendéggel" és „vendég nélkül" helyzet között, 
ahogy a mi kutyánk valóban tudja). A szülők gyakran következetlenek a jutalmak 
és büntetések alkalmazásánál. Megengedik például, hogy a gyerek „nassoljon" az 
étkezések között, de megtiltják ugyanezt, amikor a mama valami különleges 
vacsorát készít. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy a nassolás miatt a gyerek 
otthagyná a vacsoráját - pedig pontosabban úgy fogalmazhatnánk, hogy a mama 
vacsoráját hagyná ott. 

5. Jutalommal és büntetéssel nagyon nehéz összetett viselkedést kialakítani. 
Ehhez bonyolult és időigényes megerősítések kellenek. Igaz, hogy 
állatpszichológusoknak sikerült csirkéket pingpongozni megtanítani, és - 
bármilyen hihetetlen - galambokat rakéták irányítására idomítani, de az ilyen 
eredmények mögött bámulatosan bonyolult és időigényes idomítás van, melynek 
feltételei a legszigorúbban kontrolláltak. 

Azok az olvasóink, akiknek volt már saját állatuk, nyilván tudják, milyen 
bonyolult lenne megtanítani egy kutyát például arra, hogy csak a saját kertjükben 
játsszon, vagy hogy hozza a pulóverét, ha odakint esik az eső, esetleg arra, hogy 
megosztozzon más kutyákkal a finom falatokon. De ugyanezen olvasóink talán nem 
vonják kétségbe azt a lehetőséget, hogy ezek a viselkedésformák jutalmazással és 
büntetéssel kialakíthatók gyerekeknél. 

A jutalmazás és büntetés eszközével megtaníthatjuk a gyereket, hogy ne nyúljon a 
törékeny hamutartókhoz, vagy hogy a vacsoránál azt mondja: „Kérem", de 
ugyanezzel az eszközzel nem tudjuk elérni, hogy helyes tanulási szokásokat vegyen 
fel, hogy becsületes legyen, hogy más gyerekekhez jószívű, vagy hogy 
együttműködőkész családtaggá váljék. Ezeket az összetett magatartási mintákat nem 
lehet tanítani: ezeket ki-ki saját tapasztalatából tanulja meg, és a folyamatot 
számtalan tényező befolyásolja. 

A jutalmazással és büntetéssel nevelésnek csak néhány hátulütőjét mutattam be, 
ám a tanulással és szoktatással foglalkozó pszichológusok jó néhánnyal bővíthetnék 
a sort. Amikor gyerekek és állatok jutalmazásra és büntetésre alakítják ki bonyolult 
cselekvéssoraikat, ez nemcsak komoly idomítói tudást és rengeteg időt-türelmet 
igényel, de van egy másik fontos sajátsága is – nevezetesen az, hogy sem a cirkuszi 
idomárok, sem a kísérletező pszichológusok nem igazán jó modellek a szülők számára, 
mert ezen az úton nem remélhetnek gyerekeiktől olyan viselkedést, amelyet 
valójában látni szeretnének tőlük. 



A SZÜLŐI HATALOM HATÁSA A GYEREKRE 

Bármilyen furcsa, a módszer minden fogyatékossága ellenére is a legtöbb szülő a 
hatalom bevetését választja nevelési eljárásként, függetlenül attól, milyen 
iskolázottságú, milyen társadalmi hátterű vagy milyen anyagi színvonalon él. 

P.E.T.-tanfolyam vezetőink kivétel nélkül azt tapasztalják, hogy a szülők 
nagyon is tisztában vannak a hatalmi módszer káros következményeivel. 
Pusztán arra kell kérnünk őket, emlékezzenek vissza saját élményeikre, és 
meséljék el, hogyan hatott rájuk annak idején, amikor szüleik valamit hatalmi 
szóval, erőszakkal értek el náluk. Furcsa ellentmondás, hogy miközben ki-ki 
könnyen felidézi, hogyan érintette őt gyerekként a szülői uralom, ugyanezt 
egyszerűen „elfelejti", amikor ő maga él hatalmával, a saját gyerekeivel 
szemben. Minden csoportunk hosszú listát tud összegyűjteni saját védekező 
mechanizmusairól, és ezek a listák körülbelül így festenek: 

1. Ellenállás, provokálás, lázadás, negativizmus 
2. Sértettség, düh, ellenségeskedés 
3. Agresszió, bosszú, visszavágás 
4. Hazudozás, rejtőzködés 
5. Mások hibáztatása, „befeketítés", csalás 
6. Basáskodás, erőszakoskodás 
7. „Nyerni kell! Veszteni szörnyű!" 
8. Összefogás a szülők ellen 
9. Meghunyászkodás, engedelmeskedés, alázat 
 

10. Hízelgés, a kegyek keresése 
11. Konformizmus, az alkotókészség hiánya, félelem az újtól, a sikergaranciák 
elvárása 
12. Visszahúzódás, menekülés, ábrándozás, regresszió 

ELLENÁLLÁS, PROVOKÁLÁS, LÁZADÁS, NEGATIVIZMUS 

Az egyik anya így idézte fel csoportunkban lányának apjával folytatott, eléggé 
tipikus veszekedését: 

APA: Ha nem hagyod abba ezt a beszédet, a kezem majd gondoskodik róla, 
hogy abbahagyd. 

LÁNY: Üss csak meg nyugodtan! 
APA: (megüti a gyereket) 
LÁNY: Üss meg újra, erősebben, úgyse hagyom abba! 

Sok gyerek úgy lázad a szülői erőszak ellen, hogy éppen az ellenkezőjét csinálja, 
mint amit szülei elvárnak tőle. Az egyik anya így számol be kudarcáról: 

„Három olyan fontosabb dolog volt, amit tekintélyünkkel akartunk elérni a 



lányunknál: hogy rendszerető legyen, hogy templomba járjon és hogy ne igyon. 
Ezekben az ügyekben nagyon szigorúak voltunk. Ma már tudjuk, hogy ő az egyik 
legrosszabb háziasszony, akit valaha láttunk; hogy templomba be nem teszi a 
lábát, és majdnem minden este koktélokat készít magának." 

Egy kamasz gyerek a következőket vallotta be nekem valamelyik terápiás óránkon: 

„Én meg sem próbálok jó jegyeket szerezni, mert a szüleim annyira erősködtek 
mindig, hogy jó tanuló legyek. Hajók lennének a jegyeim, annak örülnének, 
szóval hogy nekik lett igazuk, vagy hogy ők győztek. És ehhez a jóérzéshez nem 
szívesen segíteném őket hozzá. Úgyhogy inkább nem tanulok." 

Egy másik kamasz így meséli el, mit érez, amikor szülei nyaggatják hosszú haja 
miatt: 

„Azt hiszem, le is vágatnám, ha nem nyaggatnának ennyire. De amíg folyton 
csak azt akarják elérni nálam, hogy levágjam a hajam, addig biztosan 
meghagyom hosszúnak." 

A felnőtt-tekintélyre majd mindenütt így reagálnak a gyerekek. Nemzedékek 
hosszú sora dacolt és lázadt már a felnőtt tekintélyével szemben. A történelem 
láthatólag nem sokat változtatott a fiatalokon, bármelyik korszakot nézzük is. A 
gyerekek - csakúgy, mint a felnőttek - a leghevesebb küzdelemre is képesek, ha 
szabadságukat fenyegeti veszély, márpedig ez a történelem bármely szakaszában 
előfordult. A szabadságot és függetlenséget fenyegető veszéllyel lehet például úgy is 
megbirkózni, ha az ellen vesszük fel a küzdelmet, aki szabadságunkat elvenni készül. 

SÉRTETTSÉG, DÜH, ELLENSÉGESKEDÉS 

A gyerek mindig haragszik arra, akinek hatalma van felette. Ezt igazságtalannak 
és jogtalannak érzi. Zokon veszi, hogy szülei és tanárai nagyobbak és erősebbek 
nála - amint ezt arra használják, hogy őt kézben tartsák és korlátozzák. 

„Mernéd ugyanezt tenni valakivel, aki nem kisebb nálad?" - rémlik fel 
nemegyszer a gyerekekben, amikor a nagyok erőszakoskodnak velük. 

Úgy tűnik, hogy az emberek - koruktól függetlenül - hasonlóan reagálnak az 
erőszakra: mélységes sértettséget és haragot éreznek azzal szemben, akitől valamely 
igényük kielégítése miatt többé-kevésbé függenek. Senki sem szereti a kegyeket osztó 
vagy megtagadó hatalmasokat. És a legtöbb ember haragszik, ha igényei 
kielégítéséhez a mások kezében van csak eszköz. Mindenki maga szeretné kézben 
tartani szükségletei sorsát. Majdnem minden ember függetlenségre vágyik, hiszen a 
függőség kockázatos. Félő, hogy az, akitől függünk, megbízhatatlannak bizonyul: 
igazságtalannak, előítéletekkel telinek, következetlennek, ésszerűtlennek mutatkozik. 
Az is megeshet, hogy a hatalommal bíró ember - a kiosztandó jutalmak fejében - 
elvárja, hogy elfogadjuk értékrendjét. Ezért olyan gyakori, hogy a nagyon is 



atyáskodó munkaadók - akik nagyvonalúan osztogatják beosztottaik között a kegyeket 
(azzal a feltétellel, hogy azok így hálásan elfogadják majd a tekintélyelvű irányítást) - 
végül sértett és ellenséges beosztottakat nevelnek, „hiába etették őket tenyerükből". 
Gazdaságtörténészek mutatták ki, hogy a leghevesebb sztrájkok azoknál a 
vállalatoknál törnek ki, ahol a vezetés „jóindulatúan atyáskodó". Ugyanerre a 
jelenségre vezethető vissza az a tapasztalat is, hogy a segélyt nyújtó nemzetek ellen a 
segélyezett nemzet nemegyszer fellázad - az adományozó nagy megdöbbenésére. 

AGRESSZIÓ, BOSSZÚ, VISSZAVÁGÁS 

Mivel a tekintély adta szülőuralom oly gyakran állít sorompót a gyerek igényei elé, és 
ez a frusztráció oly könnyen vált ki agressziót, ezért a tekintélyükkel operáló szülők 
számíthatnak rá, hogy gyerekeik - ilyen vagy olyan formában - agresszívek lesznek. A 
gyerekek visszavágnak, megpróbálják letörni a szülő szarvait, nagyon kritikusak, 
válaszaikban indulatosak, képesek hosszan, némán dacolni, vagy más módon fejezik 
ki agressziójukat - abban a reményben, hogy ezzel visszavághatnak, és fájdalmat 
okozhatnak szüleiknek. 

Ennek az önvédelmi mechanizmusnak az az üzenete, hogy: „Te bántasz engem, 
tehát én is bántalak téged - és így talán majd nem bántasz újra." Ennek szélsőséges 
megnyilvánulását azok az esetek képviselik, amelyekről néha újságban olvasni: amikor 
gyerekek szüleik életére törnek. Az iskola és a tanárok elleni támadások (vandalizmus), a 
rendőrséggel és a politikai vezetőkkel szembeni agresszió szintén kétségtelenül abból a vágyból 
fakadnak, hogy valakin meg lehessen bosszulni korábbi, súlyos sérelmeket. 

HAZUDOZÁS, REJTŐZKÖDÉS 

Gyerekek néha hamar megtanulják, hogy hazugsággal sok büntetés elkerülhető. Sőt néha még 
jutalomhoz is hozzásegít. A gyerek egészen kis korától tanulja szülei értékrendjét: tapasztalja, 
miért jár elismerés, és miért elmarasztalás. Kivétel nélkül minden olyan - terápiás kapcsolatban 
megismert - gyerek, akit szülei „nagy adag" jutalmazással és büntetéssel neveltek, elmondták 
nekem, milyen gyakran hazudnak szüleiknek. Egy kamasz kislány ezt mesélte: 

„A szüleim megtiltották, hogy autósmoziba járjak. Úgyhogy én csak azt mondom 
nekik, hogy átmegyek egy barátnőmhöz, és aztán szépen elmegyünk az autósmoziba." 

Egy másik lány mondta el, hogy: 

„...az anyám nem engedi, hogy rúzsozzam a szám. Így aztán megyek előbb egypár 
sarkot, és akkor teszem fel a rúzst. És amikor hazamegyek, letörlöm, mielőtt belépek a 
lakásba." 

Az egyik tizenhat éves elismerte: 

„A mamám nem engedi, hogy azzal a sráccal járjak. Ezért mindig a barátnőm jön el 



értem, és azt mondja a mamámnak, hogy egy kiállításra megyünk vagy hasonló. És akkor 
megyek találkozni a barátommal." 

Igaz, hogy a sokat büntető-jutalmazó szülők gyerekei gyakran hazudnak, én mégis azt 
hiszem, hogy a hazudozás nem a gyerekek természetéből adódik, hanem tanult reakció. Általa 
próbál a gyerek megbirkózni azzal a manipulációval, mely őt éri a jutalmazással-büntetéssel 
irányító szülők részéről. Kicsi a valószínűsége, hogy gyerekünk hazudozni kezdjen, ha 
elfogadó, a szabadságát tisztelő családban nevelkedik. 

MÁSOK HIBÁZTATÁSA, „BEFEKETÍTÉS", CSALÁS 

A testvérek nyilvánvalóan versengenek a szülői jutalmakért és a büntetések elkerüléséért. És 
egy újabb védekező mechanizmust tanulnak meg: tüntess fel másokat kedvezőtlen színben, 
„mártsd be" a többieket, árulkodj, hárítsd rájuk a felelősséget. Egyszerű képlet ez: „Ha másokat 
sárosnak tüntetek fel, én magam talán tisztának tűnök majd." Milyen kudarc ez a szülőknek! 
Együttműködő viselkedést akartak elérni a jutalmak és büntetések révén, de ezzel a módszerrel 
épp a versengést, a testvér rivalizálást és viszálykodást nevelték bele gyerekeikbe. 

„ő több fagyit kapott, mint én!" 
„Miért kell nekem rendbe rakni az udvart, amikor Ilinek nem kell!" „ő ütött először, ő 
kezdte!" 
„János sose kapott tőled büntetést az én koromban, pedig ugyanazt csinálta, amit én." 
„Eszternek miért engedtek meg mindent?" 

A testvérek közti versengő civódás és kölcsönös hibáztatósdi nagyrészt a szülői 
jutalmazás-büntetés módszerének tulajdonítható. Mivel nincs olyan szülő, aki képes 
lenne gyerekeinek mindig igazságosan és egyenlően osztani büntetést és jutalmat, így 
óhatatlanul versengés alakul ki a testvérek között. Természetes, hogy minden testvér a 
maximális jutalmat szeretné megkapni, miközben testvérei részesülnének a 
büntetésekben. 

BASÁSKODÁS, ERŐSZAKOSKODÁS 

Vajon miért akar egy gyerek uralkodni, basáskodni a kisebbek felett? Az egyik ok az 
lehet, hogy szülei is arra használták hatalmukat, hogy őfelette uralkodjanak. Ezért aztán, 
amint ő kerül hatalmi pozícióba, ő maga is uralkodásra használja a helyzetet. Babázó 
gyerekeket figyelve gyakran látható ilyesmi. A gyerek ugyanis úgy bánik a babával (az 
„ő" gyerekével), ahogy szülei bánnak vele. Pszichológusok régóta tudják, hogy elég 
megfigyelni a gyereket, amint babázik, és könnyű következtetni, hogyan bánnak vele 
otthon. Ha a gyerek basáskodó, uralkodó és büntető a babájával, amikor anyát játszik, 
nagyon valószínű, hogy anyja is hasonlóan bánik vele. 

A tekintélyelvet követő szülő tehát akaratlanul is afelé befolyásolja gyerekét, hogy az 
is kihasználja hatalmát, ha más gyerekekkel kerül össze. 



„NYERNI KELL! VESZTENI SZÖRNYŰ!" 

A jutalmak és büntetések között nevelkedő gyerek valószínűleg nagyon erősen igényli 
majd, hogy mindig előnyös színben tűnjön fel, és nyerjen, illetve minden erejével 
igyekszik majd elkerülni, hogy rossz színben tűnjön fel, és veszítsen. Ez különösen 
azokban a családokban alakul így, ahol a szülők erősen jutalomorientáltak: gyakran 
élnek a pozitív értékelés eszközével, sokszor adnak pénzjutalmat, 
aranycsillagocskákat, „prémiumot" és hasonlókat. 

Sajnos sok ilyen család létezik, főleg a közép és felső osztálybeli rétegekben. 
Olyan szülőkkel már találkoztam, akiknek elvi kifogásaik voltak a büntetéssel 
szemben, de olyan embereket még nem láttam, akik komolyan megkérdőjelezték 
volna a jutalmazás értékét. Az amerikai szülőket elárasztották olyan cikkekkel és 
könyvekkel, amelyek a gyakori dicséretet és jutalmazást tanácsolják. A legtöbb 
szülő gondolkodás nélkül el is fogadta ezt a tanácsot - így aztán mára már Amerika 
tele van olyan gyerekekkel, akiket naponta manipulálnak szülei dicséretekkel, 
speciális juttatásokkal, jutalmakkal, csokival, fagylalttal és hasonlókkal. Nem 
csoda, hogy ennek a tortákkal kecsegtetett nemzedéknek annyira fontos, hogy 
győzzön, hogy jól nézzen ki, hogy a csúcsra jusson, és legfőképpen: hogy elkerülje 
a vereséget.  

A jutalomorientált gyereknevelés másik fogyatékossága a gyengébb - szellemi 
vagy fizikai -képességű gyerekeknél látható jól, akiknek nem könnyű jutalom 
pontocskákat adni. Az a gyerek, aki testvéreinél gyengébb genetikai adottságokkal 
rendelkezik, eleve vesztes lesz minden erőfeszítése ellenére akár otthon, a 
játszótéren vagy az iskolában folyik a versengés. Sok családban van egy vagy több 
olyan gyerek, aki arra van kárhoztatva, hogy egész életében kudarcos legyen, és 
mások megjutalmazásának frusztráló élményébe ütközzön újra meg újra. 
Önértékelése negatív lesz, magát sikertelennek és reménytelennek éli át. A lényeg 
tehát az, hogy a folyvást jutalmazó családok ártalmasabbak azon gyerekek számára, 
akik nem képesek az elvárt teljesítményre, mint azok számára, akik könnyebben 
kiérdemlik a jutalmakat. 

ÖSSZEFOGÁS A SZÜLŐK ELLEN 

Azok a gyerekek, akiket szüleik tekintélyükkel és hatalmukkal irányítanak, más 
védekezési módot is megtanulhatnak. Ez pedig a régi, jól ismert szövetkezés a 
többi gyerekkel, akár családon belül, akár kívül. A gyerekek hamar felfedezik, 
hogy „egységben az erő", ahogy az amerikai munkások is felfedezték ezt, amikor 
munkaadóik hatalma ellen szövetkeztek. 

A gyerekek gyakran alakítanak egységfrontot a szülőkkel szemben, például 

- megállapodnak egymással, hogy ugyanazt a „sztorit adják le"; 
- azt mesélik a szülőknek, hogy minden más gyereknek megengednek valamit, 

úgyhogy nem tagadhatják meg tőlük sem; 
- rábeszélnek gyerekeket, hogy csatlakozzanak hozzájuk egy kétes akciónál, 

remélvén, hogy így kevésbé vonják majd őket felelősségre. 



A mai serdülők átélik az önszervezés tényleges hatalmát, mely révén szövetkezhetnek a 
szülői vagy más felnőtt-tekintéllyel szemben: láthatjuk ezt a hippimozgalomban, az 
iskolai sztrájkokban, a nagyobb beleszólási jogokért folytatott demonstrációkban, a 
béketüntetésekben stb. 

Mivel a tekintély bevetése változatlanul a leggyakrabban alkalmazott szülői és tanári 
módszer a gyerekek irányítására, így ezek a felnőttek éppen azt a hatást érik el, amiről a 
leginkább panaszkodnak: hogy a serdülők szövetkeznek a felnőttek hatalma ellen. Így 
azután két hadban álló csoportra polarizálódik a társadalom: fiatalokra és felnőttekre, 
előbbiek szervezkedve az utóbbi, hatalmon levő csoporttal szemben; nevezhetjük akár a 
„birtokon kívül" és a „birtokon belül" levők csoportjának is. Ahelyett hogy a gyerekek 
saját családjukkal azonosulnának, egyre inkább kortárscsoportjukkal azonosulnak, hogy 
megbirkózzanak a felnőttek egyesített hatalmával. 

MEGHUNYÁSZKODÁS, ENGEDELMESKEDÉS, ALÁZAT 

Vannak gyerekek, akik a szülői tekintélynek való behódolást választják. Ennek valódi 
okát nem mindenki érti. Az ilyen gyerek az alárendelődés, engedelmesség, alázatoskodás 
révén próbál megbirkózni helyzetével. Ez a reakció többnyire ott alakul ki, ahol a szülői 
hatalom túlságosan kemény. Különösen ha a büntetések nagyon komolyak, félelmében a 
gyerek megtanulja, hogy megalázkodjon. A gyerekek ugyanúgy megfélemlíthetők 
komoly szülői büntetésekkel, ahogy a kutyák. A kicsi gyerek valószínűleg a behódolást 
választja, amikor a kemény büntetésekre reagál, mivel az ellenállás és lázadás még 
túlságosan kockázatos lenne. Nem is igen képzelhető el másképp, mint hogy 
engedelmességgel és megalázkodással reagáljon a szülői hatalomra. Ám a kamaszkorba 
lépve ez a reakció hirtelen megváltozhat, mivel a gyerek már elég erős ahhoz, hogy 
ellenállással és lázadással próbálkozzon. 

Van olyan gyerek is, aki kamasz-, sőt felnőttkorban sem teszi le az engedelmességet és 
alázatot. Ők szenvednek legerősebben a szülői erőszak korai élményétől, mivel ők őrizték 
meg legmélyebben a hatalmi helyzetben levő emberektől való félelmüket, és ezt bármikor 
újra átélik. Ezek a felnőttek egész életükben gyerekek maradnak: passzívan megadják 
magukat a tekintélynek, megtagadják saját szükségleteiket, félnek önmaguk lenni, 
rettegnek a konfliktusoktól, és attól, hogy saját meggyőződésükért kiálljanak. Ezek a 
felnőttek töltik ki a pszichológusok és pszichiáterek rendelési idejét. 

HÍZELGÉS, A KEGYEK KERESÉSE 

Egy másik mód, ahogy a jutalmakkal és büntetésekkel rendelkező emberrel el lehet 
boldogulni, az, ha megnyerjük jóindulatát, ha különleges erőfeszítésekkel 
megszerettetjük magunkat. Nem egy gyerek választja ezt a módszert szüleivel és más 
felnőttekkel szemben. A képlet a következő: „Ha valamivel kedveskedhetek neked, talán 
megkedvelsz, és jutalmakat adsz, a büntetésektől pedig megkímélsz." A gyerekek hamar 
kitapasztalják, hogy a felnőttek sem a jutalmakat, sem a büntetéseket nem egyformán 
osztogatják: meg lehet nyerni őket, vannak kedvenceik. Egyes gyerekek könnyen 
megtanulják, hogy lehet ebből hasznot húzni: hogyan kell hízelegni, valakit 
„megpuhítani", egy tanár kedvencévé válni - és vannak erre még sokkal kevésbé finom 



kifejezések is. 
A felnőttek megnyerésében ügyes gyerek sajnos kivívja társai haragját: kinevetik vagy 

elutasítják, mert tudják, miért viselkedik így, és irigylik is helyzetét. 

KONFORMIZMUS, AZ ALKOTÓKÉSZSÉG HIÁNYA, FÉLELEM 
AZ ÚJTÓL, A SIKERGARANCIÁK ELVÁRÁSA 

A szülői tekintély az idomulásnak és nem a kreativitásnak kedvez, ahogyan egy tekintélyelvű 
munkahelyi légkör sem kedvez az újító szellemnek. Az alkotáshoz ugyanis szükség van a 
kísérletezés szabadságára, az új dolgok és újszerű kombinációk kipróbálására. A jutalmak és 
büntetések szigorú légkörében nevelkedő gyerek valószínűleg ritkábban érez magában ilyen 
szabadságot, mint elfogadó légkörben élő társai. Az erőszak félelmet szül, a félelem megbénítja 
az alkotókészséget és konformizmusra ösztönöz. Képlete nagyon egyszerű: „Legjobb, ha nem 
ütöm bele az orrom semmibe, hiszen akkor kaphatok jutalmat, ha rendesen viselkedem. Nem 
merek eltérni a szokásos viselkedéstől, mert azzal büntetést kockáztatok." 

VISSZAHÚZÓDÁS, MENEKÜLÉS, ÁBRÁNDOZÁS, REGRESSZIÓ 

Ha túl nehéz megbirkózni a szülői tekintéllyel, a gyerekek nemegyszer meneküléssel és 
visszahúzódással próbálkoznak. Ha a büntetések túlságosan komolyak, ha a jutalmak 
kiszámíthatatlanul érkeznek vagy alig megszerezhetők, esetleg a büntetés elkerüléséhez 
szükséges viselkedés nehezen tanulható meg. A gyerekek gyakran feladják a játékszabályok 
megtanulását. Egyszerűen abbahagynak minden próbálkozást, hogy megbirkózzanak a 
valósággal, mert az túlságosan fájdalmas és kiismerhetetlen. Nincs eszközük a környezet 
erőihez való alkalmazkodásra. Nincs esélyük győzelemre. Belülről valami azt súgja, jobb lesz 
elmenekülni. 

A visszahúzódás és elmenekülés talán csak alkalmankénti, de lehet totális is. Leggyakoribb 
formái: 

- Nappali ábrándozás, fantaziálgatás 
- Tétlenség, passzivitás, egykedvűség 
- Regresszív visszacsúszás kisgyerekkori viselkedésformákba 
- Szüntelen tévénézés 
- Szüntelen olvasás (a fikció irodalma) 
- Magányos játszás, gyakran képzeletbeli játszótárssal 
- Betegeskedés 
- Elcsavargás 
- Kábítószerezés 
- Kényszeres túlevés 
- Depresszió 



NÉHÁNY TOVÁBBI FONTOS KÉRDÉS A SZÜLŐI HATALOM 
KAPCSÁN 

Néhány szülő még azután is, hogy végiggondolhatja saját gyerekkori védekező 
mechanizmusait, és az ő gyerekei által választott önvédelmi módszereket, ragaszkodik 
ahhoz az elképzeléshez, hogy a tekintély és hatalom bevezetésének helye van a 
gyereknevelésben. Ilyenkor további kérdéseket is megvitatunk csoportjainkban a 
hatalommal kapcsolatos érzések és beállítódás kapcsán. 

„HÁT NINCS SZÜKSÉGE A GYEREKNEK TEKINTÉLYRE ÉS 
KORLÁTOKRA?" 

Laikusok és szakemberek körében egyaránt elterjedt hiedelem (mellyel a P.E.T.-
szülőknél is mindig találkozunk), hogy valójában a gyerek kívánja a tekintélyt, ő az, 
aki szereti, ha korlátok állításával szülei behatárolják viselkedését. E gondolatmenet 
értelmében a gyerek nagyobb biztonságban érzi magát, ha szülei élnek hatalmukkal; 
és e korlátok hiányában nemcsak vadabb és fegyelmezetlenebb lenne, hanem 
bizonytalanabb is. Ezt a hiedelmet még azzal is meg szokták toldani, hogy ha a szülő 
nem él hatalmával az ilyen korlátok felállításában, akkor a gyerek úgy érzi majd, hogy 
szülei nem törődnek vele, és nem szeretik. 

Bár azt gondolom, hogy ez az elképzelés sokak számára felmentőlevél hatalmuk 
bevetésekor, mégsem állítanám úgy be a dolgot, hogy puszta racionalizálásról van 
szó. Némi igazság van ugyanis ebben a hiedelemben, ezért érdemes óvatosan 
megvizsgálni. 

Józan ész és mindennapi tapasztalat egyaránt megerősítik azt a gondolatot, hogy a 
gyerekeknek szükségük van határokra a szüleikhez fűződő kapcsolatban. Tudniuk 
kell, meddig mehetnek el, mielőtt viselkedésük elfogadhatatlanná válna. Csak így 
dönthetnek amellett, hogy e ponton megállnak. Ez minden emberi kapcsolatban így 
van. 
Sokkal nagyobb biztonságban vagyok például, ha tudom, mely viselkedésem 
elfogadhatatlan a feleségem számára. Hirtelenjében az jut eszembe, hogy ilyen, ha 
golfozni vagy az irodámba megyek, amikor ő vendégeket vár. Ha előre tudom, hogy 
távollétem nem elfogadható az ő számára - mivel szüksége van a segítségemre -, 
módomban van úgy dönteni, hogy nem megyek golfozni vagy későig dolgozni, és így 
elkerülhetem haragját, megkímélhetem egy rossz érzéstől, megelőzhetek egy 
konfliktust. 

Csakhogy - visszatérve a gyerekekhez - egészen más dolog tudni a szülői elfogadás 
határait, és egészen más dolog a viselkedéskorlátok felállításának a vágyát feltételezni 
róluk. Ha a feleségem példáján folytatnánk a gondolatmenetet: nyilván hasznos, ha 
tudom, milyen érzést okozok neki, ha a vendégség előtti órákban golfozni megyek, 
vagy az irodámban dolgozom, de bizonyára berzenkednék és dühöngenék, ha például 
úgy próbálna „korlátokat szabni magatartásomnak", hogy azt mondja: „Nem 
engedhetem meg, hogy ma golfozni menj, amikor vendégeket várunk. Mindennek 
megvan a határa. Ilyesmit egyszerűen nem tehetsz." 



Nem díjaznám ezt a hatalmi közelítést, ez biztos. Nevetséges is feltételezni, hogy 
feleségem így próbálná befolyásolni viselkedésemet. De a gyerekek sem reagálnak 
másképp, amikor szüleik korlátokat állítanak eléjük. Ugyanígy berzenkednek és 
haragszanak, amikor szüleik egyoldalúan akarják megszabni viselkedésüket. Sosem 
láttam olyan gyereket, aki viselkedésének olyan külső korlátozására vágyott volna, 
mint például: 

„Éjfélre itthon kell lenned, ez a végső időpont." „Nem engedhetem meg, hogy 
elvidd a kocsit." „A mi szobánkban nem játszhatsz ezzel." „Megtiltom, hogy 
azt a »füvet« szívjad." „Kötelességünk, hogy eltiltsunk attól a két fiútól." 

Az Olvasó nyilván felismeri, hogy e közlések mind „kész megoldást küldő 
üzenetek" (és mindegyikük „te-üzenet"). 

Az iménti elvnél - mely szerint a gyerekek igényelnék a szülői tekintély bevetését 
és a korlátokat - sokkal egészségesebb megközelítést ajánlunk: 

A gyerek tudni akarja, milyen érzést okoz szüleinek az ő viselkedése. Így saját 
maga változtathat a számukra elfogadhatatlan magatartáson. De semmiképpen 
sem vágyik arra, hogy hatalmuk bevetésével - vagy ezzel való fenyegetéssel - 
próbálják behatárolni vagy megváltoztatni viselkedését. Röviden: a gyerek maga 
akarja korlátok közé szorítani saját viselkedését, amint kiderül, hogy erre van 
szükség. Csakúgy, mint a felnőtt, a gyerek is maga akar úr lenni saját viselkedése 
felett. 

És még valami: a gyerek tulajdonképpen azt szeretné, ha szülei minden viselkedését 
elfogadhatónak találnák, és így nem kellene sosem változtatni magatartásán - ahogy 
én is azt szeretném, ha feleségem minden viselkedésemet feltétél nélkül elfogadná. Ez 
lenne a legjobb, de tudom, hogy ez nemcsak irreális, de egyben lehetetlen is. 

Egyetlen szülőnek sem kell tehát elvárnia magától - mert gyerekei sem várjak el 
tőle -, hogy minden gyerekviselkedést el tudjon fogadni. Azt viszont minden  
gyereknek joga van elvárni, hogy szülei tudassák vele, ha bizonyos magatartását nem 
tudják elfogadni („Nem szeretem, ha húzol, amikor valakivel megállok beszélgetni."). 
Ez egészen más, mint a viselkedés korlátozása hatalmi szóval. 

AKKOR SEM INDOKOLT A TEKINTÉLYTARTÁS, HA A SZÜLŐ 
KÖVETKEZETES? 

Sok szülő azzal indokolja az erőpolitikát, hogy szerinte mindig hatékony és 
ártalmatlan, amíg következetesen alkalmazzák. Az ilyen szülők csodálkozva hallják 
tanfolyamvezetőinktől, hogy valóban nagyon fontos a következetesség - ha a szülő 
úgy dönt, hogy hatalmával és tekintélyével irányítja a gyereket. Továbbá gyerekeik is 
jobb szeretik, ha szüleik következetesek - feltéve hogy szüleik hatalmi szóval nevelik 
őket. 

A „ha" és a „feltéve" itt nagyon fontos. Nem mintha a hatalmi közelítés nem lenne 



önmagában is ártalmas. De még sokkal ártalmasabb, ha ráadásul következetlenül 
alkalmazzák. És nem mintha a gyerekek azt akarnák, hogy szüleik tekintélyükkel 
érjék el, amit el akarnak érni, de ha már így van, legalább kiszámíthatóan 
következetes bánásmódot akarnak kapni. Ha a szülő úgy érzi, tekintélyével kell élnie, 
akkor az ebben megmutatkozó következetesség legalább abban segít a gyereknek, 
hogy tudhatja, mely viselkedésért kap majd büntetést, és melyikért jutalmat. 

A következetlenül alkalmazott büntetések és jutalmazások kártékony hatását 
számtalan állatkísérlet bizonyítja. Norman Maier pszichológus klasszikussá vált 
kísérlete is jó példa erre. Maier jutalmat adott a patkányoknak, ha átugrottak egy 
négyzettel jelölt ajtón: ilyenkor élelem várta őket. De ha a felé az ajtó felé ugrottak, 
melyen egy háromszög volt látható, akkor az ajtó nem nyílt ki, a patkány beütötte az 
orrát, és elég mélyre leesett. Ez megtanította a patkányokat a négyzet és a háromszög 
közti különbségre - a kísérlet egyszerű kondicionálás. 

Ezek után Maier elhatározta, hogy „következetlen" lesz a jutalmazásban és 
büntetésben. Szándékosan megváltoztatta a feltételeket, és most találomra váltogatta 
az ajtón látható jeleket. Néha a négyszöggel jelölt ajtó nyílt ki és juttatta élelemhez az 
állatokat, néha viszont ugyanerre a jelre sem nyílt ki az ajtó, és a patkány visszaesett. 
A pszichológus tehát - sok szülőhöz hasonlóan - következetlenül alkalmazta a 
jutalmakat és büntetéseket. 

Mi történt a patkányokkal? Neurotikusak lettek: volt, amelyiken bőrtünetek 
jelentkeztek, mások mozdíthatatlan, kataton állapotba kerültek, némelyek nyugtalanul 
futkostak fel-alá a ketrecben, vagy elkülönültek társaiktól; volt, amelyik nem akart 
enni. Maier tehát kísérleti úton állított elő neurózist pusztán azzal, hogy következetlen 
volt az állatokkal szemben. 

A jutalmak és büntetések következetlen alkalmazása hasonlóan ártalmas lehet a 
gyerekeknél is. Így ugyanis nincs módjuk megtanulni a „helyes" (jutalmazott) 
viselkedést és elkerülni a nemkívánatosat (a büntetettet). Így csak veszteni lehet. 
Mindez frusztrációt, zavart, dühöt, sőt neurózist okoz. 

„HÁT NEM AZ A SZÜLŐ DOLGA, HOGY BEFOLYÁSOLJA 
GYEREKÉT?" 

A hatalmi nevelés védelmében azt az érvet halljuk csoportjainkban leggyakrabban, 
mely szerint a szülőnek kötelessége, hogy bizonyos viselkedés irányába befolyásolja 
gyerekét, mert a társadalom szemében is ez a kívánatos magatartás (bármit is értünk 
társadalmon). Itt is az az ezeréves kérdés merül fel tehát, hogy jogos-e az emberi 
kapcsolatokban a hatalmi eszköz, ha „jóindulattal" és „bölcsen" alkalmazzák, vagyis 
„a másik ember saját érdekében" vagy „a társadalom javára". 

A probléma az, hogy ki dönti el, mi szolgálja a társadalom érdekeit. A gyerek? A 
szülő? Ki tudja jobban? Nehéz kérdések ezek, és nem veszélytelen, ha a választ 
pusztán a szülő kezében hagyjuk. Mert lehet, hogy nem elég bölcs a kérdés 
megválaszolásához. Minden ember esendő - beleértve a szülőket is, és másokat, 
akiknek hatalom van a kezében. Bárki közülük tévesen minősítheti „mások javát 
szolgáló"-nak azt, amire parancsot ad. A civilizáció történetéből számtalan alakot 
ismerünk, akik mind azt hirdették, hogy hatalmukat azok javára használják, akik felett 



hatalmukat gyakorolták. A hatalmaskodásnak nem túlságosan meggyőző indoklása, 
hogy „Én csak a ti érdeketekben teszem ezt". 

„A hatalom megront, és az abszolút hatalom abszolút megront" - írta Lord Acton. 
Shelley pedig: „A hatalom, mint valami dögvész, mindent bemocskol, amihez csak 
hozzáér." Edmund Bürke szerint: „Minél nagyobb a hatalom, annál veszélyesebb a 
vele való visszaélés." 

A hatalom államférfiak és költők által érzékelt veszélyei máig is érvényesek. A 
nemzetek közti kapcsolatokban ma már komolyan megkérdőjelezik a hatalmi erő 
alkalmazását. Egykor talán nem lesz már szükség világkormányra világbírósággal 
ahhoz, hogy túléljük az atomkort. A nemzetek legfelsőbb bírósága már nem tekinti 
indokoltnak a fehérek uralmát a feketék felett. A gazdaságirányításban is 
túlhaladottnak tekintik a tekintélyelvű vezetést. Férj és feleség évszázados hatalmi 
különbsége - még ha fokozatosan is, de határozottan - csökkenni látszik. S végül az 
egyházak tekintélyét is egyre inkább támadják belülről és kívülről egyaránt. 

A szentesített hatalom egyik utolsó bástyája a szülő-gyerek kapcsolat. A helyzet 
hasonló az iskolákban, a tanár-diák viszonyban, ahol a diák viselkedését még mindig a 
tekintély révén próbálják kézben tartani. 

Miért a gyerekek lettek az erőszak utolsó áldozatai? Azért-e, mert ők kisebbek, vagy 
pedig mert a felnőttnek olyan egyszerű azzal indokolnia erőszakosságát, hogy „Apuci 
jobban tudja", vagy „Csak a te érdekedben teszem"? 

Meggyőződésem, hogy minél több ember érti meg tökéletesen a hatalom és tekintély 
természetét, és fogadja el, hogy bevetése erkölcstelen, annál több szülő 
kamatoztathatja majd ezt a belátást a saját gyerekeivel való kapcsolatában; annál 
többen érzik majd, hogy ebben a kapcsolatban ez éppoly erkölcstelen, mint másutt; és 
annál valószínűbb, hogy olyan, nem hatalomra épülő, kreatív módszereket találnak 
majd, amelyeket minden felnőtt használhat majd a gyerekekkel és fiatalokkal való 
kapcsolatában. 

De függetlenül a kérdés erkölcsi vonatkozásától, egy másfajta félreértés is gyakran 
napvilágra kerül a hatalom és a befolyás viszonya körül: a szülők nemegyszer 
megkérdezik, nem kötelességük-e, hogy minden erejükkel befolyásolják a gyereket. 
Márpedig a szülői hatalom nem „befolyásolja" a gyereket, hanem kényszeríti bizonyos 
viselkedésre. Az erőszak nem abban az értelemben befolyásol, ahogyan a meggyőzés, 
tanítás vagy motiválás teszi. A hatalom sokkal inkább kényszerít vagy visszafog 
bizonyos viselkedéseket. A túlerőben levő ember nem győzi meg semmiről sem a 
gyereket, aki azonnal vissza is vált régi viselkedésére, amint ez a tekintélyszemély 
eltűnik, hiszen saját igényei ettől még nem változtak meg. Az sem ritka, hogy idővel a 
gyerek megbosszulja azt a sok frusztrációt és megaláztatást, ami szüleitől érte. Az 
erőszak tehát valójában ellenfelet nevel áldozataiból, és így saját pusztulását készíti 
elő. 

Azok a szülők, akik hatalmukkal élnek, tulajdonképpen csökkentik befolyásukat 
gyerekeik felett, mivel az erőszak lázadásra indít (a gyerek úgy védheti magát az 
erőszakkal szemben, hogy az ellenkezőjét teszi annak, amit várnak tőle). Hallottam 
már olyan okfejtést is szülőktől, hogy „Nagyobb befolyásunk lenne a gyerek felett, ha 
épp az ellenkezőjére buzdítottuk volna, hogy tegye, mint amit valójában akartunk. És 
akkor éppen azt csinálta volna, amit titokban el akartunk érni." 



Ellentmondásnak hangzik, de igaz, hogy a hatalmi szó révén a szülők elvesztik 
befolyásukat gyerekeik felett, és fordítva: növekszik befolyásuk, ha letesznek az 
erőszakról. 

Nyilvánvalóan azoknak a szülőknek van nagyobb befolyásuk gyerekeik felett, 
akiknek befolyásolási módszerei nem váltanak ki lázadást vagy más reaktív 
viselkedést. A befolyásolás erőszakmentes módszerei sokkal valószínűbbé teszik, 
hogy a gyerek mérlegeli majd a szülő elgondolásait és érzéseit, majd ennek nyomán a 
kívánt irányban változtat is magatartásán. Nem mindig változtat, de sokszor igen. A 
lázadó gyereknek viszont nemigen van kedve szülei kedvéért megváltoztatni bármit 
is. 

MIÉRT MARADT FENN A HATALOM A GYEREKNEVELÉSBEN? 

Ez a kérdés, mely gyakran merül fel csoportjainkban, engem is erősen foglalkoztatott. 
Érthetetlen, hogyan is fogadhatja el indokoltnak bárki is az erőszakot a 
gyereknevelésben, vagy bármely más emberi kapcsolatban, ha egyszer tudja, milyen 
kihatásai vannak. Régóta szülőkkel dolgozván, meggyőződésem, hogy néhány 
kivételtől eltekintve minden szülő gyűlöl erőszakot alkalmazni gyerekével szemben. 
Kellemetlenül érzik magukat, nemegyszer bűntudatosak utána. Van, aki bocsánatot is 
kér gyerekétől, miután hatalmát használta ellene. A bűntudat enyhítésére néha olyan 
magyarázatot találnak ki, hogy „Csak azért tettük, mert a te boldogulásodra 
gondoltunk", „Egy szép napon még hálás leszel ezért nekünk", „Ha majd neked is lesz 
gyereked, megérted, miért akarunk távol tartani téged ezektől a dolgoktól". 

A bűntudaton kívül sok szülő beismeri, mennyire meddőek ezek az erőszakos 
módszerek, különösen ha a gyerek elég nagy már a lázadáshoz, hazudozáshoz, 
alattomossághoz vagy a passzív ellenálláshoz. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy szülők azért élnek időtlen idők óta erőszakos 
módszerekkel, mert alig vagy egyáltalán nincs tapasztalatuk olyan emberekkel, akik 
erőszakmentes módszereket használnának mások befolyásolására. A legtöbb embert 
kicsi korától kezdve erőszakkal, hatalommal irányították - szülők, óvónők, tanárok, 
igazgatók, edzők, rokonok, úttörővezetők, táborvezetők, katonatisztek, főnökök. A 
szülők tehát azért alkalmaznak változatlanul erőszakot a gyereknevelésben, mert 
hiányoznak az ismereteik és tapasztalataik bármilyen más konfliktusmegoldási 
módszerről. 

11. A konfliktusmegoldás vereségmentes 
módszere 

Bárki, aki a konfliktusmegoldásnak csak a „győztes-vesztes" változatait ismeri, 
boldog, amikor megtudja, hogy létezik más módszer is. Majdnem kivétel nélkül 
minden szülő megkönnyebbülést érez e hírre. Maga a módszer könnyen érthető, de 



gyakorlásra, tanulásra van szükség, mire valaki igazán hozzáértő módon tudja 
alkalmazni. 

Ez az alternatíva: a konfliktusmegoldás ún. „nincs vesztes" módszere, vagyis ahol 
egyik fél sem veszít. A P.E.T. nyelvén ezt III. Módszernek nevezzük. És bár a szülő-
gyerek konfliktusok megoldására újszerűnek tűnik a módszer, más kapcsolatokban 
már korábban is találkoztunk vele. Férjek és feleségek például sűrűn használják a 
kölcsönös megegyezést nézeteltéréseik oldására. Üzletfelek szintén sokszor 
alkalmazzák, ha konfliktusaikból ki akarnak lábalni. Szakszervezet és 
vállalatvezetőség szintén épít erre a módszerre, amikor olyan szerződésről tárgyalnak, 
amelyhez majd mindkét fél tartja magát. És számtalan jogi konfliktust is sikerül a III. 
Módszer jóvoltából bírósági beavatkozás nélkül a felek egyetértésével lezárni. 

A konfliktusmegoldás III. Módszerével olyan helyzetekben találkozunk gyakran, 
ahol a felek hatalma egyenlő vagy közel egyenlő. Ha tehát két ember hatalmában 
nincs jelentős különbség, könnyen érthető, miért nem próbálkozik egyikük sem a 
konfliktusmegoldás erőszakos változatával. Hatalomra épülő módszert alkalmazni ott, 
ahol nincs erőkülönbség - csak nevetést vált ki. 

Elképzelem, mit szólna a feleségem, ha I. Módszerrel próbálnám megoldani egyik 
gyakori konfliktusunkat: azt a kérdést, hogy hány vendéget hívjunk egy-egy 
alkalomra. Én azt szeretem, ha többen vannak, ő pedig a kisebb létszám híve. Tegyük 
fel, hogy bejelentem: „Eldöntöttem, hogy tíz párt hívunk meg, nem kevesebbet." 
Kezdeti meglepetéséből felocsúdva ilyesmit mondana: 

„Te eldöntötted?!" 
„Én meg éppen azt döntöttem el, hogy egyet sem hívunk!" 
„Hát ez príma! Remélem, élvezed majd a főzést és mosogatást!" 

Szerencsére van elég eszem, hogy tudjam, milyen nevetséges lenne ebben a 
helyzetben az I. Módszer. A feleségemnek pedig van elég ereje (hatalma) a 
kapcsolatunkban ahhoz, hogy ellenálljon annak a próbálkozásomnak, hogy az ő kárára 
győzzek. 

Az erőegyensúlyban levő kapcsolatokban általában nem működik az I. Módszer. Ha 
valamelyik fél egyszer-egyszer megpróbálkozik ilyesmivel, a másik fél nem fogja 
megengedni, hogy konfliktusuk ilyen módon intéződjön el. Ha azonban valaki azt 
hiszi (vagy biztos benne), hogy hatalma nagyobb a másikénál, kísértésbe eshet, hogy 
az I. Módszerrel éljen. És ha ilyenkor a másik fél is úgy gondolja, hogy a szemben 
állónak nagyobb a hatalma, akkor nemigen van más választása, mint hogy behódoljon 
- kivéve ha úgy dönt, hogy ellenáll és küzd, I bármennyi hatalommal rendelkezzen is 
ő maga.  

Annyi máris kiderült, hogy a III. Módszer nem hatalmi módszer, pontosabban: 
nincs benne vesztes. A konfliktusok úgy rendeződnek, hogy egyik fél sem  veszít, 
egyik fél sem győz. Azaz, mindkét fél győz, mert a megoldásnak mindkettőjük számára 
elfogadhatónak kell lennie. A konfliktust a végső megoldásról hozott kölcsönös 



megegyezéssel rendezik. Ebben a fejezetben mutatom be, hogyan működik a III. 
Módszer. Lássuk először is rövid meghatározását: 

Szülő és gyerek olyan helyzetben találja magát, ahol szükségleteik ütköznek. A 
szülő arra kéri a gyereket, keressenek együtt olyan megoldást, amely mindkettőjük 
számára elfogadható. Mindketten ajánlhatnak megoldási lehetőségeket. Ezeket együtt, 
kritikusan kiértékelik, majd döntést hoznak a mindkettőjük számára elfogadható, 
végső megoldásról. Ezután egyiküket sem kell tovább „győzködni", mivel a 
megoldást mindketten elfogadták. Senkit sem kell engedelmességre erőszakolni, mivel 
a döntéssel szemben egyik fél sem érez ellenállást. 

Visszatérve a már jól ismert esőkabát-problémára, a szülő így számolt be a valóságban 
a III. Módszerrel kialakult megoldásról: 

SZONYA: Sziasztok, elmentem a suliba! APA: Esik az eső, édesem, és nem vettél 
esőkabátot. SZONYA: Nekem nem kell. 
APA: Azt hiszem, nagyon esik, és félek, hogy tönkreteszed a ruhádat, vagy megfázol, és az 

nekünk se jó. 
SZONYA: Nem akarom felvenni az esőkabátomat. 
APA: Mintha tényleg nagyon nem akarnád felvenni azt a kabátot. 
SZONYA: így van. Utálom. 
APA: Tényleg utálod az esőkabátod. 
SZONYA: Igen. Mer' kockás. 
APA: Valami nem tetszik a kockás esőkabátokon, ugye? 
SZONYA: Igen, mer' senki se hord a suliban kockás esőkabátot. 
APA: Nem akarsz az egyetlen lenni, aki valami kirívót visel. 
SZONYA: Hát persze hogy nem. Mindenki egyszínű esőkabátot hord - fehéret, kéket vagy 

zöldet. 
APA: Értem. Hát azt hiszem, ebben nem értünk egyet. Nem akarod felvenni az esőkabátod, 

mert kockás, én meg nem akarom kitisztíttatni sok pénzért az új kötött kabátodat, és annak se 
örülnék, ha megfáznál. Van-e valami ötleted, amit mindketten el tudnánk elfogadni? Valami, 
amivel mindketten kiegyezünk? 

SZONYA: (szünet) Talán kölcsönkérhetném a Mami kabátját. 
APA: Milyen az? Egyszínű? 
SZONYA: Igen. Fehér. 
APA: Gondolod, hogy odaadná neked mára? 
SZONYA: Megkérdezem. (Néhány perc múlva visszajön az anyja esőkabátjában, aminek 

hosszúak ugyan az ujjai, de Szonya felhajtotta őket.) Mami beleegyezett. 
APA: Ennek örülsz? 
SZONYA: Igen, ez nagyon jó. 
APA: Hát az biztos, hogy nem ázol el benne, ha neked jó ez a megoldás, akkor nekem is jó. 
SZONYA: Aha, szia. 

                                                        
 Az ezután következő két fejezet tárgyalja azokat a problémákat, amelyek a módszer 
elfogadása körül merülhetnek fel, illetve azt, hogy miként lehet otthon alkalmazni. 



APA: Szia. Érezd jól magad! 

Mi történt itt? Nyilvánvaló, hogy Szonya és apja kölcsönös megelégedésükre rendezték 
konfliktusukat. Emellett elég gyorsan célt értek. Az apának nem kellett időt vesztegetni azzal, 
hogy házaló ügynökként próbálja saját megoldására rábeszélni a gyereket, ahogyan erre az I. 
Módszer esetén bizony szükség van. Senki nem élt hatalmával - sem az apa, sem Szonya. 
Mindketten szeretetteli érzésekkel fejezhették be a problémamegoldást. Az apa őszintén 
kívánhatott jó közérzetet lányának, aki viszont nem félt már, hogy társai zavarba hozzák 
„furcsa" kabátja miatt. 

Most egy olyan problémáról lesz szó, amelyet mindenki jól ismer, de az alábbi példában III. 
Módszerrel oldották meg. Fölösleges talán bemutatni, hogyan festene ugyanez az I. és a II. 
Módszerrel, hiszen a gyerekszoba rendje körüli terméketlen győztes-vesztes vitákat 
túlságosan jól ismeri mindenki. Az egyik P.E.T.  csoportunkban így számolt be egy 
anya az új módszer sikeréről: 

ANYA: Niki, én belefáradtam, hogy folyton nyaggassalak a szobád miatt, és 
biztosan te is unod már, hogy nyaggatlak. Néha-néha kitakarítod, de többnyire nagy a 
kupi, és az engem bosszant. Próbáljunk ki egy új módszert, amit most tanultam a 
P.E.T.-tanfolyamon. Nézzük meg, találunk-e olyan megoldást, amit mindketten el 
tudunk fogadni, amivel mindketten jól járunk. Azt sem akarom, hogy ki kelljen 
takarítanod és közben rosszul érezd magad, de azt sem szeretném, hogy nekem kelljen 
zavarba jönnöm, ha vendégek vannak, illetve hogy  kényelmetlenül érezzem magam, 
és dühös legyek rád emiatt. Hogy tudnánk ezt a problémát egyszer és mindenkorra 
megoldani? Megpróbáljuk?  

NIKI: Megpróbálhatjuk, de úgyis csak ott kötünk majd ki, hogy rendben kell 
tartanom. 

ANYA: Nem. Az én javaslatom az, hogy olyan megoldást találjunk, ami 
határozottan elfogadható mindkettőnknek, és nemcsak nekem.  

NIKI: Nekem van egy ötletem. Te utálsz főzni, de szeretsz takarítani, én meg utálok 
takarítani, de szeretek főzni. És még akarok is főzni tanulni. Mi lenne, ha  mondjuk én 
főzném a vacsorát kétszer egy héten, neked meg Apunak, meg magamnak, te pedig 
kitakarítanád a szobám egyszer vagy kétszer egy héten? 

ANYA: Gondolod, hogy ez így beválna, tényleg? 
NIKI: Persze, én imádnám ezt! 
ANYA: Jó, akkor próbáljuk ki. A mosogatást is vállalod? 
NIKI: Persze.  
ANYA: Jó. A szobád meg legalább az én ízlésem szerint lesz rendben tartva. 

Végül is én takarítom. 

Ebből a két példából a III. Módszernek egy olyan vonása is kitűnik, amit nem '' 
mindenki ért meg azonnal. Ennél a módszernél minden család más és más megoldást 
talál. A cél, hogy olyan megoldáshoz jussanak el, amely egyaránt elfogadható 
gyereknek és szülőnek. Nincs egyetlen üdvözítő recept, mely mindenütt beválna. Az 
esőkabátos problémát egy másik család talán úgy oldotta volna meg, hogy esernyőt 
választanak. Megint máshol talán abban állapodtak volna meg, hogy az apa elviszi 



kocsival Szonyát az iskolába; vagy talán Szonya felveszi aznap a kockás esőkabátot, 
de hamarosan kap egy újat, amit szeret.   

A gyereknevelési szakkönyvek többnyire „megoldásközpontúak", vagyis 
receptszerű tanácsokat adnak a különféle helyzetekre, és ezekről a szakértők úgy 
gondolják, hogy a legjobb megoldások. Ilyen „legjobb" megoldásokat olvashattak a 
szülők az esti lefektetésre, a lassú evésre, a túlzott tévénézésre, a rendcsinálásra és 
még ezer más gondra vonatkozóan. 

Az én elképzelésem szerint a szülőknek csak egyetlen konfliktusmegoldási 
módszerre van szükségük. Ennél az eljárásnál viszont nincs olyan „legjobb" 
megoldás, amely minden (vagy legalábbis a legtöbb) családban beválna. Amelyik 
megoldás a legjobbnak bizonyul emitt - vagyis amely e konkrét gyerek és konkrét 
szülő számára elfogadható -, az nem feltétlenül a legjobb másutt. 

Az egyik családban konfliktus támadt a fiú újonnan vett minimoped biciklije 
körül. Az apa így számolt be a megoldásról: 

„Robinak, aki tizenhárom és fél éves, megengedtük, hogy vegyen magának egy 
minimopedet. Az egyik szomszéd arra panaszkodott, hogy Robi az utcán is használja, 
ami pedig tilos. Egy másik szomszéd arra panaszkodott, hogy Robi az ő házuk előtti 
füvön pörgeti a kereket, és ez kitépi a füvet. De tett kárt a mi virágaink között is, 
aminek anyja nem örült. Leültünk megoldani ezt a problémát, és nagyon sok 
lehetséges megoldást gyűjtöttünk össze: 

1. Nincs mopedezés, csak kirándulásainkon. 
2. Nincs mopedezés, csak a mi udvarunkban. 
3. Nem szabad a mopedet ugratni a virágágyak közelében. 
4. Anyja minden héten elviszi Robit néhány órára a közlekedési parkba. 
5. Robi használhatja mopedjét üres telkeken, ha odáig tolja a járművet. 
6. Robi ugratót építhet, amely átvezet a szomszéd füves előkertje felett. 
7. Senki füves területére nem szabad ráhajtani. 
8. Ne parkoljon az anyja által gondozott füvön. 
9. A moped eladásra kerül. 

Az 1., 2., 4. és 9. javaslatot kiszórtuk, de meg tudtunk egyezni a többi felől. 
Azóta két hét telt el galiba nélkül: mindenki boldog!" 

A III. Módszerrel tehát minden egyedi szülő és egyedi gyereke rendezheti egyedi 
konfliktusát, ha meg tudják találni azt az egyedi megoldást, mely mindkét fél számára 
elfogadható. 

Ez a cél nemcsak reálisabbnak tűnik, de egyszerűbbé is teszi a szülők 
hatékonyságra tanítását. Ha kezünkben van egy olyan módszer, amellyel a legtöbb 
szülő képes megtanulni a konfliktusok megoldását, akkor joggal remélhetjük, hogy 
elősegítettük a jövő szülőnemzedék sikerességét. Lehet, hogy nem is olyan bonyolult 

                                                        
 Olyan motorizált kis járműről van szó, amely nincs vezetői engedélyhez kötve, viszont nem 
is használható a forgalomban. (A ford.) 



dolog megtanulni a szülői eredményességet, mint ahogy - szülők és szakemberek 
egyaránt - sokáig hitték. 

MIÉRT OLYAN EREDMÉNYES A III. MÓDSZER? 

A GYEREK MOTIVÁLT A MEGOLDÁS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

A konfliktusmegoldás III. Módszere azért motiválja jobban a gyereket a döntés 
végrehajtásában, mert a „részvétel elve" is ennek dolgozik. Eszerint: 

Az ember jobban motivált (erősebben érdekelt) az olyan döntés kivitelezésében, 
melynek születésében részt vett, mint ott, ahol csak rákényszerítették a döntést. 

E tétel érvényességét számtalanszor bizonyították a munkahelyi irányítás terén 
végzett kísérletekkel. Ha a döntés kialakításában a beosztottnak is volt szava, sokkal 
motiváltabban vett részt a kivitelezésben, mintha csak felettesei egyoldalú döntéséről 
volt szó. Azok a vezetők, akik komoly részvételt engednek meg beosztottaiknak az 
őket is érintő ügyekben, magas termelékenységet, stabil munkahelyi elégedettséget, jó 
munkaerkölcsöt és alacsony elvándorlást tudnak felmutatni. 

És bár a III. Módszer még nem garantálja, hogy a gyerekek mindig boldogan 
kivitelezik a kölcsönösen elfogadott megoldást, de ennek valószínűségét lényegesen 
növeli. A III. Módszernél úgy érezheti a gyerek, hogy ez a döntés az ő döntése is. 
Elkötelezte magát mellette, tehát felelősséget is érez a megvalósításért. Az is jót tesz a 
dolognak, hogy a gyerek látja: szülei lemondtak arról, hogy az ő kárára győzzenek. 

Ráadásul a III. Módszerrel választott végső megoldás nemegyszer a gyerek ötletére 
épül, így nem csoda, hogy szívesen látja beválását. Az egyik P.E.T.-szülő ajánlotta fel 
saját példájukat a III. Módszerre: 

A négyéves Dóri minden este azt akarta, hogy apja játsszon vele, amint hazaér a 
munkából. De az apa többnyire fáradt volt az egész napi munkától és az utazástól, és 
inkább pihenni akart. El akarta olvasni az újságot, és inni valamit, miután hazaért. De 
Dóri az ölébe mászott, ellapozta az újságot, és kérlelésével folyton megzavarta. Az apa 
már próbálkozott az I. és a II. Módszerrel is. Rossz érzés maradt benne, amikor az I. 
Módszerrel visszautasította Dórit, vagyis csalódást okozott neki, viszont dühös lett, 
valahányszor a II. Módszer nyomán engedett a gyereknek. Elmondta Dórinak, milyen 
konfliktust lát ebben, és azt javasolta, keressenek olyan megoldást, amelynek 
mindketten örülnének. Néhány perc alatt meg is tudtak állapodni: az apa megígérte, 
hogy játszik Dórival, ha Dóri megvárja, hogy apja végigolvassa az újságot és ihat 
valamit. Mindketten be is tartották a megállapodást, és Dóri még anyját is 
figyelmeztette, hogy: „Ne zavard Aput a pihenési idejében!" Ugyanígy szólt rá 
barátnőjére is, amikor az akart beszélgetni Dóri apjával az újságolvasós időszakában. 

Ez az epizód jól illusztrálja, milyen erős lehet a gyerek motivációja egy-egy döntés 



kivitelezésére és ellenőrzésére, ha részt vehetett a döntésben. Úgy tűnik, hogy a 
gyerek bizonyos elkötelezettséget érez, ha a döntés III. Módszerrel született: mintha 
önmagából adott volna bele egy kis darabot. Ez a módszer ugyanakkor bizalmat fejez 
ki a gyerek iránt: egyenrangú „üzlettársként" vehet részt ,iz alkuban. Ha a gyerek úgy 
érzi, bízunk benne, valószínűleg úgy is fog viselkedni, hogy megbízhatunk benne. 

NAGYOBB AZ ESÉLY A JÓ MINŐSÉGŰ MEGOLDÁSRA 

A III. Módszerrel született döntéseket nemcsak elfogadni és kivitelezni könnyebb, de 
arra is jobbak az esélyek, hogy jó minőségű megoldásokat találjunk: kreatívabbat, 
eredményesebbet - olyat, amely nemcsak mindkettőnk igényének megfelel, de 
ráadásul külön-külön nem is tudtunk volna kigondolni ilyesmit. A „főzésért takarítást" 
elcserélő anya-lánya konfliktusmegoldás szép példája a színvonalas, kreatív 
ötleteknek. Mindketten bevallották, mennyire meglepődtek ettől a végleges 
megoldástól. 

Egy másik ügyes megoldást az a család talált, akik III. Módszerrel oldották meg a 
szülőket zavaró hangos tévénézést a vacsora körüli időben. Két lányuk szerette 
ilyenkor a tévét nézni, de egyiküknek eszébe jutott, hogy a szülőket zavaró hangra 
nincs is szükség ilyenkor, elég, ha a képet láthatják. Mindannyian elfogadták ezt a 
megoldást, amely elég sajátos pedig, és más családban esetleg nem vált volna be. 

A III. MÓDSZER JÓ AGYTORNA 

A III. Módszer serkenti - sőt megkívánja -, hogy a gyerekek gondolkozzanak. A szülő 
jelzést küld a gyereknek: „Ebben most ütköznek az igényeink, dugjuk össze a 
fejünket, és gondolkozzunk. Találjunk ki egy jó megoldást!" A III. Módszer szellemi 
tornagyakorlat, ahol gyerek és felnőtt egyaránt érvel. Majdnem olyan, mint egy 
izgalmas rejtvény, ugyanúgy át kell gondolni, rá kell jönni. Nem csodálkoznék, ha 
erre irányuló kutatásokból az derülne ki, hogy a III. Módszerrel nevelt gyerekek 
szellemi kapacitása nagyobb, mint azoké a gyerekeké, akik az I. vagy a II. Módszer 
mellett nőttek fel. 

KEVESEBB HARAG, TÖBB SZERETET 

Azok a szülők, akik következetesen a III. Módszert alkalmazzák, többnyire 
észreveszik, mennyivel kevésbé ellenségesek irántuk gyerekeik. Ez nem is meglepő: 
ha két ember megegyezésre jut, nagyon ritka köztük a harag és rosszindulat. Sőt 
amikor szülő és gyerek „átrágják" magukat valamely konfliktuson, és eljutnak egy 
kölcsönösen kielégítő megoldáshoz, többnyire mély szeretet és gyöngédség támad 
bennük egymás iránt. A konfliktus - ha mindkét fél számára elfogadható megoldással 
rendeződik - közelebb hozza egymáshoz a szülőt és a gyereket. Nemcsak az okozza a 
jó érzést, hogy sikerült megszüntetni egy konfliktust, hanem az is, hogy nem kellett 
veszteniük. Végül pedig: mindketten hálásak a másiknak, amiért az hajlandó volt 
mérlegelni igényeiket és jogaikat. És így a III. Módszer mélyíti és erősíti is a 



kapcsolatot. 
Sok szülő mesélte, hogy a konfliktus sikeres megoldása után mindannyian különös 

örömet éreztek: nevettek, szeretetet tudtak kifejezni a többi családtag iránt, átölelték 
vagy megcsókolták egymást. Ilyenfajta szeretet és öröm tükröződik az alábbi 
órarészletből is, melyben az anyán kívül három tizenéves gyereke is részt vett. A 
beszélgetés előtti héten ez a család több konfliktust is III. Módszerrel oldott meg: 

ANNI: Most sokkal jobban jövünk ki. Szeretjük egymást. PSZICHOLÓGUS: Úgy 
érzed, megváltozott a hozzáállásotok egymás iránt. KATI: Igen, én most tényleg 
szeretem őket. Tisztelem az Anyut, és Tibit is szeretem. Szóval egészében jobb érzés 
most. PSZICHOLÓGUS: Mintha örülnél annak, hogy ebbe a családba tartozol. TIBI: 
Aha. A'sszem, mi klasszak vagyunk. 

Körülbelül egy évvel a tanfolyam befejezése után írta nekem valamelyik részt vevő 
szülő: 

„Kapcsolataink a családon belül apránként, de valóságosan megváltoztak. A 
nagyobb gyerekeink értékelik igazán e változásokat. Régebben „érzelmi szmog" 
ülte meg az otthonunkat - kritikus, haragos, ellenséges érzések lappangtak, míg 
valamelyikünk ki nem robbantotta azokat. A P.E.T. óta és azóta, hogy az ott 
tanultakat elmondtuk a gyerekeinknek is, megszűnt az érzelmi szmog itthon. A 
levegő tiszta, és az is marad. Nincs feszültség köztünk, legfeljebb amennyi 
elkerülhetetlen a hajszás időbeosztás mellett. Azonnal elintézzük a problémákat, 
amint felmerülnek, és mindannyian ráhangolódtunk a mások érzéseire, és a 
sajátjainkra is. A tizennyolc éves fiam meséli, hogy a barátai otthonában mindig 
érez feszültséget, és milyen jó, hogy nálunk nem. A P.E.T. megszüntette nálunk a 
generációk közti „szakadékot". És amióta nyíltan tudunk beszélni egymással, a 
gyerekek sokkal szívesebben meghallgatnak, ha a saját értékrendemről és 
életfelfogásomról beszélek. Az ő nézeteik pedig engem gazdagítanak." 

KEVESEBB ELLENŐRZÉSRE VAN SZÜKSÉG 

A III. Módszernél alig van szükség ellenőrzésre, hiszen ha a gyerek egyszer már 
elkötelezte magát a számára is elfogadható megoldás mellett, akkor többnyire meg is 
valósítja. Nagyra értékeli ugyanis azt a tényt, hogy nem kényszerítették olyan 
megoldás elfogadására, ahol ő vesztesként kerül ki. 

Az I. Módszerrel hozott döntésnél viszont szükség van ellenőrzésre, mivel a szülő 
megoldása gyakran nem elfogadható a gyerek számára. Minél kevésbé elfogadható 
egy megoldás a kivitelezője számára, annál nagyobb szükség van az ellenőrzésre - 
nógatásra, rábeszélésre, emlékeztetésre, nyaggatásra. Az egyik P.E.T.-apa fogalmazta 
meg örömmel, mennyire fölöslegessé vált a sok korábbi figyelmeztetés náluk: 

„Régebben nálunk mindig rumlis volt a szombat délelőtt. Mindig veszekednem 
kellett a gyerekekkel, hogy a rájuk eső házimunkát megcsinálják. Mindig ugyanaz a 



műsor volt, győzködés, harag, keserűség. De amióta III. Módszerrel oldjuk meg a 
házimunka-beosztást, teljesen maguktól csinálják, amit kell. Nem kell sem 
figyelmeztetni, sem nógatni őket." 

NINCS SZÜKSÉG KÉNYSZERÍTÉSRE 

A vereségmentes módszer mellett fölösleges, hogy akár a szülő, akár a gyerek éljen 
hatalmával. Míg az I. és II. Módszer a hatalmi harc melegágya, addig a III. Módszer 
egészen más beállítódást alakít ki. Mivel itt szülő és gyerek nem harcban áll 
egymással, hanem együttműködik egy közös feladaton, így a gyereknek nem is kell 
kialakítania magában különféle védekezési módokat a szülői hatalommal szemben. 

A mi módszerünknél a szülő tiszteletben tartja a gyerek szükségleteit. De a sajátjait 
is! Ez a közelítés arról győzi meg a gyereket, hogy „Figyelembe veszem az igényeidet, 
jogod van ezeket kielégíteni, de én a saját igényeimet is szem előtt tartom, és nekem is 
jogom van ezek kielégítésére. Próbáljunk olyan megoldást találni, amely mindkettőnk 
számára elfogadható. Így eleget teszünk a te igényeidnek is, és az enyémeknek is. 
Egyikünk sem veszít - mindketten nyerünk." 

Egy tizenhat éves kislány meséli P.E.T.-et tanult szüleinek: 

„Olyan furán érzem magam, amikor a barátnőim panaszkodnak, milyen 
igazságtalanok a szüleik. Folyton arról van szó, hogy mennyire dühösek rájuk, és 
hogy utálják őket. Én csak állok ott, mert én nem érzek semmi ilyesmit. Nekem ez 
kínai. Egyikük meg is kérdezte, hogy én miért nem érzek semmi ellenségeset a 
szüleim iránt - hogy mi az, ami más nálunk. Először nem tudtam, mit is mondjak, 
de aztán gondolkoztam, és rájöttem, hogy énrám nem erőszakoltak semmit, és ezt 
előre tudom is, és nem kell félni az ilyen erőszaktól és a büntetéstől. Szóval hogy 
mindig azt érezhetem, nekem is van sanszom." 

A P.E.T.-szülők hamar ráébrednek, milyen fontos dolog, hogy az erőszakot ki lehet 
dobni a szemétbe. Látják, hogy ennek köszönhetően olyan gyerekeket nevelhetnek, 
akiknek kevesebb szükségük van kártékony védekező mechanizmusok elsajátítására. 
Az ő gyerekeiknek már sokkal kevésbé kell az ellenállás és lázadás viselkedésmintáit 
kialakítaniuk magukban, mivel nincs mi ellen lázadni, minek ellenállni; kevesebb 
okuk van az alárendelődés és passzív behódolás szokását felvenni, mivel nincs 
fölöttük olyan hatalom, mely alárendelődést és behódolást kívánna meg; kevésbé van 
szükségük visszavonulni és elmenekülni, hiszen mi elől kellene visszavonulniuk vagy 
elmenekülniük; s végül kevésbé kell ellentámadási és visszaszorítási taktikákat 
tanulniuk, mert szüleik meg sem próbálnak - nagyobb pszichológiai méretük 
kihasználásával - gyerekeik rovására nyerni. 

A III. MÓDSZER ELVEZET A VALÓDI PROBLÉMÁHOZ 

Ha a szülők az I. Módszerrel élnek, nagyon gyakran elszalasztják az alkalmat, hogy 



kiderítsék, mi bántja valójában a gyereket. Azáltal, hogy gyorsan előállnak saját 
megoldásukkal, amelyet rögtön rá is erőltetnek a gyerekre, megakadályozzák, hogy a 
gyerek beszélhessen azokról az érzéseiről, melyek sokkal mélyebben vannak, és 
sokkal több közük van jelenlegi viselkedéséhez. Az I. Módszer tehát meghiúsítja, 
hogy a szülő is eljusson a lényegesebb problémához, és így nem is járulhat hozzá a 
gyerek hosszú távú fejlődéséhez, a konkrét eseten jócskán túlmutató módon. 

A III. Módszer viszont fordított előjelű láncreakciót idéz elő, mert megengedi a 
gyereknek, hogy elmélyedjen abban az apró-cseprő problémában, amely őt ilyen vagy 
olyan viselkedés felé terelte. Amint az igazi probléma feltárul, a megfelelő megoldás 
szinte kézenfekvőként bukkan elő. A III. Módszer tulajdonképpen 
problémamegoldási folyamat: lehetővé teszi, hogy szülő és gyerek előbb 
megfogalmazza a valóságos problémát, és ez megnöveli annak esélyét, hogy a 
megoldás majd valóban erre, és ne a kezdetben előcsillanó, „tüneti" problémára 
vonatkozzon. Jó példa erre az esőkabátos epizód, ahol a kislánynak az a félelme került 
felszínre, hogy zavarba ejtenék társai a kabát kirívó mintája miatt. És néhány más 
példát is említhetünk. 

Az ötéves Zalán kezdett reggelente egyre nehezebben indulni az óvodába, pedig már 
több hónapja járt. Anyja kezdetben nem foglalkozott a problémával, csak 
„belökdöste" a kisfiút az óvodába. De egyszer csak problémamegoldásra szánta el 
magát. Tíz perc alatt eljutottak a tényleges problémához: Zalán attól félt, hogy anyja 
nem jön érte délután, és ezért az uzsonna és anyja megérkezése közötti idő 
végtelennek tűnt. Abban sem volt biztos, hogy anyja nem megszabadulni akart-e tőle, 
amikor óvodába kezdte küldeni. 

Az anya elmondta Zalánnak, mit érez ő: hogy nem megszabadulni akart tőle, és 
hogy mennyire örül, amikor Zalán otthon van vele. De az óvodát fontos dolognak 
tartja. A III. Módszer révén több megoldási javaslat is született. Közülük azt 
választották, hogy az anya már uzsonna előtt megy Zalánért. Ettől kezdve a kisfiú 
boldogan ment az óvodába, és gyakran szóba hozta megállapodásukat, és azt, hogy az 
mennyire fontos neki. 

Egy másik családban másféleképpen oldottak meg egy hasonló konfliktust, mert a 
III. Módszer másféle alapproblémát hozott a felszínre. Ebben a családban is a reggeli 
óvodába indulás volt a kiinduló probléma. Az ötéves Barbara minden reggel gondot 
okozott ezzel a családnak. Az alábbiakban Barbarának és anyjának megindítóan szép 
beszélgetését közöljük, ahogyan a magnetofonszalagról szó szerint átírtuk. Ebből 
nemcsak az követhető kitűnően, ahogyan a szülő eljut a mögöttes problémáig, de az 
értő figyelem döntő szerepe és a megoldás boldog elfogadása is jól látszik. S végül az 
is kitűnik, hogy a III. Módszerrel hozott döntés megvalósításához mindkét fél erősen 
ragaszkodik. 

Az anya épp az imént fejezte be egy olyan probléma megoldását, amelyben mind a 
négy gyereke érintve volt. Most Barbarához fordul, mivel a következő gond csak 
ővele kapcsolatos. 

ANYA: Barbara, van egy problémám, amit szeretnék most elmondani, ez pedig az, 
hogy a Barbara nagyon lassan öltözködik reggelente, és emiatt mindanynyian késésbe 
kerülünk, és Tomi is lekési néha a buszt, és akkor be kell hogy menjek a szobádba és 



segítenem kell neked az öltözésben, és így nincs időm reggelit készíteni a többieknek, 
és akkor kapkodnom kell és kiabálnom Tomival, hogy siessen, mert lekési a buszt. Ez 
nekem nagy gond. 

BARBARA: (határozottan) De én nem szeretek reggel felöltözni! 
ANYA: Szóval nem szeretsz felöltözni az óvodához. 
BARBARA: Nincs kedvem óvodába menni - én itthon szeretek maradni, és könyveket 

nézegetni, amikor te is ébren vagy, és fel vagy öltözve. 
ANYA: Szeretnél inkább itthon maradni az óvoda helyett? 
BARBARA: Igen. 
ANYA: Szeretnél inkább itthon maradni, és Anyuval játszani? 
BARBARA: Igen, játszani és könyveket nézni. 
ANYA: És erre nincs sok alkalmad... 
BARBARA: Nincs. Még olyanokat sem játszunk, amilyet születésnapokon... de az óvodában 

nem játszunk ilyet... ott más játékokat játszunk. 
ANYA: De szereted az óvodai játékokat. 
BARBARA: Nem nagyon, mert mindig ugyanazokat játsszuk. 
ANYA: Néha szereted, de nem mindig. 
BARBARA: Igen, és ezért szeretek itthon játszani. 
ANYA: Mert ezek más játékok, mint az óvodaiak, és te nem szereted mindig ugyanazt 

csinálni. 
BARBARA: Igen, én nem szeretem mindig ugyanazt csinálni.  
ANYA: Mert az a jó, ha néha kicsit más. 
BARBARA: Igen, például festeni itthon.  
ANYA: Az óvodában is festetek?  
BARBARA: Nem. Csak színezünk és ragasztunk.  
ANYA: Úgy tűnik, leginkább az zavar téged az óvodában, hogy mindig ugyanazt kell 

csinálni. Így van? 
BARBARA: Nem mindennap. Nem mindig ugyanazt játsszuk. 
ANYA: Nem mindennap játsszatok ugyanazt? 
BARBARA: (ingerülten) Mindennap azt játsszuk, de néha tanulunk új játékokat is - de én 

nem szeretem. Én itthon szeretek maradni. 
ANYA: Nem szeretsz új játékokat tanulni.  
BARBARA: (nagyon ingerülten) De igen.  
ANYA: De szívesebben maradsz itthon.  
BARBARA: (megkönnyebbülten) Igen, én itthon szeretek lenni, és játszani és  könyvet 

nézni, és itthon lenni és aludni, amikor te itthon vagy.  
ANYA: Csak amikor én is itthon vagyok.  
BARBARA: Amikor te itthon vagy egész nap, akkor én is itthon maradnék. De  amikor te 

elmégy, akkor én is mennék az óvodába. 
ANYA: Mintha úgy éreznéd, hogy Anyu nincs itthon elég sokat. 
BARBARA: Nem is vagy. Mindig el kell menned tanítani, délelőtt is, meg este is. 
ANYA: És te azt szeretnéd, ha nem mennék el olyan sokat. 
BARBARA: Igen. 

ANYA: Úgy érzed, nem vagyunk eleget együtt. 
BARBARA: De minden este, amikor tanítasz, egy Zsóka nevű bébiszitter vigyáz rám. 



ANYA: Jobb szeretnéd, ha én lennék itt. 
BARBARA: (határozottan) Igen. 
ANYA: És arra gondolsz, hogy legalább délelőtt néha, amikor itthon vagyok... 
BARBARA: ...akkor én is itthon maradnék. 
ANYA: Szeretnél itthon maradni, hogy Anyuval lehessél. 
BARBARA: Igen. 
ANYA: Hát nézzük csak. Amikor órám van, azt meg kell tartani. Vajon hogyan tudnánk 

ezen valahogy segíteni...? Van valami ötleted? 
BARBARA: (bizonytalanul) Nincs. 
ANYA: Én arra gondoltam, hogy lenne olyan idő délután, amikor többet lehetnénk együtt, 

mondjuk, amikor öcsi alszik. 
BARBARA: (örömmel) Az nagyon jó lenne! 
ANYA: Ezt szeretnéd. 
BARBARA: Igen. 
ANYA: Olyan alkalmat szeretnél, amikor csak az Anyuval vagy. 
BARBARA: Igen, Bálint nélkül és Tomi nélkül és öcsi nélkül. Úgy, hogy csak te meg én 

játsszunk és olvassunk mesét. De azt nem akarom, hogy mesét olvass, mert akkor mindig álmos 
leszel, amikor mesét olvasol, mindig... 

ANYA: Igen, ez így van. Szóval a délutáni alvás helyett inkább szeretnél... ez egy másik 
probléma, mert mostanában nem szoktál délután aludni, és én arra gondolok, hogy talán nincs 
is már szükséged a délutáni alvásra. 

BARBARA: Nem szeretek napközben aludni, de mi most nem is az alvásról beszélünk. 
ANYA: Igaz, mi most nem az alvásról beszélünk, de én arra gondoltam, hogy az alvás 

helyett ezt az időt félretehetnénk magunknak, amikor csak mi ketten vagyunk. 
BARBARA: ... mi ketten. 
ANYA: Aha. Akkor talán kevésbé szeretnél annyira itthon maradni reggelente. Gondolod, 

hogy ez megoldaná a dolgot? 
BARBARA: Azt se tudom, hogy mit mondtál. 
ANYA: Azt mondtam, hogy ha lenne délután néhány óránk, amikor együtt vagyunk, és azt 

csináljuk, amit te szeretnél, és Anyu még csak a házimunkákat se csinálná, csak azt, amit te 
akarsz - akkor talán szívesebben mennél az óvodába, ha tudnád, hogy délután együtt leszünk. 

BARBARA: Igen, én ezt akarom csinálni. Elmennék reggel az óvodába, és amikor alvásidő 
van - mert az óvodában van alvásidő - akkor értem jönnél, és nem dolgoznál. Itthon 
lennél velem, és azt csinálnád, amit én akarok. 
ANYA: Csak amit te akarsz, hogy Anyu csináljon, és semmi házimunkát. 
BARBARA: (határozottan) Igen, semmi házimunkát. 
ANYA: Jó. Kipróbáljuk akkor? Kezdjük, mondjuk... holnap? 
BARBARA: Jó, de csinálnunk kell egy jelet, mert te nem emlékszel. 
ANYA: Ha nem emlékszem, akkor újra neki kell állnunk a dolognak, hogy 

megoldjuk. 
BARBARA: Igen. De Anyu, rajzold meg a jelet, és ragaszd ki a szobád ajtajára, 

hogy emlékezzél, és tedd ki a konyhában is, hogy emlékezzél, és akkor eszedbe fog 
jutni, amikor hazajövök az óvodából, mert látod majd a jelet, és amikor felkelsz, 
akkor is eszedbe jut, mert látod majd a jelet. 

ANYA: És akkor nem felejtem el véletlenül sem, és nem kezdek szunyókálni  vagy 



mosogatni. 
BARBARA: Igen. 
ANYA: Jó, ez jó ötlet. Akkor csinálok egy jelet.  
BARBARA: Ma este csináld meg, amikor alszom.  
ANYA: Jó.  
BARBARA: És akkor elmehetsz a megbeszélésedre. 
ANYA: Jó. Azt hiszem, ezt a problémát megoldottuk, ugye? 
BARBARA: (boldogan) Igen. 

Ez az anya egy nagyon gyakori és makacs problémát oldott meg a III. Módszer 
segítségével, és később azt is elmesélte, hogy Barbara reggeli időhúzása és 
panaszkodása abbamaradt. Néhány hét múlva, valamelyik délután Barbara be is 
jelentette, hogy inkább kimegy játszani a többi gyerekkel, és már nem akar olyan sok 
időt tölteni kettesben anyjával. Mindebből az a tanulság, hogy ha a ; 
problémamegoldó beszélgetés feltárja a gyerek tényleges igényét, és a talált 
megoldás megfelelő, akkor megszűnik a probléma is, amint a gyerek átmeneti 
igényét kielégítettük. 

FELNŐTTKÉNT KEZELJÜK A GYEREKEKET 

A vereségmentes módszerből a gyerek azt is megtudja, hogy szülei az ő igényeit is 
fontosnak tartják, és bíznak benne, hogy viszonzásképpen ő is tekintettel lesz a 
szülők igényeire. Vagyis hasonlóan kezelik, mint ahogy barátaikat vagy 
házastársukat. Ez a közelítés nagyon jó érzés a gyereknek, mert annyira szereti, ha 
megbíznak benne, és egyenlő félként kezelik. (Az I. Módszer éretlennek és fele, 
lőtlennek kezeli a gyereket; olyannak, mint akinek fűrészpor van a fejében.) Az itt 
következő beszélgetést egy P.E.T.-apa mondta el: 

APA: Azt szeretném, ha kitalálnánk valamit az esti lefekvésre. Minden este 
nógatnunk és gyötörnünk kell téged, hogy rendes időben, nyolckor lefeküdj. Én nem 
szeretem magamat, amikor nyaggatlak, és kíváncsi vagyok, te mit érzel ezzel 
kapcsolatban. 

LAURA: Én sem szeretem, amikor nyaggatsz... és nem szeretek lefeküdni olyan 
korán. Én már nagylány vagyok, és tovább tudok fennmaradni, mint Gergő. 

ANYA: Úgy érzed, téged ugyanúgy kezelünk, mint Gergőt, és ez nem igazságos. 
LAURA: Igen, én két évvel idősebb vagyok nála. 
APA: És úgy érzed, úgy is kellene kezelnünk téged, mint aki idősebb. 
LAURA: Igen! 
ANYA: Ez egy jó szempont. Csakhogy ha megengedjük, hogy tovább maradj fenn, 

és még utána kezdesz alkudozni a lefekvésről, akkor félek, hogy túl későn alszol el. 
LAURA: De akkor én nem alkudoznék - csak egy kicsit hadd maradjak fenn 

tovább! 
APA: Szeretném látni, hogy mennyire tudsz velünk együttműködni, és akkor pár 

nap után megállapodhatunk egy új időpontban. 



LAURA: Ez se igazság! 
APA: Nem igazság, hogy ki kell „érdemelni" a későbbi időpontot? 
LAURA: Szerintem nekem tovább kell tudni fennmaradni, mert én idősebb vagyok, 

(csend) Mi lenne, ha lefeküdnék nyolckor, de olvasnék az ágyban fél kilencig? 
ANYA: Lefeküdnél a megszokott időben, de a lámpa égve maradna egy ideig, és 

olvashatnál? 
LAURA: Igen. Én szeretek ágyban olvasni. 
APA: Nekem ez tetszik. De ki nézi majd az órát? 
LAURA: Hát majd én. Pont fél kilenckor leoltom a villanyt. 
ANYA: Ez nagyon jó ötletnek hangzik. Kipróbáljuk egy időre? 

A végeredményről az apa így számolt be: 

„Ezután nemigen volt több gondunk a lefekvési idővel. Ha előfordult, hogy 
Laura nem oltotta le fél kilenckor a lámpát, valamelyikünk emlékeztette, 
mondjuk úgy, hogy Laura, most fél kilenc van, és nekünk van egy 
megállapodásunk a villanyoltásról. Erre mindig elfogadhatóan reagált. 
Megoldásunk lehetővé tette, hogy Laura »nagylány« legyen, és ugyanúgy 
olvasson esténként az ágyban, mint Anyu és Apu." 

A III. MÓDSZER MINT TERÁPIA 

Nem ritka, hogy a III. Módszer olyan változásokat idézzen elő a gyerekben, melyhez 
hasonlók pszichoterápiában szoktak bekövetkezni. Ebben a konfliktus vagy 
problémamegoldási módszerben ugyanis terápiás lehetőség rejlik. Ezt láttuk az 
elalvástól félő Dani esetében is. 

Egyik tanítványunk - egy apa - két ügyben is terápiás változást tapasztalt ötéves 
fiánál az új konfliktusmegoldási módszer nyomán: 

„Nagyon érdekli a pénz, és gyakran vett el aprópénzt a fiókomból. Leültünk, hogy 
III. Módszerrel megbeszéljük a problémát, és megállapodtunk, hogy kap napi 50 fillér 
zsebpénzt. Megszűnt a fiókom dézsmálása, és ő nagyon kitartóan gyűjti a pénzt, hogy 
megvehesse magának, amire vágyik." 

„Az utóbbi időben már eléggé aggasztott minket, hogy mennyire érdeklődik ötéves 
létére egy bizonyos sci-fi-sorozat iránt, amitől láthatólag rosszakat álmodott, és 
gyakran felriadt. Egy másik csatornán viszont ugyanebben az időben egy eléggé 
tanulságos és egyáltalán nem ijesztő program szokott lenni. Ő tulajdonképpen ezt is 
szereti, de ritkán választotta ki. A III. Módszerrel abban állapodtunk meg, hogy 
felváltva nézi a két műsort, egyik nap az egyiket, másik nap a másikat, ez számára is 
elfogadható volt. Ritkultak is az éjjeli felriadások, és mostanában már gyakrabban 
nézi a megnyugtató műsort, mint a sci-fi-sorozatot." 

Számtalan szülő számolt be komoly változásokról gyerekeinél, miután hoszszabb 
ideje alkalmazták már a III. Módszert: javuló osztályzatok, jobb kapcsolat a 



kortársakkal, nagyobb nyitottság az érzelmek kifejezésében, a dührohamok ritkulása, 
kevesebb indulat az iskola iránt, megbízhatóbb leckekészítés, nagyobb önállóság, 
több önbizalom, vidámabb alaphangulat, jobb evési szokások voltak a leggyakrabban 
hallott pozitív változások a gyerekek életében. 

12. A szülők aggályai a vereségmentes 
módszer kapcsán 

A konfliktusmegoldás vereségmentes módszerét többnyire mindenki gyorsan megérti, 
és ígéretes alternatívát lát benne. Amint azonban az elvi megvitatásról át kell lépni a 
gyakorlati megvalósítás szakaszába, legtöbb tanítványunk jogos félelmekről és érthető 
aggályokról számol be az új módszer kapcsán. 

„Nagyszerűnek hangzik elméletben - mondja sok szülő -, de vajon működik-e a 
gyakorlatban is?" Teljesen emberi vonás gyanakodni az újjal szemben, és előbb 
töviről hegyire megvizsgálni, mielőtt feladnánk a bevált megszokottat. Az sem ritka, 
hogy a szülő vonakodik „kísérletezgetni" a gyerekeivel, akiket annyira szeret. 

Íme a leggyakoribb aggodalmak - útravaló gyanánt -, és válaszaink ezekre. 
Reméljük, hogy segítségükkel könnyebb nekirugaszkodni az első próbálkozásnak. 

MÁR MEGINT „ÜLJÜNK LE, ÉS ÉRTSÜNK EGYET"?! 

Néhány szülő azért ódzkodik a III. Módszertől, mert első hallásra emlékezteti őt a régi 
„családi megbeszélésekre", ahogyan ezt szüleik vezették be náluk. Amikor megkérjük 
a vonakodókat, meséljék el, milyenek voltak ezek a rossz emlékű megbeszélések, 
többé-kevésbé ilyen leírást adnak: 

„Anyu és Apu minden vasárnap leültetett minket a nagy asztal köré, hogy 
néhány problémát megbeszéljünk. Általában ők hozták szóba a legtöbb 
problémát, de néha mi is előjöttünk valamivel. A legtöbbet Apu és Anyu beszélt, 
Apu vezette az egészet. Többnyire kioktattak minket vagy prédikáltak. Majdnem 
mindig elmondhattuk a véleményünket, de legtöbbször ők döntötték el, mi legyen 
a megoldás. Először élveztük, de aztán kezdtük unni. Úgy emlékszem, az egész 
szokás nem tartott sokáig. Olyasmikről beszéltünk, mint a házimunkák elosztása, 
a lefekvési idő, és hogy hogy lehet az Anyut jobban kímélni." 

Valószínűleg nem minden családi „konferencia" festett így, de mindegyik 
szülőközpontú volt, mindenütt egyértelműen az apa elnökölt, a megoldásokat 
kivétel nélkül a szülők javasolták, a gyerekek prédikációkat hallgattak végig, a 
problémák elvontak és vitathatatlanok voltak, a légkör pedig nyájas. 

A III. Módszer nem egy összejövetel-fajta, hanem egy eljárásmód a konfliktu, sok 



megoldására, amelyet lehetőleg akkor kell alkalmazni, amikor a konfliktus felmerül. 
Nem minden konfliktus érinti az összes családtagot - gyakoribb, hogy az egyik szülő 
és valamelyik gyerek ügyéről van szó. A többieknek ilyenkor nem szükséges, és nem 
is feltétlenül jó jelen lenniük. A III. Módszer köntösében nem ajánlatos 
prédikációkkal sem előállni, hiszen az mindig azt is jelenti, hogy a szülő eleve tudja 
„a választ". A III. Módszernél szülő és gyerek együtt keresik meg sajátos válaszukat; 
előre megfogalmazott válaszok ritkán segítik a vereségmentes megoldást. És „elnök" 
vagy „vezető" sincs - szülő és gyerek egyenlő félékként keresik együttes erőfeszítéssel 
közös problémájuk megoldását. 

Általában a III. Módszer rövid, azonnali, itt és most módon szokták használf ni. 
Lehet „helyszíni" problémáknak is nevezni, amik terítékre kerülnek, mivel I a 
halogatás helyett a rögtön fogalmazzuk és beszéljük meg az ajánlatos. 

Végül pedig a légkör sem azonos a régi családi konferenciákéval: azaz nem 
feltétlenül kellemes és barátságos. A szülő és gyerek közti konfliktusok általában ,' 
indulatokat váltanak ki, a kedélyek felajzottak: Apa egy megbeszélésre akar menni 
kocsival, Zsolt pedig egy fontos randevúra készült ugyanezzel a járművel; Sári 
ragaszkodik anyja kardigánjához; Tibi nem akar lemondani az úszó edzésről, hiába 
náthás; Csabának a legnagyobb hangerővel kell gyakorolnia gitárján stb. 

Az ilyen ütközések komoly indulatokkal járnak. És ha a szülők meglátják e 
módszerben a korábbiaktól elütő vonásokat, rádöbbennek, hogy a III. Módszer nem 
egy régi hagyomány felmelegítése. 

A III. MÓDSZER MINT A SZÜLŐI GYENGESÉG JELE 

Vannak olyan szülők - különösen apák -, akik attól tartanak, hogy a III. Mód  , szer 
„ráhagyást", „szülői gyengeséget" vagy „meggyőződésünknek ellentmon  : dó 
egyezkedést" jelent. Az egyik apa például mérgesen tiltakozott, miután csoportjával 
magnetofonról végighallgatta Barbara és édesanyja konfliktusmegoldását a reggeli 
óvodába indulás kapcsán: „Miért engedett ez az anya a gyerekének! így most minden 
délután egy órát tölthet az elkényeztetett kölyökkel. Így a gyerek nyert, nem?" Persze 
hogy „nyert" a gyerek, de anyja is nyert: elérte, amit akart, megszabadult a heti öt 
nyomasztó reggeltől. 

A P.E.T.-tanfolyamvezetők megértik az effajta reakciót. Majdnem minden 
csoportban akad ilyen, hiszen annyira hozzá vagyunk szokva, hogy nyertes-vesztes 
fogalmakban gondolkodjunk a konfliktusokról. Sokan hiszik, hogy ha egy ütközésnél 
az egyik fél eléri, amit akar, a másik óhatatlanul veszít. Mintha mindenképpen 
valakinek veszítenie kellene. 

Kezdetben nem könnyű felfogni, hogy van mód arra, hogy mindkét fél elérje célját. 
A III. Módszer nem olyan, mint a II., ahol a gyerek a szülő kárára éri el, amit akar. 
Könnyen adódik a kezdeti következtetés: „Ha feladom az I. Módszert, csak a II. 
Módszer marad", „Ha én nem érem el, amit akarok, akkor a gyerek éri majd el, amit ő 
akar". Ez lenne a tipikus vagy-vagy gondolkodás a konfliktusokról. 

A szülők nagy részének tehát segítségre van szüksége, hogy megértse a II. és a III. 
Módszer alapvető különbségét. Újra meg újra emlékeztetni kell őket, hogy a III. 



Módszernél nekik is érvényt kell szerezniük saját igényeiknek és nekik is 
elégedetteknek kell lenniük a megoldással. Mert ha az az érzés marad bennük, hogy 
ők most tulajdonképpen csak engedtek a gyereknek, akkor nem a III. Módszert 
használták, hanem a II.-at. Barbaráék konfliktusában például erről lenne szó, ha az 
anya nem őszintén ajánlotta volna fel a délutáni együttlétet - mert akkor valóban csak 
„ráhagyásról" lenne szó (II. Módszer). 

Nem mindenki veszi azonnal észre, hogy Barbara mamája nemcsak azt nyerte, hogy 
megszabadult a reggeli nógatástól és sietségtől, de megszabadult attól a bűntudattól is, 
amit a kislány óvodába küldése miatt érzett korábban; és átélte azt az örömet is, hogy 
rábukkanjon gyereke gondjára és orvosságot találjon rá. 

Néhány szülő mégis úgy érzi, hogy a III. Módszer szükségszerűen 
„kompromisszum", a kompromisszum pedig azt jelenti számára, hogy meghátrál vagy 
kevesebbet kap, mint amennyit akart, vagyis „gyenge". Ennek az érzésnek a 
megfogalmazását hallván mindig eszembe jut egy mondat John F. Kennedy beiktatási 
beszédéből: „Ne féljetek egyezkedni, de sose egyezkedjetek félelemből." A III. 
Módszer egyezkedést jelent, de nem olyan egyezkedést, amelyből hiányzik a bátorság, 
hogy mindaddig kitartsunk, amíg nem találunk mindkettőnk igényeinek megfelelő 
megoldást. 

A III. Módszer ugyanakkor nem azonos a „kompromisszum"-mal - abban az 
értelemben, hogy kevesebbel is beérjük, mint amennyit eredetileg akartunk -, mert 
tapasztalataink szerint az így született megoldások majdnem mindig túlszárnyalják 
szülő és gyerek elvárásait. Ezek az elegánsnak is nevezhető megoldások mindkét fél 
számára jók, sőt néha a legjobbak. És semmiképpen sem járnak azzal, hogy a szülő 
meghátrál vagy feladja. Épp ellenkezőleg. Az itt következő konfliktus egy egész családot 
érintett, és érdemes megfigyelni, mennyi jó érzést okozott a megoldás mindannyiuknak. Az 
anya meséli: 

Közeledett a Hálaadás ünnepe, össze kellett állítanunk, mit tervezünk. Én - mint máskor is - 
úgy éreztem, készítenem kell egy pulykavacsorát és rendeznem egy ünnepélyes családi 
összejövetelt. De a három fiamnak és a férjemnek más elképzelései voltak, ezért leültünk, hogy 
megoldjuk a problémát. Apa ki akarta festeni a házat, és nem örült volna, ha hosszabb időt kell 
elvonni ettől a munkától egy nagy vacsora és a társaság szórakoztatása miatt. A főiskolás fiam 
haza akarta hozni egy olyan barátját, aki még sosem vett részt Hálaadásra rendezett családi 
együttléteken. A középiskolás fiam mind a négy napot a hétvégi házunkban akarta tölteni. A 
legkisebb fiamnak pedig nem volt kedve rendesen felöltözni, ahogyan egy szertartásos 
vacsorához illik. Nekem a családi egység, az együttlét volt a legfontosabb, és hogy egy elegáns 
pulyka vacsora készítése révén jó anyának érezhessem magam. Problémamegoldásunkból végül 
az a terv kerekedett ki, hogy én készítek egy hideg pulykavacsorát, amit kiviszünk magunkkal a 
hétvégi házunkba, miután Apa kifestette a házat; a főiskolás fiam hazahozza a barátját, és 
mindannyian segítenek Apának a festésben, hogy minél előbb elindulhassunk. És az eredmény: 
a változatosság kedvéért nem volt sem ajtócsapkodás, sem dühöngés. Mindenki nagyszerűen 
érezte magát - ez volt a legjobb Hálaadási ünnepünk, amióta csak élünk. Még a fiam vendége is 
                                                        
 Vallási eredetétől függetlenné vált, általánosan elterjedt családi ünnep Amerikában. November 
harmadik csütörtökén kezdődik. (A ford) 



segített a festésben. És ez volt az első olyan alkalom, amikor a fiaim kölcsönös bosszankodás 
nélkül segítettek az apjuknak a ház körül. Az apjuk eksztázisban volt, a fiúk is lelkesek voltak, 
és én is örültem, hogy hozzájárulhattam az ünnep sikeréhez. Ráadásul egy csomó munkát 
megspóroltam azzal, hogy nem egy óriási vacsorát készítettem. A legszebb álmainknál is 
jobban sikerült. Soha többé nem szólok bele erőszakkal a családi döntésekbe! 

A mi családunkban az egyik húsvéti vakáció okozott komoly konfliktust, de a III. Módszerrel 
olyan megoldáshoz jutottunk el, amely váratlan módon elfogadható volt mindannyiunk 
számára. Sem a feleségem, sem én nem éreztük magunkat gyengének a végén, boldogok 
voltunk, hogy elkerültük a Newport Beach-i lidércálmot: 

Tizenöt éves lányunk el akart fogadni egy meghívást a húsvéti szünetre Newport Beachre, 
ahova a barátnőivel ment volna („ahol a fiúk vannak" 

Kaliforniában, és persze a sör, a narkó és a zsaruk). Feleségemmel komolyan féltettük a 
lányunkat mindattól, amiről annyi riasztót hallottunk: középiskolás gyerekek minden 
húsvétkor ezrével gyűlnek itt össze. Elmondtuk neki félelmeinket, ezeket meg is 
hallotta, de „leértékelte" - annyira vágyott rá, hogy barátnőivel elmehessen a 
tengerpartra. Tudtuk, hogy nem tudnánk aludni, és folyton attól rettegnénk, hogy az 
éjszaka közepén kapnánk egy telefont, hogy menjünk érte, bajban van. Az értő 
figyelem segítségével valami meglepőt tudtunk meg: a legfőbb kívánsága az volt, 
hogy egy bizonyos barátnőjével lehessen együtt valahol, ahol fiúk is vannak, és hogy 
a tengerparton lehessen, mert a szünet után lesülve akar érkezni az iskolába. Két 
nappal azután, hogy konfliktusunk felbukkant, de még nem volt megoldva, lányunk 
egy eredeti megoldással állt elő: nincs-e kedvünk egy golfozós hétvégéhez („Már 
úgyis rég nem csináltatok ilyet, nem igaz?"); ő elhozhatná a barátnőjét, és mehetnének 
a partra - nem a newportira, de egy olyanra, ahol nyilván nem lesz nehéz fiúkat 
találni, mi felnőttek pedig golfozhatnánk közben, hiszen a motel is és a pálya is közel 
van a parthoz. Azonnal lecsaptunk erre a kitűnő megoldásra, és megkönnyebbültünk, 
hogy nem kell rettegnünk, mi történik vele Newport Beachen, egyedül, ő is boldog 
volt, mert ez a megoldás minden igényének megfelelt. Meg is valósítottuk a tervet. 
Nagyon jól éreztük magunkat: mi a feleségemmel golfoztunk, a lányok pedig a parton 
voltak, ahol történetesen kevés fiú volt, és ez csalódást okozott nekik. Mégsem 
panaszkodtak, és nem nehezteltek ránk a miatt a döntés miatt, amit közösen hoztunk. 

Az iménti helyzetből az is kiderül, nem minden III. Módszerrel hozott döntés 
sikerül feltétlenül százszázalékosan. Előfordul, hogy valamely megoldási javaslat 
látszólag mindenki igényének megfelel, de előre nem látható módon valakinek mégis 
csalódást okoz. A III. Módszerrel élő családokban ez mégsem szokott neheztelést 
vagy keserűséget kiváltani, talán mert a csalódott gyerek számára világos, hogy nem 
szülei okozták csalódását (ahogyan az I. Módszernél igen), hanem a véletlen, a sors, az 
időjárás stb. Előre nem látható erőket lehet hibáztatni ilyenkor, de a szülőket nem. 
Ennek pedig az az oka, hogy a III. Módszerrel hozott döntést a gyerek részben 
sajátjának érzi. 



„CSOPORTOK NEM TUDNAK DÖNTENI" 

Általánosan elterjedt hiedelem, hogy csak egyének képesek döntéseket hozni, 
csoportok nem. „A teve annak a bizottságnak a gyermeke, amely csoportdöntést akart 
hozni arról, hogyan kell lovat tervezni." Ezt a vicces mondást gyakran halljuk idézni 
olyan szülőktől, akik azt az álláspontjukat védik, mely szerint a csoport vagy képtelen 
eljutni egy döntésig, vagy gyenge döntést hoz. Azt a nézetet is gyakran halljuk 
csoportjainkban, hogy „Valakinek végül is döntenie kell a csoport nevében". 

Ez a mítosz talán azért maradt fenn, mert oly kevés embernek volt valaha alkalma 
részt venni hatékony döntéshozó csoportban. Ettől az élménytől a legtöbb felnőttet 
egész életében megfosztották azok, akiknek hatalmuk volt felettük, és ezzel élve 
következetesen használták is az I. Módszert a problémák és konfliktusok megoldására: 
szüleik, tanáraik, rokonaik, csoportvezetőik, edzőik, bébiszittereik, katonai elöljáróik, 
főnökeik stb. A mi „demokratikus" társadalmunkban nagyon kevés felnőttnek adatott 
meg az élmény, hogy olyan csoportokat láthasson működés közben, amelyek 
demokratikusan oldják meg a problémáikat és konfliktusaikat. Nem csoda hát, hogy a 
legtöbben kételkednek a csoportok döntéshozó képességében, hiszen sosem láthattak 
még ilyet! Ennek  következményei riasztóak, ha meggondoljuk, milyen gyakran 
hirdetik a vezetők annak fontosságát, hogy a gyerekekből felelős állampolgárokat 
neveljünk. 

Talán ezért akar csoportjainkban sok szülő rengeteg bizonyítékot látni arra, hogy 
a család mint csoport képes és hajlandó jó színvonalú problémamegoldásra - még 
az olyan makacs és összetett konfliktusok esetén is, mint például: 

- Zsebpénz és pénzügyek, 
- a lakás rendben tartása, 
- a házimunkák elosztása, 
- nagyobb vásárlások, 
- az autó használata, 
- a tévé használata, 
- ünnepek, vakációk, 
- vendégség és házibuli, 
- telefonhasználat, 
- lefekvési idő, 
- étkezési idők, 
- ki hol ül az autóban, 
- ki hol van, és mikor jön haza, 
- önkiszolgálásra szánt ételek, 
- rakodóhelyek, magánterületek, 
- a saját szoba rendje. 

A lista végtelenül folytatható: a családok mindezekben képesek döntéseket 
hozni, bizonyítva naponta a vereségmentes módszer erényeit. Vállalni kell persze a 
III. Módszert, és kitartani mellette, hogy felnőtt és gyerek egyaránt tapasztalhassa, 



mennyire megbízhat egy csoportban: találnak majd kreatív, kölcsönösen 
elfogadható megoldásokat. 

„A III. MÓDSZER OLYAN HOSSZADALMAS!" 

Sok szülő aggódik, hogy ez a fajta problémamegoldás túlságosan sok időbe kerül. Az 
egyik P.E.T.-apa - aki úgy érzi, igazgató lévén máris túl sok időt tölt el 
megbeszélésekkel - kijelentette: „Nekem valószínűleg nem lesz időm egy-egy órára 
leülni mindegyik gyerekemmel, valahányszor egy konfliktus felmerül". Valamelyik 
ötgyerekes anya hasonló okokból érvel a III. Módszer ellen: „Sose készülnék el 
semmilyen házimunkával, ha mind az ötükkel folyton leállnék problémát megoldani!" 

A III. Módszer kétségtelenül időt igényel. Hogy mennyit, az részben a problémától, 
részben pedig attól függ, mennyi hajlandóság van a résztvevőkben arra, hogy egy 
vereségmentes megoldást keressenek. Íme néhány tapasztalat, amelyet a módszer 
iránt valóban elkötelezett szülők gyűjtöttek: 

1. Sok a „buborék"-konfliktus: felbukkan, de néhány perc alatt kis 
erőfeszítéssel is akad rá kölcsönösen elfogadható megoldás. 

2. Vannak hosszabb időt igénylő problémák (zsebpénz, házimunka, tévénézés, 
lefekvési idő). Amint azonban megvan a megoldás, amelyet III. Módszerrel 
hoztak, a probléma végleg el szokott tűnni. Ellentétben az I. Módszerrel hozott 
döntésekkel, az előbbiek nem térnek újra meg újra vissza. 

3. Rengeteg időt lehet megtakarítani, mivel a szülőnek nem kell nógatnia, 
emlékeztetnie, ellenőriznie a gyereket. 

4. A III. Módszer bevezetésekor az első néhány konfliktusmegoldó ülés 
hosszabb szokott lenni, mivel a gyerekek (és a szüleik) járatlanok ebben az új 
módszerben, és mert a gyerekek nemegyszer gyanakodva fogadják szüleik jó 
szándékú közeledését („Mi ez az új módszer már megint, amivel minket akartok 
dirigálni?") Esetleg régi sérelmek elevenednek fel, és nem hal ki azonnal a 
nyertes-vesztes beidegződés („Muszáj elérnem, amit akarok."). 

A vereségmentes módszer hosszú távú alkalmazásából egy másik fontos és 
meglepő eredmény is születik, s ez hozza a legnagyobb időnyereséget: bizonyos idő 
után egyszerűen ritkábban merülnek fel konfliktusok. „Úgy tűnik, mintha kifogytunk 
volna a megoldandó problémákból" - mesélte egy anya körülbelül egy évvel a P.E.T.-
tanfolyam elvégzése után. Egy másik anya, akit arra kértem, mondjon példákat arra, 
hogyan hasznosították ők a III. Módszert, ezt írta válaszul: „Szeretnénk válaszolni 
kérdésére, de az utóbbi időben nemigen vannak konfliktusaink, amelyeknél a III. 
Módszer bevetésére lenne szükség." 

Saját családunk életében sem emlékszem az utóbbi évből olyan esetre, amikor teljes 
eszköztárral kellett volna nekiállnunk egy konfliktus megoldásának, mivel a dolgok 
könnyebben összecsiszolódnak. 

Arra számítottam, hogy konfliktusok időről időre mindig felbukkannak majd, és azt 
hiszem, a legtöbb P.E.T.-szülő is így gondolja. Mitől ritkulnak mégis? 



Tulajdonképpen logikus, ha meggondoljuk: a III. Módszer gyökeresen megváltoztatja 
szülő és gyerek egymás iránti beállítódását. Ezek a gyerekek már biztosak lehetnek 
abban, hogy szüleik nem használják hatalmukat az ő rovásukra, és nem akarnak 
nyerni a gyerek igényeinek félresöprése árán - így hát ezeknek a gyerekeknek nincs 
okuk rá, hogy fogcsikorgatva küzdjenek céljaikért, és hevesen védekezzenek a szülői 
hatalommal szemben. Az igények csattanó összeütközése ezért teljesen eltűnik. A 
gyerekek alkalmazkodók lesznek, és legalább annyira tiszteletben tartják szüleik 
szükségleteit, mint a sajátjaikat. Ha a gyereknek támad valamilyen igénye, akkor 
elmondja, és a szülő keresi meg az alkalmazkodás módját; ha a szülőnek támad igénye 
valamire, akkor ő fejezi ezt ki, és a gyerek keresi az alkalmazkodás lehetőségét. 
Amikor pedig valamelyik félnek nehézsége támad az alkalmazkodásban, olyankor a 
helyzetet sokkal inkább egy megoldandó problémának, mint egy megküzdendő 
harcnak tekintik. 
És még egy változás bekövetkezik: szülők és gyerekek a konfliktus elkerülésének 
módszereit kezdik alkalmazni: a nagyobb gyerek üzenetet hagy a bejárati ajtón, hogy 
szülei ne felejtsék el: ma este neki lesz szüksége az írógépre, a tévére, a konyhára, a 
kocsira, az egyetlen esernyőre vagy bármi másra; időben kérdezi meg, nem zavar-e 
valakit a családból, ha szerdára vendéget hív például. De ne felejtsük el, hogy nem 
engedélyt kér - az engedélyezés az I. Módszerrel működő családokban dívik, ami 
magában foglalja, hogy a szülő meg is tagadhatja az engedélyt. A III. Módszer 
légkörében a gyerek azt üzeni: „Csinálni akarom a magam dolgát, kivéve ha ez 
keresztezi a ti dolgaitokat." 
 

„MIÉRT NE HASZNÁLHATNÁ A SZÜLŐ AZ I. MÓDSZERT, 
HISZEN Ő A BÖLCSEBB ?" 

Mély gyökerei vannak annak az elképzelésnek is, hogy a szülőnek joga van élni 
hatalmával gyerekei felett, hiszen ő a tapasztaltabb, ő a bölcsebb. Már említetünk 
korábban néhányat a szokásos racionalizáló érvek közül: „Többet tapasztaltunk, mi 
tudjuk tehát jobban", „A te érdekedben tiltunk el tőle", „Ha majd idősebb leszel, még 
hálás leszel nekünk, hogy erre megtanítottunk", „Csak meg akarunk kímélni attól, 
hogy elkövesd ugyanazokat a hibákat, amelyeket mi követtünk el", „Nem hagyhatjuk, 
hogy olyasmit csinálj, amit később megbánsz" stb. 

Sok szülő komolyan hisz is ezekben a kijelentéseiben. Ez az a beállítódás, amelyet 
a legnehezebben tudunk befolyásolni P.E.T.-csoportjainkban: sokan nemcsak abban 
hisznek, hogy a szülő jogosult használni hatalmát - hiszen többet tud, okosabb, 
érettebb, tapasztaltabb stb. -, hanem ez kötelessége is. 

És ez nem kizárólag a szülők hozzáállása. A történelem során mindig ezt az érvet 
használták a zsarnokok annak indoklására, hogy miért alkalmaznak erőszakot az 
elnyomottak felett. Többnyire elég lesújtó véleménnyel is voltak alattvalóikról: a 
rabszolgákról, jobbágyokról, barbárokról, bennszülöttekről, négerekről, mexikói 
menekültekről, keresztényekről, eretnekekről, a csőcselékről, a közrendűekről, a 
munkásokról, a zsidókról, a dél-amerikaiakról, az ázsiaiakról vagy a nőkről. Azok, 



akik hatalmat gyakorolnak mások felett, úgy tűnik, mindig azzal magyarázzák és 
igazolják elnyomásukat és embertelenségüket, hogy alacsonyabb rendűnek ítélik 
elnyomottjaikat. 

Hogyan cáfolható az az állítás, hogy a szülők bölcsebbek és tapasztaltabbak 
gyerekeiknél? Hiszen olyan nyilvánvaló igazságnak tűnik. De ha megkérdezzük a 
szülőket, hoztak-e az ő szüleik ostoba döntéseket az I. Módszerrel, mindenki igennel 
válaszol. Milyen könnyű is elfelejteni a gyerekkori élményeket, mire az ember szülő 
lesz! Milyen könnyű elfelejteni, hogy a gyerek nemegyszer jobban tudja, mikor álmos 
vagy éhes; jobban tudja a barátai értékeit, a saját törekvéseit és céljait, a tanárok 
bánásmódját, saját teste szükségleteit, és azt, hogy kit szeret és kit nem, mit értékel 
nagyra és mit nem. 

Csakugyan a szülő lenne a bölcsebb? A gyerekre vonatkozó számos dologban nem 
így van. De sok területen rendelkezik a szülő valóban olyan értékes tapasztalattal és 
tudással, amit kár lenne elásni. 

Kezdetben sokan nem veszik észre, hogy a vereségmentes módszerben mindkét fél - 
a szülő és a gyerek - bölcsességére egyaránt szükség van. Mindkettőnek jut szerep a 
problémamegoldásban - nem úgy, mint az I. Módszernél, ahol a gyerek tudása marad 
parlagon, vagy a II. Módszernél, ahol a szülő tapasztalatait nem hasznosítják. 

Két kedves és különösen okos ikerlány édesanyja számolt be sikeres 
problémamegoldásukról: azt kellett eldönteniük, lépjenek-e a lányok eggyel 
magasabb osztályba, ahol számukra izgalmasabb szellemi munka vár rájuk, vagy 
maradjanak inkább barátnőikkel együtt, a jelenlegi osztályukban. Az ilyenfajta 
problémát kizárólag „szakértők" szokták megoldani: tanárok, pszichológusok, szülők. 
De ebben a családban az anya - akinek magának is voltak persze elképzelései - 
megbízott a lányok érzéseinek bölcsességében, abban, hogy fel tudják mérni saját 
szellemi képességeiket, és meg tudják ítélni, mi a legjobb a számukra. Jó pár nap telt el 
a pro és kontra érvek mérlegelésével, miközben a lányok meghallgatták anyjuk és 
osztályfőnökük álláspontját és információit is, majd elfogadták az osztályugrást mint 
megoldást. Ez a családi döntés maradéktalanul bevált, mind a tanulmányi eredmény, 
mind az ikrek elégedettsége szempontjából. 

„LEHET-E KISGYEREKEKKEL IS HASZNÁLNI A III. 
MÓDSZERT?" 

„Úgy értem, hogy a III. Módszer jól beválhat a nagyobb gyerekekkel, akik már jobban 
ki tudják fejezni magukat, érettebbek, és okosabban tudnak érvelni, de óvodásokkal 
nyilván nem működik a dolog - ők kicsik még ahhoz, hogy megítéljék, mi a legjobb 
nekik. Nem kell akkor mégiscsak az I. Módszer?" 

Ez a kérdés minden egyes P.E.T.-csoportunkban elhangzik. De azok a családok, 
akik kipróbálták kisebbekkel, azt tapasztalták, hogy bevált. Íme egy rövid 
megbeszélés egy hároméves kislány és a mamája között: 

KATI: Én már nem akarok menni a bölcsődébe. 
ANYA: Nem szeretsz a bölcsődébe menni, amikor én dolgozni megyek. 



KATI: Nem, én nem akarok menni. 
ANYA: Nekem el kell mennem dolgozni, és te nem maradhatsz itthon - de te 

nagyon nem örülsz, hogy ott kell lenned. Tudnánk valamit csinálni, hogy neked 
könnyebb legyen a bölcsődében? 

KATI: (csönd) Ott maradhatnék a járdán, amíg te eltűnsz a sarkon. 
ANYA: De az Erzsi néninek látnia kell, hogy ott vagy, a többi gyerekkel. 
KATI: Akkor az ablakból integethetnék, amíg elmégy. 
ANYA: Így jobban éreznéd magad? 
KATI: Igen. 
ANYA: Jó. Holnap kipróbáljuk. 

A következő epizódot szintén egy anya mesélte el, akinek kétéves kislánya reagált 
kedvezően a hatalommentes közeledésre: 

„Valamelyik este éppen vacsorát készítettem, a lányom pedig boldogan 
gagyorászott a hintalován. Aztán megfogta azt a szíjat, amivel be lehet csatolni a 
gyereket, és megpróbálta saját magán összekapcsolni. Az arca egyre vörösebb lett, 
aztán visítani kezdett, ahogy frusztrációja fokozódott. Éreztem, hogy kezdek dühös 
lenni a visítása miatt, ezért a megszokott megoldással leguggoltam mellé, hogy 
becsatoljam neki a szíjat. De ő tiltakozott, és tovább visított. Magamban már éppen 
terveztem, hogy megfogom őt a hintalóval együtt, berakom a szobájába és jól 
becsapom az ajtót, hogy ne is halljam - amikor is valami kattant bennem. Így hát 
letérdeltem, rátettem a kezem az ő kezére, és azt mondtam: »Tényleg nagyon mérges 
vagy, hogy nem tudod egyedül megcsinálni.« Megrázta a fejét, »Igen«, mondta, és 
néhány megkésett szipogás után folytatta a boldog hintalovazást. Én meg arra 
gondoltam: »Tényleg ennyire egyszerű lenne ez?«" 

Tulajdonképpen azt kellene válaszolni ennek a csodálkozó anyának, hogy „Nem, a 
dolog nem mindig ilyen egyszerű", de az a tény, hogy a III. Módszer meglepően jól 
beválik kicsi gyerekeknél, sőt csecsemőknél is. Emlékszem egy esetre a mi 
családunkból: 

„Amikor a lányunk öt hónapos volt, nyaralni mentünk tóparti kalyibánkba. 
Mindaddig szerencsésnek mondhattuk magunkat, mert este 11 és reggel 7 között 
a gyerek sosem igényelt etetést. De a környezettel együtt a szerencsénk is 
megváltozott: a baba hajnali négykor felébredt, és enni akart. Ilyenkor felkelni 
nagy kínszenvedés, ráadásul ezek a szeptemberi éjszakák arrafelé elég hidegek is 
voltak már, nekünk pedig csak egy kis fafűtéses tűzhelyünk volt. Ez azt jelentette, 
hogy vagy tűzrakással kell bajlódnunk, vagy - ami semmivel sem jobb - 
takarókba burkolózva bírni ki azt az órát, amibe a tápszer elkészítése, 
megmelegítése és az etetés kerül. Itt valóban úgy éreztük, hogy „a szükségletek 
konfliktusa" állt elő, és problémamegoldásra van szükség, összedugtuk a fejünket, 
és úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy felajánlunk a gyereknek egy másik 
megoldást, amit talán elfogadhatónak talál. Ahelyett hogy fölkeltettük volna a 11 
órás etetéshez, másnap hagytuk éjfélig aludni. A következő reggel már 5-ig aludt. 



Eddig minden szépen alakult. A következő este azon voltunk, hogy lehetőleg több 
tejet igyon a szokásos adagjánál, és éjjel fél egy felé fektettük le. A dolog bevált, a 
gyerek elfogadta a javaslatot. Az ezt követő időben nem ébredt fel többet 7 óra 
előtt, amikor már úgyis fel akartunk kelni, mert korán reggel a legjobb horgászni 
a tavon. Senki sem vesztett, mindenki nyert." 

Nemcsak lehetséges tehát csecsemőkortól alkalmazni a III. Módszert, de ajánlatos is 
minél korábban bevezetni. Minél kisebb korban ismeri meg a gyerek, annál hamarabb 
tanulja meg a demokratikus érintkezésmódot, a mások igényeinek tiszteletben tartását, 
és azt, hogy felismerje, amikor mások tesznek eleget az ő igényeinek. 

Azok a szülők, akik gyerekeik nagyobb korában tanulták meg a P.E.T.-készségeket, 
vagyis azután vezették be otthon a III. Módszert, hogy a gyerekek már az erőszakos 
konfliktusmegoldás valamelyik formájához voltak szokva, mindig sokkal nehezebben 
boldogultak e módszer elfogadtatásában, mint azok a szülők, akik kezdettől vagy 
nagyon korán bevezették már. 

Az egyik apa mesélte P.E.T. -csoportjának, mit mondott a fiuk, amikor szülei 
először akarták kipróbálni a III. Módszert: „Mi ez az új pszichológiai technika, amivel 
el akarjátok érni, hogy azt csináljuk, amit ti akartok?" Ez az érzékeny gyerek - aki 
hozzá volt szokva a nyertes-vesztes típusú konfliktusmegoldásokhoz, ahol is 
többnyire a gyerekek veszítenek - nem bízott a szülők jó szándékában: abban az 
őszinte vágyukban, hogy ezúttal valóban vesztes nélküli módszert akarnak kipróbálni. 
A következő fejezetben lesz arról szó, hogyan lehet a tinédzserek ellenállásával 
megbirkózni. 

„VAN-E OLYAN HELYZET, AMIKOR MÉGIS AZ I. MÓDSZERT 
KELL ALKALMAZNI?" 

Mi, akik P.E.T.-tanfolyamokat tartunk, már-már viccelődni szoktunk azon, hogy a 
III. Módszer korlátainak kitapogatására majdnem minden csoportunkban elhangzik 
az alábbi két kérdés valamelyike: 

„De mi van akkor, ha az ember gyereke kiszalad az úttestre az autók közé? 
Akkor sem kell bevetni az I. Módszert?" 

„Mi van akkor, ha a gyereknek, mondjuk, vakbélgyulladása lesz? Ilyenkor 
sem kell az I. Módszert használni, hogy bejuttassuk a kórházba?" 

Mindkét kérdésre „De igen, persze" a válaszunk. Ezek a kritikus helyzetek azonnali 
és határozott cselekvést igényelnek. De mielőtt egy ilyesfajta krízishelyzet kialakul, 
van tere a hatalom nélküli módszereknek is. 

Ha egy gyerek felveszi például azt a szokást, hogy leszaladgáljon az úttestre, 
anyja-apja először is megpróbálhat beszélni vele az autók veszélyeiről, 
körüljárhatják a háztömböt vagy azt a területet, amin túl már nem veszélytelen 
egyedül járni egy gyereknek; mutathatnak neki fényképet balesetben megsérült 
gyerekről, lehet kerítést, korlátot építeni a játszóterület köré, lehet egy ideig mindig 



figyelni őt játszás közben és figyelmeztetni, ha túlmegy a határon stb. Még ha a 
büntetéses módszert választanám is, sosem kockáztatnám a gyerekem életét avval a 
feltételezéssel, hogy a büntetés önmagában megóvja őt a további közlekedési 
veszélyektől. Biztosabb módszereket alkalmaznék minden hasonló esetben. 

A hatalom nélküli módszerek akkor is nagyszerűen beválnak, amikor a gyerek beteg, orvosi 
beavatkozásra, műtétre, injekcióra van szüksége. Az alábbi helyzetben például egy kilencéves 
kislány tart anyjával az allergiaklinika felé, hogy megkezdjék a gyerek szénanáthája elleni 
kúrát, ami heti két injekciót jelent. Az anya értő figyelemmel hallgatja a kislányt: 

BETTI (hosszan mondja monológját): Én nem akarom ezeket az injekciókat... Ki szereti az 
injekciót?... Az fáj... Biztos életem végéig kell kapnom ezeket... Kétszer egy héten... Inkább 
tüsszögök és orrot fújok... Minek kell ez nekem... ? 

ANYA: Ühm... ühm. 
BETTI: Emlékszel, Mami, amikor egy csomó szilánk volt a térdemben és utána kaptam egy 

oltást? 
ANYA: Igen, emlékszem. Tetanuszoltást kaptál, miután az orvos kiszedte a szilánkokat. 
BETTI: A nővérke beszélt hozzám, és azt mondta, hogy nézzem azt a képet a falon, és így 

nem is tudtam, mikor ment be a tű. 
ANYA: Vannak olyan nővérek, akik úgy tudnak injekciót adni, hogy nem is érzed, mikor 

adja. 
BETTI (amikor megérkeznek): Én nem megyek be. 
ANYA (csak úgy a válla fölött, amint megy befelé): Legszívesebben kint maradnál, igaz? 
BETTI (nagy lassúsággal besétál) 

Az anya elmesélte a végeredményt is: Betti bement, be tudták tartani a megbeszélt időpontot, 
megkapta az injekciót, és a nővér gratulált neki együttműködéséhez. Betti anyja még azt is 
hozzátette: 

„Amíg nem ismertem a P.E.T.-et, biztosan prédikáltam volna neki, hogy mennyire 
fontos végigcsinálni a kúrát, amelyet az orvos jónak tart, vagy elmondtam volna neki, 
milyen sokat segített annak idején az én allergiakúrám, vagy hogy az injekció 
tulajdonképpen nem is fáj olyan nagyon, vagy bölcselkedni kezdtem volna arról, milyen 
szerencsés, hogy nincs más betegsége, vagy felhergelve magamat rászóltam volna, hogy 
hagyja abba a panaszkodást. És így biztosan megakadályoztam volna, hogy vigaszul 
eszébe jusson az a régi nővér, aki úgy tud injekciót adni, hogy »nem is tudni, mikor megy 
be a tű«." 

 „NEM VESZÍTEM-E EL TEKINTÉLYEMET A GYEREKEIM 
ELŐTT?" 

Vannak olyan szülők - különösen apák -, akik attól félnek, hogy a III. Módszer 
nyomán elveszítik tekintélyüket gyerekeik előtt. Így fogalmaznak például: 

„Félek, hogy a gyerekek a fejemre nőnek." „Nincs szükség rá, hogy a gyerek 



felnézzen a szüleire?" „Én azt hiszem, hogy a gyereknek tiszteletben kell tartania 
szülei tekintélyét." 

„Azt javasoljátok tehát, hogy a szülők egyenlőkként kezeljék a 
gyerekeiket?" 

Sokan kissé elnagyoltan használják a „tisztelet" kifejezést - van, aki valójában 
„félelem"-re gondol (amikor például olyan összefüggésben használja a szót, mint 
„tisztelje a tekintélyemet"); attól tart, hogy a gyerek nem fog félni tőle, nem 
engedelmeskedik, sőt fellázad a dirigálás ellen. E meghatározás hallatára viszont sok 
szülő azt mondja: „Nem, én nem erre gondolok. Én azt akarom, hogy tiszteljék a 
képességeimet, a tudásomat... Azt hiszem, tényleg nem arra vágyom, hogy féljenek 
tőlem." 

Ilyenkor meg szoktuk kérdezni ezeket a szülőket: „Miért kezdesz te tisztelni egy 
másik felnőttet a képességeiért és tudásáért?" A válasz többnyire ilyesmi: „Hát 
nyilván megmutatta, bizonyította ezeket a képességeit... valahogyan kiérdemelte a 
tiszteletemet." A legtöbb szülő belátja, hogy neki is ki kell valahogyan érdemelnie a 
gyerekei tiszteletét: bizonyítva hozzáértését és tudását. 

Kicsit utánagondolva mindenki belátja, hogy mások tiszteletét nem lehet  
megkövetelni, csak kiérdemelni, akinek tudása és képességei tiszteletre méltók, azt 
gyerekei is tisztelni fogják. Ha nem, akkor elmarad a tisztelet is. 

Érdekes felfedezés vár azokra a szülőkre, akik őszinte erőfeszítést tesznek, hogy a 
nyertes-vesztes eljárást félretéve bevezessék otthonukban a III. Módszert: gyerekeik 
újfajta tiszteletet alakítanak ki irántuk: olyat, amely nem félelemre épül, hanem arra a 
megváltozott képre, amelyet a gyerek szüleiről mint  emberekről kialakít magában. 
Egy iskolaigazgató írta nekem ezt a megható levelet: 

„Azzal tudom legjobban elmondani, mit jelentett nekem a P.E.T., ha elmesélem, 
hogy mostohalányom attól a perctől kezdve nem szeretett, amikor életében színre 
léptem - két és fél éves korától. Ez az, ami igazán szíven szúrt: az ő megvetése. 
Engem a gyerekek általában szeretnek, de Saci nem szeretett. Kezdtem én sem 
szeretni őt, sőt gyűlöltem. Annyira, hogy egyik reggel riadtan ébredtem fel egy 
álmomra, melyben annyira ellentmondásos és undorító érzések bukkantak fel Saci 
iránt, hogy megdöbbentem negatív érzéseim erejétől. Tudtam, hogy segítségre van 
szükségem, pszichoterápiába mentem. A terápia némileg megnyugtatott, de Saci 
változatlanul nem szeretett. Hat hónappal a terápia befejezése után mentem P.E.T.-
tanfolyamra, majd később tanítani is kezdtem a P.E.T.-et, akkoriban Saci tízéves volt. 
Egy éven belül olyan tartalmas kapcsolatunk alakult ki Sacival, amiről mindig is 
álmodoztam. Most tizenhárom éves. Tiszteljük egymást, szeretjük egymást, 
nevetünk, vitázunk, játszunk, dolgozunk és néha még sírunk is együtt. Az »elismerő 
oklevelet« körülbelül egy hónappal ezelőtt kaptam meg tőle: a család egy kínai 
étteremben evett, és amikor ki-ki felnyitotta a szerencsesütijét, Saci magában 
elolvasta az övében talált üzenetet, majd odaadta nekem: »Ez neked jár, Apu.« Ez 
volt ráírva: »Boldog leszel a gyerekeiddel és ők veled.« Szóval van okom köszönetet 
mondani a P.E.T.-ért." 



Ez az a fajta tisztelet, amelyet majd' minden szülő a valóságban kapni szeretne 
gyerekeitől. A III. Módszer tényleg megszünteti a félelemre épülő „tiszteletet", de mit 
veszít a szülő, ha az iménti helyett egy sokkal jobbfajta tiszteletet vívhat ki? 

13. A vereségmentes módszer a 
gyakorlatban 

Amikor a szülők eljutnak arra a pontra, hogy a vereségmentes módszer mellett 
döntsenek, akkor már csak a „hogyan kezdjük?" kérdései vannak hátra. Sokan 
ütköznek különféle nehézségekbe, amikor először próbálkoznak. Íme néhány 
szempont a kezdéshez, a leggyakrabban előforduló problémák kezeléséhez, és a 
gyerekek közötti konfliktusok oldásához. 

HOGYAN KEZDJÜK? 

A kezdés sikere nagyrészt azon múlik, leülnek-e a szülők a gyerekeikkel megbeszélni, 
mi is ez a módszer. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a gyerekek számára ez 
éppolyan ismeretlen, mint a felnőttek számára. És mivel ahhoz vannak szokva, hogy 
konfliktusaikat a szülőkkel az I. vagy a II. Módszer nyomán oldják meg, el kell 
mondanunk nekik, miben különbözik azoktól a mi új módszerünk. 

Van olyan szülő, aki ugyanazokat az ábrákat rajzolta le gyerekeinek, amelyeket 
P.E.T.-tanfolyamvezetőjétől látott - bemutatva mindhárom módszer sajátságait, és 
elismerve esetleg, hogy eddig gyakran próbáltak ők nyerni a gyerekek rovására vagy 
fordítva. És elmondják, hogy szívesen megszabadulnának a nyertes-vesztes 
módszerektől, megpróbálkozva egy vereségmentes közelítéssel. 

A gyerekeknek többnyire tetszik az ilyen bevezetés. Kíváncsian várják, hogy többet 
tudhassanak meg a III. Módszerről, és máris ki akarják próbálni. Van olyan szülő, aki 
azt is elmondja, hogy mostanában egy olyan tanfolyamra jár, ahol megtanulhatja, 
hogyan válhat hatékony szülővé, és hogy ez az új módszer egyike azoknak a 
dolgoknak, amelyeket ki akar próbálni. Három évnél kisebb gyerekeknél persze nem 
lehet így bevezetni, náluk minden magyarázat nélkül kell elkezdeni a módszert. 

A „VERESÉGMENTES" MÓDSZER HAT LÉPÉSE 

A siker érdekében érdemes észben tartanunk, hogy a vereségmentes módszer hat 
különálló lépésből áll. 

I. lépés: Tárjuk fel és fogalmazzuk meg a konfliktust! 
 II. lépés: Ötletgyűjtés a megoldáshoz. 



III. lépés: A javaslatok mérlegelése. 
IV. lépés: Döntés a legjobb, elfogadható javaslat mellett. V. lépés: Előkészületek a 
gyakorlati lebonyolításhoz. 

VI. lépés: „Hogyan sikerült?" - utólagos kiértékelés. 

Valamennyi lépésnek vannak kritikus pontjai. Ezeket megértve könnyebb elkerülni jó 
néhány csapdát és nehézséget. Azoknál a bizonyos rövid, „buborék"-konfliktusoknál 
egy-egy lépés átugorható ugyan, de itt sem árt, ha gondolunk rájuk, és magunkban 
ellenőrizzük, megfelelt-e minden a haragmentes konfliktusmegoldás előfeltételeinek. 

I. LÉPÉS: TÁRJUK FEL ÉS FOGALMAZZUK MEG A KONFLIKTUST! 
Ez az a kényes szakasz, amelyben meg kell nyernünk a gyereket ügyünknek. Elő kell 
csalogatnunk figyelmét, és ki kell alakítanunk hajlandóságát, hogy velünk együtt 
belevágjon egy problémamegoldó beszélgetésbe. A siker valószínűsége jóval nagyobb, 
ha figyelembe vesszük az alábbi szempontokat: 

1. Olyan időpontot válasszunk, amikor a gyereknek nincs más dolga, nem siet 
sehova, nincs elfoglalva. Így nem fog ellenállni vagy haragudni pusztán azért, mert 
megzavartuk vagy miattunk elkésés fenyegeti. 

2. Mondjuk ki világosan és tömören, hogy itt egy megoldásra váró probléma van. 
Az olyan finom célozgatások, mint például „Nem akarnád-e megoldani ezt a 
problémát?" vagy „Milyen jó lenne megpróbálni megoldani ezt..." ritkán 
eredményesek. 

3. Mondjuk el érthetően - és az érzéseinknek megfelelő erővel -, mit érzünk, 
milyen igényeink vannak egyelőre kielégítetlenül, és mi az, ami zavar vagy bosszant 
minket. Nagyon fontos, hogy mindez „én-üzenet" formájában hangozzon el; 
például: „Annyira fölháborít, amikor óriási rendetlenséget találok a konyhában fél 
órával azután, hogy kitakarítottam, csak azért, mert te ott uzsonnáztál. Úgy érzem, 
nem igazságos, hogy ennyi házimunka maradjon rám, amikor ti is részt vehetnétek 
benne." 

4. Ajánlatos kerülni a lekezelő vagy hibáztató üzeneteket, mint például: „Olyan 
trehány vagy"; „Úgy viselkedtek itthon, mint az ingyenélők". 

5. Mondjuk el nagyon világosan, hogy olyan megoldás keresésére hívjuk őt, 
amely mindkettőnk számára elfogadható, amely mindkettőnk igényének megfelel, 
senki sem veszít. Fontos, hogy a gyerek hihessen abban, hogy komolyan hatalom 
nélküli megoldásra törekszünk. Tudnia kell, hogy ezt a módszert vereségmentes 
módszernek hívják, és hogy ez nem egy új álarcba öltöztetett nyertes-vesztes 
játszma. 

II. LÉPÉS: ÖTLETGYÜJTÉS A MEGOLDÁSHOZ 
Ebben a szakaszban arra törekszünk, hogy a megoldási javaslatoknak minél nagyobb 
választékát gyűjtsük össze. Megkérdezhetjük indításként: „Mi mindent lehetne 
tenni?", ,,Gondolkozzunk megoldásokon, amik szóba jöhetnek!, „Próbáljunk meg 



kiagyalni különféle lehetőségeket!", „Biztosan van jó pár megoldás a mi 
problémánkra is". Az alábbi néhány szempont szintén hasznos lehet: 

1. Igyekezzünk, hogy először a gyerek találjon ki megoldási ötleteket, a felnőtt 
később csatlakozzon ezekhez a sajátjaival. (Kicsi gyerekek kezdetben nemigen 
találnak maguktól megoldásokat.) 

2. Ami a legfontosabb: ne értékeljük, ne ítéljük meg, és semmiképpen se 
tegyünk lekicsinylő megjegyzéseket a gyerek javaslataira. Az értékelésre lesz 
mód egy későbbi szakaszban. Fogadjunk el minden megoldási elgondolást. A 
bonyolultabb problémáknál érdemes leírni az egyes javaslatokat. Még olyan 
értékelést se adjunk, mint például „Ez jó!", mert ebből egyenesen következtetni 
lehet, hogy más ötletek nem olyan jók. 

3. Ebben a szakaszban bírjuk ki megjegyzés vagy más jelzés nélkül, ha 
valamelyik ötlet számunkra nem elfogadható. 

4. Ha a problémamegoldásban több gyerek is részt vesz, de valamelyikük nem 
ad ötleteket, bátorítsuk őt. 

5. Biztassuk a gyereket (vagy gyerekeket) további ötletek kigondolására, amíg 
csak reményt látunk újabbak születésére. 

III. LÉPÉS: A JAVASLATOK MÉRLEGELÉSE 
Ebben a szakaszban már megengedett az értékelés. Megkérdezhetjük például: „Hát 
akkor melyik megoldás tűnik a legjobbnak?" vagy „Nézzük meg, melyik megoldást 
akarjuk mindannyian?", „Ki mit gondol ezekről a javaslatokról'?" vagy „Van-e köztük 
olyan, amelyik jobb a többinél?" 

A lista általában egy vagy kéttagúra szűkül, amint szülő és gyerek bármilyen okból 
„kiszórja" a számára elfogadhatatlan változatokat. Nem szabad elfelejteni, mennyire 
fontos ebben a szakaszban, hogy a szülő is őszintén közölje érzéseit: „Ennek a 
megoldásnak én nem örülnék" vagy „Ez nem felel meg az én igényemnek", esetleg: 
„Azt hiszem, ez nem lenne igazságos velem szemben" stb. 

IV. LÉPÉS: DÖNTÉS A LEGJOBB ELFOGADHATÓ JAVASLAT MELLETT 
Ez a lépés egyszerűbb, mint a legtöbb szülő gondolná. Ha ugyanis az előző 
lépéseket betartottuk, ha az ötletek és reakciók nyíltan és őszintén bukkantak 
elő, akkor a vitából nemegyszer önként adódik „a legjobb" megoldás. Néha a 
szülő vagy a gyerek egyik javaslata annyira ügyes, hogy egyértelműen az a 
legjobb, és ezért mindkettőjük számára el is fogadható. Néhány ötlet a 
döntéshez: 

1. Hogy mit érez a gyerek a listán maradt megoldások iránt, azt érdemes 
kipuhatolni olyan kérdésekkel, mint például: „Mindannyian elégedettek 
vagyunk ezzel a megoldással?", „Gondolod, hogy ez megoldja a 
problémánkat?", „Beválik ez majd?" 

2. Semmilyen megoldást ne tekintsünk mindenáron véglegesnek, amin ne 
lehetne változtatni. Mondhatjuk például, hogy „Rendben van, próbáljuk ki 
ezt. Nézzük meg, beválik-e" vagy „Úgy tűnik, hogy most egyetértünk ezzel 



a megoldással - kezdjük el megvalósítani, és majd meglátjuk, megoldja-e a 
problémánkat", vagy „Hajlandó vagyok elfogadni ezt - te is hajlandó vagy 
kipróbálni?". 

3. Ha a megoldás több pontból áll, érdemes leírni, hogy ne felejtsük el. 
4. Győződjünk meg róla, hogy a gyerek is világosan érti, mire kötelezi el 

magát: „Jó, tehát ebben állapodunk meg", „Mind a ketten értjük tehát, hogy 
ez a megállapodásunk, és mind a ketten betartjuk az alku ránk eső részét, 
jó?" 

V. LÉPÉS: A GYAKORLATI LEBONYOLÍTÁS 
Eléggé gyakori, hogy a döntés után még ki kell dolgozni a részleteket. Fel kell 
tenni a kérdést: „Kinek mit kell csinálnia és mikorra?", „Mit kell tennünk ahhoz, 
hogy a döntést megvalósíthassuk?" vagy „Mikor kezdjük?" 

A ház körüli munkákra vonatkozó konfliktusoknál például tisztázni kell, hogy 
„Milyen gyakran?", „Milyen napokon?", „Milyen szinten kell megcsinálni?". 

A lefekvési időre vonatkozó döntéseknél ajánlatos megbeszélni, ki figyeli az 
órát, és jelzi az időt. A gyerekszoba rendjére vonatkozó megegyezésnél érdemes 
részletezni, hogy „mennyire" kell rendbe tenni a szobát. 
Van olyan döntés, amely vásárlással jár; szükség lehet egy üzenőtáblára, egy 
ruháskosárra, egy ébresztőórára. Ilyen esetekben szükséges lehet azt is megbeszélni, 
hogy ki veszi meg ezeket vagy éppen: hogy kinek a pénzén. 

Ezeket a gyakorlati kérdéseket csak azután érdemes megbeszélni, hogy 
megszületett a világos döntés a választott megoldásról. De tapasztalataink szerint 
ilyenkor már könnyen is megy. 

VI. LÉPÉS: „HOGY SIKERÜLT?" - UTÓLAGOS KIÉRTÉKELÉS 
Kezdetben nem minden döntés bizonyul jónak. Ezért aztán időről időre ellenőrizni 
kell, hogy még mindig elégedett-e a gyerek a hozott döntéssel. Gyerekekkel gyakran 
megesik, hogy olyasmi mellett kötelezik el magukat, amit aztán túl nehéz betartaniuk. 
De az is előfordulhat - sokféle okból -, hogy a szülőnek esik nehezére tartani a 
megállapodást. Érdemes időnként megkérdezni: „Hogy válik be a döntésünk?", 
„Elégedett vagy még a megoldással?" Az ilyenfajta kérdések jól jelzik a gyereknek, 
hogy törődünk az ő igényeivel is. 

E kérdések nyomán kiderülhet, hogy meg kell változtatni az eredeti döntést. 
Naponta kiüríteni a szemetet esetleg fölöslegesnek vagy lehetetlennek bizonyul. Az 
esti hazaérési idő megoldhatatlan lehet, ha a gyerek például hétvégén kétrészes filmet 
akar megnézni a moziban. Volt olyan család, ahol a házimunkák elosztását próbálták 
vereségmentes módszerrel megoldani, de a döntésről kiderült, hogy az egyik gyerek 
által vállalt munka heti 5-6 órát jelent, míg a másiké csak hármat. A többet dolgozó 
gyerek persze nem tartotta ezt igazságosnak, és néhány hét után meg is változtatták az 
eredeti döntést. 

Természetesen nem minden konfliktusmegoldó beszélgetésen járják végig mind a 
hat lépést. Néha egyetlen javaslat megoldja az igényütközést, néha a javaslatok 
értékelése közben születik egy még jobb változat. Mindenesetre nem árt emlékezni 
mind a hat lépésre. 



ÉRTŐ FIGYELEM ÉS „ÉN-ÜZENETEK" NÉLKÜL NEM MEGY! 

Mivel a vereségmentes módszer megköveteli, hogy az érintett felek közösen 
dolgozzanak a probléma megoldásán, hatékony kommunikálás nélkül ez nem 
képzelhető el. A szülőknek tehát értő figyelemmel kell meghallgatniuk a gyerekeket, 
és világos „én-üzeneteket" kell küldeniük. Akik nem tanulták meg előzőleg ezeket a 
készségeket, aligha lesznek sikeresek a vereségmentes módszernél. 

Az értő figyelemre azért van szükség, mert a szülőknek meg kell érteniük gyerekeik 
érzéseit és igényeit. Mit akarnak? Miért ragaszkodnak valamihez, amiről tudják, hogy 
szüleik számára elfogadhatatlan dolgok? Milyen szükségletek mozgatják őket, amikor 
így tesznek? 
Miért nem akar Barbara reggelente óvodába menni ? Miért nem akarja Szonya 

felvenni esőkabátját? Miért nem akar Zalán az óvodában maradni? Mik a lányomnak 
azok az igényei, amelyek oly fontossá teszik a számára, hogy a vízparton tölthesse a 
húsvéti szünetet? 

Az értő figyelem kiválóan tud segíteni abban, hogy a gyerekek megnyíljanak, 
elárulják valódi szükségleteiket és igazi érzéseiket. Amint a szülő megérti ezeket, 
nemegyszer gyerekjáték találni olyan módot, amely kielégíti ezeket a 
gyerekigényeket, de mégsem elfogadhatatlan a szülő számára. 

Mivel a konfliktusmegoldás során komolyabb indulatok és érzelmek is 
előbukkanhatnak - szülőből és gyerekből egyaránt -, az értő figyelemnek komoly 
szerep jut: ezek levezetése és megfogalmazása nélkül hiába próbálkozunk a 
konfliktusmegoldás folytatásával. 

Végül pedig azt is „elmondhatjuk" értő figyelmünkkel, hogy mennyire értjük és 
elfogadjuk javaslataikat - elfogadjuk abban az értelemben, hogy nagyra tartjuk jó 
szándékú ötleteiket, és hogy minden gondolatnak és értékelésnek szívesen adunk teret. 

Az „én-üzenetnek" is fontos szerep jut a hatalom nélküli konfliktusmegoldási 
folyamatban: ezekből tudhatja meg a gyerek, mit érez a szülő, méghozzá anélkül, 
hogy szörnyű jellemrajzot kellene meghallgatnia magáról anélkül, hogy hibáztatnák 
vagy megszégyenítenék. A „te-üzenetek" többnyire a szemben álló félből is „te-
üzeneteket" hívnak elő, ami meddő szócsatává torzítja a vitát, ahol is az egyetlen cél, 
hogy minél több vádat hozzunk fel a másik ellen. 

Az „én-üzenet" tudatja a gyerekkel, hogy szüleinek is vannak igényeik, amelyekről 
nem akarnak lemondani pusztán azért, mert a gyereknek is megvannak a maga 
igényei. Az „én-üzenet" elmondja, hol vannak a szülő határai: mi az, amit már nem 
akar eltűrni vagy feláldozni. Az „én-üzenet" arról szól, hogy „én is ember vagyok, a 
magam érzéseivel és igényeivel", „Nekem is jogom van élvezni az életet", „Vannak 
jogaim ebben a családban". 

AZ ELSŐ VERESÉGMENTES PRÓBÁLKOZÁS 

P.E.T.-csoportjainkban azt szoktuk tanácsolni a szülőknek, hogy első 
próbálkozásukhoz inkább válasszanak egy krónikus („jól bevált") problémát, mert az 
új keletű konfliktus hevesebb indulatokat szokott járni, amit nem könnyű egy 
kezdőnek kezelnie. Az is jót tesz, ha ilyenkor felkérjük a gyereket, nevezzen meg ő 



néhány területet, ahol őt éri rendszeresen bosszúság. A vereségmentes 
konfliktusmegoldás első kísérletét körülbelül így vezethetjük be: 

„Most, hogy mindannyian értjük, mi ez a módszer, kezdjük azzal, hogy 
összegyűjtünk jó néhány konfliktust, amibe a mi családunk gyakran beleütközik. 
Először is, ti, gyerekek, milyen problémákat láttok? Mit szeretnétek, ha 
megoldanánk? Mik azok a helyzetek, amelyek titeket zavarnak, bosszantanak?" 

Azt hiszem, nyilvánvaló, miért okos a gyerekek által előhozott problémákkal 
kezdeni. Először is, örülnek, ha látják, hogy az új módszer az ő javukra is működhet. 
Másodszor is, így nem vethető a szülő szemére, hogy tisztességtelenül megint a saját 
maga számára fontos kérdésekkel hozakodik elő. Az egyik családban az anya 
viselkedésére vonatkozó panaszok egész sorával indult a megbeszélés: 

- A mama nem vásárol elég gyakran, így sokszor nincs otthon elég ennivaló; 
- a mama felteríti a fürdőszobában a kimosott fehérneműjét, és sokáig ott is 

felejti, így nincs hely a gyerekeknek ugyanehhez; 
- a mama gyakran nem mondja meg a gyerekeknek, mikor ér haza a munkából 

és főz-e majd vacsorát; 
- a legidősebb gyereknek túlságosan sokszor kell a kisebbeket hozni-vinni. 

Ezek a gyerekek sokkal szívesebben hallgatták meg, mi a mama problémája az ő 
viselkedésükkel, azok után, hogy elősorolhatták a saját panaszaikat. 

Okos dolog megállapodni az alapszabályokról, mielőtt a család elkezdené a 
problémamegoldást. A szülő javasolhatja azt a szabályt például, hogy mindenkit 
hagyjanak beszélni anélkül, hogy félbeszakítanák. Egyértelműen ki kell mondani, 
hogy a szavazás mint módszer nem jön számításba, hiszen olyan megoldást keresünk, 
amely mindannyiunk számára elfogadható. Érdemes abban is megegyezni, hogy az 
érintettek kivonulnak a szobából, ha „kívülállók" is jelen vannak. Ajánlatos 
megegyezni elterelő játékok mellőzéséről. Van család, amely a telefont is kihúzza a 
problémamegoldás idejére. Sokan szívesen használnak egy táblát vagy nagy blokkot 
az összetettebb problémák részleteinek felírására. 

MILYEN PROBLÉMÁKRA SZÁMÍTHATUNK? 

Az új módszer beindításába sokféle hiba csúszhat. Ráadásul a gyerekeknek is időre 
van szükségük, amíg megtanulják, hogyan lehet hatalom nélkül konfliktusokat 
megoldani - különösen ha már kamaszkorba léptek, és hosszú évekig a nyertes-
vesztes módszerek valamelyikéhez szoktak. Szülőknek és gyerekeknek egyaránt le 
kell építeniük régi beidegződéseiket, és el kell sajátítaniuk egy új hozzáállást, ami 
persze sosem megy simán. A tanfolyamainkra járó szülőktől tudjuk, melyek a 
leggyakoribb hibák és legtipikusabb nehézségek. 

KEZDETI BIZALMATLANSÁG ÉS ELLENÁLLÁS 
A vereségmentes módszer bevezetésénél sok szülő ütközik ellenállásba - tizenéves 



gyerekeknél már szinte mindenki, hiszen ezek a gyerekek hosszú éveken át 
tapasztalták már a szülőkkel folytatandó hatalmi harcot. A szülők ilyesmikről 
számolnak be: 

„Ákos egyszerűen nem volt hajlandó leülni velünk." 
„Vili dühbe gurult, és otthagyott minket a megbeszélés kellős közepén, mert 

nem érte el, amit akart." 
„Panni csak morózusan ült ott..." 
„Nóra azt mondta, hogy biztos úgyis az lesz, amit mi akarunk, mert mindig így 

szokott lenni." 

Az ilyen kezdeti bizalmatlanság és ellenállás legjobban úgy szerelhető le, ha 
átmenetileg félretesszük a problémamegoldást, és megpróbáljuk együttérzőleg 
megérteni, mit is mond a gyerek. Ennek legjobb eszköze az értő figyelem. A gyerek 
ennek nyomán esetleg még többet is elmond érzéseiből. Mindez haladást jelent, mert 
az érzések „kipufogtatása" után a legtöbb gyerek mégiscsak hajlandó a közös 
problémamegoldásra. Ha pedig a gyerek továbbra is elhúzódik és nem hajlandó részt 
venni, akkor a szülő elmondhatja a saját érzéseit - természetesen „én-üzenet" 
formájában. Például: 

„Én nem akarok többé a hatalmammal élni a családban, de nem akarok a tied 
előtt sem meghajolni." 

„Mi nagyon komolyan gondoljuk, hogy a te számodra is elfogadható megoldást 
keressünk." 

„Nem akarjuk, hogy feladd a szempontjaidat, de én sem akarom feladni az 
enyémeket." 

„Belefáradtunk már, hogy folyton csak harcoljunk itthon egymással. Azt 
gondoljuk, hogy ezzel az új módszerrel megoldhatjuk a problémáinkat." 

„Tegyünk egy próbát, ezt szeretném. Biztos vagyok benne, hogy beválik." 

Ezek az üzenetek többnyire eloszlatják a gyerekek bizalmatlanságát és ellenállását. 
Ha mégsem, félre lehet tenni a problémát megoldatlanul, és néhány nap múlva újra 
megpróbálkozni vele. 

Azt szoktuk mondani a szülőknek: „Emlékezz csak, mennyire gyanakodtál te is, amikor 
először hallottál a vereségmentes módszerről. Könnyen megértheted gyerekeid gyanakvását is, 
ha erre gondolsz." 

„ÉS HA NEM TALÁLUNK ELFOGADHATÓ MEGOLDÁST?" 

Ettől fél a legtöbb szülő. A félelem néha jogos, de meglepő, valójában milyen kevés 
konfliktusmegoldó beszélgetés zárul elfogadható megoldás nélkül. Ilyenkor erősen gyanítható, 
hogy valamelyik félnek nem sikerült megszabadulnia a „nyertes-vesztes" beidegződésektől. 
Sokféle lehetőség kínálkozik ebben az esetben: 



1. Tovább beszélni. 
2. Visszatérni a II. lépéshez, és újabb javaslatokat gyűjteni. 
3. Eltenni a problémát másnapra. 
4. Erőteljes biztatással is segíthetünk: „Próbáljunk tényleg komolyan keresni egy 

megfelelő megoldást!", „Minden lehetőséget végiggondoltunk?", „Ugyan már, hát 
biztosan van jó megoldás!", „Gondolkozzunk erősebben!" 

5. Próbáljuk meg a felszínre hozni, ha netán valami rejtett oka lenne az elakadásnak. 
Megkérdezhetjük: „Van-e valami más, ami bosszant minket, de nem hoztuk eddig szóba?" 
vagy: „Kíváncsi vagyok, mi akadályozhatja, hogy eljussunk a megoldásig!" 

Valamelyik próbálkozás sikeres szokott lenni, és a problémamegoldó beszélgetés 
folytatható. 

VISSZAKANYARODÁS AZ I. MÓDSZERHEZ, AMIKOR CSŐDÖT 
MOND A III. MÓDSZER 

„Mi megpróbáltuk a vereségmentes módszert, de semmire nem mentünk vele. Így hát nekünk 
kellett a feleségemmel lépnünk, és meghozni a döntést." 

Néhány szülő kísértésbe esik, hogy visszaváltson az I. Módszerre. Csakhogy ennek 
következményei elég súlyosak. A gyerekek dühösek lesznek: úgy érzik, becsalogatták őket egy 
utcába, elhitették velük, hogy valóban új módszerről van szó. És amikor a szülők legközelebb 
újra megpróbálnák ezt a módszert, a gyerekek még bizalmatlanabbak lesznek. 

Nagyon határozottan óvni szeretnénk a szülőket ettől a kártékony visszakozástól. Az sem 
szerencsésebb, ha a II. Módszert engedi a szülő visszatérni, amikor is a gyerek győz. Így 
ugyanis a legközelebbi problémamegoldásnál újra addig küzd majd, amíg el nem éri saját 
győzelmét. 

„LEGYEN-E BÜNTETÉS, HA MÉGIS...?" 

Néhány szülő arról számol be csoportjában, hogy a vereségmentes döntés után 
valamiképpen - a szülő vagy akár a gyerek kezdeményezésére - beépítették 
megállapodásukba a büntetést is, amely a megállapodás megszegéséért járna. 

Korábban azt feleltem ilyenkor, hogy a kölcsönös büntetést elfogadhatónak tartom - 
vagyis azt, hogy a szülő is büntetést kapjon, ha ő nem tartaná be az alku rá eső részét. 
Ma már mást gondolok erről. 

Azt hiszem, sokkal jobb elkerülni a büntetés kiszabását olyasmiért, mint a 
megállapodás be nem tartása. Először is a szülő azt akarja megértetni a gyerekkel, 
hogy a jövőben nem lesz büntetés, még ha a gyerek javasolja is. Másodszor, sokkal 
többet nyerhetnek a bizalommal mint alapállással - bizalom a gyerek jó szándékában 
és önállóságában. A gyerekek néha ki is mondják: „Ha úgy érzem, bíznak bennem, 
sokkal inkább meg is akarok felelni ennek a bizalomnak. Ha viszont azt érzem, hogy a 
szüleim vagy egy tanárom nem bíznak bennem, akkor csak azért is megteszem, amiről 
úgy gondolják, hogy már meg is tettem. Ha úgyis rosszat gondolnak rólam, ha már 
eleve vesztettem, miért ne tehetném?" 



A legjobb egyszerűen feltételezni, hogy a gyerek betartja, amiben megállapodtunk. 
Ez része e módszernek: megbízni egymásban, abban, hogy ki-ki tartja magát ahhoz, 
ami mellett elkötelezte magát; hogy betartja az ígéreteit, eleget tesz az alkunak. Ha 
bírságról és büntetésről beszélünk, ezzel bizalmatlanságot, kétkedést, gyanút és 
borúlátást árulunk el. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a gyerekek mindig 
betartják a megállapodást. Mert nem így van. Csupán azt ajánljuk, hogy a szülők 
ebből a feltételezésből induljanak ki - a mi hitvallásunk az „ártatlan, amíg nem 
bizonyítják bűnösségét" jogtételre épül: „felelősségtudó, amíg nem bizonyul 
felelőtlennek". 

SZERZŐDÉSSZEGÉS 

Majdnem elkerülhetetlen, hogy gyerekek időnként nem teljesítik, amit vállaltak, 
íme a leggyakoribb okok: 

1. Olyasmit vállaltak, amit betartani túl nehéznek bizonyul. 
2. Kevés a tapasztalatuk önfegyelem és belső irányítás terén. 
3. A fegyelmezést és ellenőrzést eddig mindig a szülői hatalom végezte. 
4. Előfordulhat, hogy elfelejtik, mit vállaltak. 
5. Próbára akarják tenni az új módszert: vajon szüleik komolyan 

gondolták-e, amit mondtak, vagy a szerződés megszegésével csöndesen ki 
lehet térni a vállalt feladatok alól. 

6. A döntésnél csupán rábólintottak, mert már unták a problémamegoldó 
beszélgetést. 

Mindezen okokról a szülők számoltak be csoportjaikban, amikor a szerződésszegés 
lehetséges hátterét elemeztük. 

Mindenkinek azt javasoljuk, hogy a gyereket egyenesen és őszintén szembesítse 
csalódásával, ha nem tartaná be a megállapodást. Az a legfontosabb, hogy „én-
üzeneteket" küldjünk, ne pedig hibáztassunk, lekezeljünk, fenyegessünk. Az is 
lényeges, hogy ez a szembesítés a lehető leghamarabb történjen. Például így: 

„Csalódott vagyok, hogy nem tartottad be a megállapodásunkat." 
„Meglep, hogy nem csinálod a rád eső részt." 
„Te Pali, nem érzem igazságosnak, hogy én betartom, amiben megállapodtunk, 

de te nem csinálod meg, amit vállaltál." 
„Azt hittem, hogy abban állapodtunk meg, hogy..............., de te nem tartod be. 

És én ezt nem szeretem." 
„Azt reméltem, hogy megoldottuk a problémánkat, és nagyon zavar, hogy 

most azt látom, mégsem így van." 

Ezekre az „én-üzenetekre" a gyerek valahogyan reagál majd, amiből talán 
megtudhatjuk, milyen oka volt a szerződésszegésre. Ekkor újra értő figyelemre van 
szükség. De a végén mindig ismét világosan ki kell derülnie, hogy a vereségmentes 
módszernél mindkét féltől elvárjuk, hogy megbízható és felelősségtudó legyen. Abból 



kell kiindulni, hogy ki-ki betartja, amire szerződött: „Nem valamiféle társasjátékot 
játszunk, hanem a legkomolyabban arra törekszünk, hogy a másik fél igényeire is 
tekintettel legyünk." 

Mindez igazi fegyelmezettséget, igazi önállóságot és igazi munkát jelent. Attól 
függően, hogy mi volt az ok, amiért a gyerek nem tartotta be szavát, a szülő úgy 
találhatja, hogy 1. „én-üzenete" használt; 2. újra le kell ülni, hogy jobb megoldást 
találjanak a problémára; 3. közösen ki kell gondolni valamit, ami emlékezteti a 
gyereket feladatára. 

Ilyen elfelejtéseknél érdemes felvetni, mi segítene legközelebb időben emlékezni. 
Egy ébresztőóra, egy kiírás, egy üzenet a konyhai táblán, egy madzag az ujja körül, 
egy naptár, egy jel az ajtaján ? 

Jó-e az, ha a szülő emlékezteti a gyereket ? Ha az ő dolga szólni a gyereknek, hogy 
tegye, amit vállalt? Mi határozottan azt tanítjuk, hogy nem. Eltekintve attól a 
kényelmetlenségtől, amit ez a szülő számára jelentene, a leginkább azért hátrányos, 
mert így nem szűnik meg a gyerek függősége, és jóval lassabban fejlődik önfegyelme, 
belső irányítottsága. Azzal, hogy a gyereket figyelmeztetjük vállalásaira, 
tulajdonképpen elkényeztetjük: úgy kezeljük, mint aki éretlen és felelőtlen. Így persze 
az is marad - hacsak a szülő nem kezdi el azonnal átadni a felelősséget annak, akit illet: a 
gyereknek. És akkor elég egy „én-üzenet", ha a gyerek történetesen ki akarna bújni vállalásai 
alól. 

HA A GYEREK MEGSZOKTA, HOGY CSAK ő NYERHET 

Azok a szülők, akik korábban főként a II. Módszerrel éltek, gyakran számolnak be 
nehézségekről, hiszen győzelemhez szokott gyerekeik nem szívesen vesznek részt egy olyan 
problémarendezésben, amely tőlük is engedményeket, együttműködést vagy éppen 
kompromisszumot követel. Ezek a gyerekek annyira megszokták, hogy szüleik rovására 
győzhetnek, hogy érthető, ha erősen védik előnyös versenyhelyzetüket. A módszer iránti 
ellenállást tapasztalva, nem egy szülő megijed, és feladja a próbálkozást. Ezekben a 
családokban már a II. Módszer is úgy alakulhatott ki, hogy a szülő félt a gyerek haragjától vagy 
könnyeitől. 

Ezektől a korábban engedékeny szülőktől a III. Módszerre való áttérés sokkal nagyobb 
határozottságot és erélyt követel, mint amihez gyerekeik irányában szokva voltak. Új 
erőforrásra van szükségük, hogy elmozdulhassanak a korábbi, „békességet mindenáron" 
pozícióból. Néha elég pusztán arra emlékeztetni őket, milyen magas árat kell majd fizetniük 
később, ha megengedik a gyerekeiknek, hogy mindig nyerjenek. Meg kell őket győzni, hogy a 
szülőknek is vannak jogaik. Vagy arra kell emlékeztetni őket, hogy gyerekeik önzése és 
tapintatlansága abból fakad, hogy szüleik mindig beadták a derekukat. Némi rábeszélést 
igényel, hogy elhiggyék: az anyaság vagy apaság sok örömet is tartogat, ha a szülő igényei is 
figyelmet kapnak. De csak úgy sikerül, ha ők maguk is meg akarnak változni; számítaniuk kell 
rá, hogy gyerekeik nehezen állnak majd át a III. Módszerre. Az átalakulás időszakában szükség 
lesz az értő figyelemre, amikor a gyerek mondja el érzéseit, és világos „én-üzenetekre", melyek 
a szülő saját érzéseit tükrözik. 



Az egyik családban a győzelemhez szokott, tizenhárom éves lány okozott nehézségeket a 
módszer bevezetésénél. Amint rádöbbent, hogy ezúttal nem érheti el minden további nélkül, 
amit akar, dührohamot kapott, és könnyek között szobájába rohant. Ahelyett hogy a megszokott 
módon vigasztalni kezdték volna, vagy nem törődtek volna vele, az apa utánaszaladt, és azt 
mondta: „Rettenetesen dühös vagyok rád! Előhozunk valamit, ami Anyukát is, engem is zavar, 
és te elfutsz! Tényleg úgy érzem, hogy téged egy fikarcnyit sem érdekel, mire van nekünk 
szükségünk. És én ezt nem szeretem. Ez nem igazság. Mi ezt a problémát most meg akarjuk 
oldani. Nem akarjuk, hogy veszítsél, de az biztos, hogy mi sem akarunk veszíteni, miközben te 
győzöl. Azt gondolom, találunk majd olyan megoldást, amely mindkét félnek jó, de csak ha 
visszajössz az asztalhoz. Visszajössz-e velem, hogy keressünk egy jó megoldást?" 

Könnyei felszárítása után a kislány visszament apjával a nagyszobába, és perceken 
belül találtak kölcsönösen elfogadható megoldást. A kislány soha többé nem rohant el 
problémamegoldó beszélgetéseikről. Abbahagyta a szülők zsarolását, amint 
észrevette, hogy szülei többé nem „vevők" erre. 

A VERESÉGMENTES MÓDSZER A GYEREKEK KÖZÖTTI 
KONFLIKTUSOKBAN 

A legtöbb szülő ugyanúgy nyertes-vesztes gondolkodással közelíti meg a gyerekek 
közötti elkerülhetetlen konfliktusokat, ahogyan a szülő-gyerek ütközéseket is. Ügy 
érzik, a bíró vagy a játékvezető szerepét kell játszaniuk - mintha az ő dolguk lenne a 
tények összegyűjtése, annak megállapítása, kinek van igaza és kinek nincs, és annak 
eldöntése is, hogy mi legyen a megoldás. Ennek elég sok hátulütője van, és többnyire 
egyik szereplő sem elégedett a történtekkel. A vereségmentes módszer sokkal 
hasznosabb az ilyen konfliktusokban, és könnyebb a szülő dolga is. Fontos szerepet 
tölt be a gyerek érettebbé, felelősségtudóbbá, függetlenebbé és fegyelmezettebbé 
válásában. 

Ha a szülők döntőbíróként közelítik meg a gyerekek közti konfliktusokat, ezzel 
tulajdonképpen átvállalják a problémát. Úgy lépnek be a helyzetbe, mint a probléma 
megoldói, és ezzel megfosztják a gyerekeket attól a lehetőségtől, hogy maguk vállalják 
és önerőből rendezzék saját konfliktusaikat. Nehéz így felnőni és megérni - van, aki 
egész életében azt várja, hogy tekintélyszemélyek oldják meg konfliktusait. A szülő 
önző szempontjából nézve sem szerencsés ez a közelítés: a gyerek ugyanis mindig a 
szülőhöz jön majd konfliktusaival. Ahelyett hogy maga megoldaná, szalad a szülőhöz, 
hogy az rendezze el veszekedéseit és vitáit: 

„Édesanya, a Matyi csúfol, ne engedd neki!" „Apu, Zsuzsi nem engedi, hogy én 
is játsszak a gyurmával." „Én aludni akarok, de a Zsolti folyton beszél. Szólj rá, 
hogy maradjon csöndben!" „Ő ütött meg először, ő tehet róla. Én nem csináltam 
semmit." 

Az ilyenfajta tekintélyhez folyamodás gyakori a legtöbb családban, hiszen a szülők 
általában lehetővé teszik, hogy gyerekeik beszippantsák őket veszekedéseikbe. 
Néha nem könnyű a szülőket meggyőzni, hogy ezeket a vitákat mint a gyerekek vitáit 



kezeljék, ahol is a gyerekeké a probléma. A köztük felmerülő veszekedések és 
konfliktusok majdnem mindig „a probléma a gyereké" sávba, vagyis a viselkedés-
téglalap felső harmadába tartoznak (22. ábra). 

Ha a szülőnek eszébe jut a megfelelő helyre beilleszteni a konfliktust, akkor ennek 
megfelelő módszerekkel közelíthet is hozzá. Lehet: 

1. teljesen kívül maradni a konfliktuson; 
2. biztatással elősegíteni, hogy a gyerekek megfogalmazzák érzéseiket. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. értő figyelmet tanúsítani. 

Jancsi és Zoli egy játék teherautón civakodnak, egyikük az elejét ráncigálja, 
másikuk a végét. Az egyik testvér sír is. Mindketten hatalmuk révén akarják 
megszerezni, amire vágynak. Ha a szülő kívül marad a konfliktuson, a fiúk talán 
maguktól is találnak majd megoldást. Ha így van, nagyon jó: remek alkalom ez az 
önálló problémamegoldás tanulásához. A szülő tehát pusztán kívülmaradásával 
hozzájárult egy apró fejlődéshez. 

Ha a fiúk tovább is veszekednek, és a szülő úgy érzi, jó lenne, ha elősegíthetné a 
gyerekek problémamegoldását, egy-egy hívogató, biztató megjegyzés hasznos szokott 
lenni. Például: 

JANCSI: Nekem kell a teherautó! Add ide! Engedd el! 
ZOLI: Nálam volt előbb! Elvette! Tessék visszaadni! 
SZÜLŐ: Úgy látom, tényleg nagy vita van a teherautó körül. Nem akarnátok 

idejönni egy kicsit, és beszélni erről? Szívesen segítek, ha meg akarjátok beszélni. 

Előfordul, hogy egy ilyen egyszerű hívogató hozzásegít a vita azonnali rendezéséhez. 
Néha a gyerekek mintha szívesebben keresnének maguk megoldást, semhogy egy 
felnőtt jelenlétében kelljen megvitatni ugyanezt; mintha azt mondanák: „Végül is 
nem olyan nagy ügy ez!" 

Vannak azután olyan konfliktusok is, ahol aktívabb szerep vár a szülőre. Ilyenkor a 
szülő kezdeményezhet problémamegoldást, ahol is ő inkább a közvetítő híd, mint a 
bíró szerepét tölti be. Például így: 

JANCSI: Nekem kell a teherautó! Add ide! Engedd el! 
SZÜLŐ: Jancsi, te tényleg nagyon akarod ezt a teherautót. 

A probléma a gyereké 

Nincs probléma 

A probléma a szülőé 



ZOLI: Nálam volt előbb! Elvette. Tessék visszaadni! 
SZÜLŐ: Úgy érzed, Zoli, neked jár a teherautó, mert nálad volt előbb. Dühös vagy 

a Jancsira, mert elvette tőled. Úgy látom, igazi vita van ebben köztetek. Van valami, 
amivel szerinted ezt megoldhatnánk? Van egy ötleted? 

ZOLI: Hogy adja oda nekem. 
SZÜLŐ: Jancsi, a Zoli ezt javasolja megoldásként. 
JANCSI: Hát persze, mert akkor az lesz, amit ő akar. 
SZÜLŐ: Zoli, azt mondja a Jancsi, neki nem tetszik ez a megoldás, mert ezzel te 

győznél, de ő veszítene. 
ZOLI: Hát játszhatna az én autóimmal, amíg én befejezem a teherautóval. 
SZÜLŐ: Jancsi, Zoli egy másik megoldást javasol: játszhatnál az ő autóival, amíg 

ő a teherautóval játszik. 
JANCSI: De aztán én is játszhatnék a teherautóval, amikor már neki nem kell? 
SZÜLŐ: Jancsi tudni szeretné, hogy aztán hagyod-e őt is játszani a teherautóval, 

Zoli. 
ZOLI: Persze. És nekem nem is kell nagyon soká ez a teherautó. 
SZÜLŐ: Zoli azt mondja, neki jó így. 
JANCSI: Jól van akkor. 
SZÜLŐ: Azt hiszem, megoldottátok a problémát, ugye? 

Szülők gyakran számolnak be hasonlóan sikeres gyerekkonfliktus-megoldásokról, 
ahol a szülő az elején javaslatot tett a vereségmentes módszerre, azután pedig értő 
figyelmével segítette, hogy a vitázok szót értsenek. Ha valaki kételkedik abban, hogy 
gyerekeit sikerül bevonni a vereségmentes módszerbe, elég, ha arra gondol, milyen 
gyakran oldják meg gyerekek ilyen módszerrel a konfliktusaikat, amikor nincs jelen 
felnőtt: az iskolában, a játszótéren, sportoláskor stb. Ha viszont olyan felnőtt van 
jelen, akit könnyű bevonni bíróként a vitákba, a gyerek hajlamos lesz élni ezzel a 
lehetőséggel - így esetleg nyerhet a másik gyerek veresége árán. 

A szülők többsége mégis örül, hogy a gyerekek közötti konfliktusok megoldására is 
alkalmas e módszer, mivel rossz emlékeik vannak arról, amikor ők próbálták 
megoldani gyerekeik vitáit. Olyankor ugyanis valamelyik gyerek óhatatlanul úgy 
érezte, hogy a felnőtt döntése igazságtalan volt vele szemben, emiatt mérges is rá. Az 
sem ritka, hogy a szülő mindkét gyerek haragját kivívja, például azzal, hogy elveszi 
tőlük, amire mindketten vágynak („Most pedig egyikőtök sem fog a teherautóval 
játszani!"). 

Sok szülő nagy megkönnyebbülést érez, hogy megszabadult bírói szerepétől, amint 
kipróbálta a testvérháborúk vereségmentes irányba terelését. Így számolnak például 
be: „Micsoda könnyebbség, hogy már nem érzem, hogy nekem kellene elrendeznem a 
vitáikat. Mert azelőtt mindig az volt a vége, hogy rám haragudtak, akárhogyan is 
döntöttem." 

A vereségmentes módszer másik nagy előnye, hogy a gyerekek lassan leszoknak 
róla, hogy vitáikkal szüleikhez szaladjanak. Tapasztalják ugyanis, hogy a szüleik 
részvétele mellett is nekik maguknak kell megtalálniuk a megoldást. Így azután le is 
szoknak erről, és elkezdik önállóan megoldani a problémáikat. És ez a kilátás épp 
eléggé kecsegtető minden szülő számára. 



AMIKOR MINDKÉT SZÜLŐ ÉRINTETT A SZÜLŐ-GYEREK 
KONFLIKTUSBAN 

A makacsabb problémák a legtöbb családban mindkét szülőt érintik, ha a konfliktus a 
gyerekekkel kapcsolatban alakult ki. 

KI-KI A MAGA JOGÁN 
Döntő dolog, hogy a két szülő „független résztvevőként" vegyen részt a 
problémamegoldó megbeszélésen. Egymástól sem szabad elvárniuk, hogy 
egységfrontot képezzenek, azaz minden kérdésben azonos oldalon álljanak, bár 
alkalmanként lehet, hogy így van. Itt is kulcskérdés, hogy ki-ki hitelesen önmaga 
lehessen, azaz pontosan képviselhesse saját érzéseit és igényeit. Mindkét szülő 
különálló és egyedi módon vesz részt a konfliktusmegoldásban, és ajánlatos úgy is 
gondolkodni erről, mint ahol három vagy több különálló ember vesz részt, nem pedig 
az „egyesült szülők" a gyerekekkel szemben. 

Az ötletek mérlegelésénél például könnyen megeshet, hogy az egyik ötlet 
elfogadható a mamának, de nem tetszik a papának, vagy fordítva. Lehet, hogy apa és 
nagyfia közös állásponton van egy olyan kérdésben, ahol az anya mást gondol. Van, 
hogy anya és fia álláspontja áll közelebb egymáshoz, miközben az apa másféle 
megoldásra törekszik. Lehet, hogy anya és apa igényei közelebb vannak egymáshoz, 
míg kamasz gyerekük ellentétes irányban gondolkodik. Megeshet az is, hogy 
mindenki mindenkivel hadilábon áll valamely kérdésben. A vereségmentes 
módszerrel élő családok előbb-utóbb tapasztalják, hogy bármely felállás lehetséges - 
és konkrétan ez mindig csak a konfliktus természetétől függ. A vereségmentes 
konfliktusmegoldás kulcsa, hogy átküzdjük magunkat mindezeken a 
szembenállásokon, és olyan megoldást találjunk, amely mindenki számára 
elfogadható. 

A csoportjainkba járó szülőktől tudtuk meg, mik a legtipikusabb nézetkülönbségek 
anyák és apák között: 

1. Apák gyakrabban állnak gyerekeik pártjára olyan kérdésekben, ahol a fizikai 
sérülés veszélye fenyeget. Mintha ők könnyebben elfogadnák azt a tényt, hogy 
időnként megsérülni gyerekkorban elkerülhetetlen. 

2. Anyák gyakrabban állnak lányuk pártjára fiúkapcsolatok ügyében. Kevésbé 
ellenzik az ezzel járó dolgokat, mint például smink, randevúzás, divatos 
öltözködés, telefonálások stb. Apák sűrűbben mutatnak ellenállást, amikor azt 
látják, hogy lányaik fiatalemberekkel randevúznak. 

3. Anyák többnyire igényesebbek az otthoni rend és tisztaság vonatkozásában. 

A lényeg az, hogy anyák és apák különböznek, és hogy ezek a különbségek elő is 
jönnek a konfliktusmegoldások során, ha mindenki hitelesen önmaga. A gyerekekben 
pedig egy újfajta tisztelet és gyengédség ébred szüleik iránt, amikor látják, hogy 
különbözőségüket nyíltan vállalva, emberi arcukkal mutatkoznak meg előttük. Ebben 
a vonatkozásban a gyerekek semmiben sem különböznek a felnőttektől: megszeretik, 



aki emberszerű, és bizalmatlanná válnak azzal szemben, aki nem az. Arra vágynak, 
hogy szüleik igazi arcukat mutassák, és ne játsszák a „szülő" szerepét, akinek mindig 
egyet kell értenie szülőtársával, bármiről legyen is szó. 

AMIKOR CSAK AZ EGYIK SZÜLŐ HASZNÁLJA A III. 
MÓDSZERT 

A P.E.T.-csoportokban gyakran hangzik el az a kérdés, hogy lehetséges-e a 
konfliktusokat III. Módszerrel megoldani, ha a másik szülő nem ezt követi. Azért 
merül fel ilyesmi, mert nem minden szülő érkezik társával, holott erre próbálnánk 
rábeszélni a jelentkezőt. Amikor csak az egyik szülő - mondjuk az anya - kötelezi el 
magát az új módszer mellett, nyugodtan elkezdheti a vereségmentes 
konfliktusmegoldásokat, miközben az apa kitart az I. Módszer mellett. Ez nem okoz 
más bonyodalmat, mint hogy a gyerekek panaszkodnak majd, hogy kevésbé szeretik 
apjuk eljárását, és arra vágynak, hogy ő is a vereségmentes módszert alkalmazza 
velük. Van olyan apa, aki ezek után maga is beiratkozik egy P.E.T.-tanfolyamra. 
Valamelyikük így mutatkozott be az első találkozón:   

 „Én most, azt hiszem, önvédelemből vagyok itt, mert látom, milyen 
eredményes a feleségem ezekkel az új módszerekkel. Sokkal jobb lett a 
kapcsolata a gyerekekkel, az enyém meg nem. Neki elmondják a dolgaikat, 
nekem nem." 

Egy másik apa - aki szintén azután iratkozott be, hogy felesége elvégezte a 
P.E.T.-et - így nyilatkozott csoportjának: 

„Az itt levő nőknek máris megmondhatom, mit várhatnak a férjüktől, ha 
nélkülük végzik el a kurzust. Ahogy elkezditek majd otthon használni az új 
módszereket - úgy figyelni, meg szembesíteni a gyerekeket az érzésekkel, meg 
azok a problémamegoldások... - szóval az atyák meg lesznek sértve. Mint akit 
kihagytak valamiből. Úgy érzik, hogy elvettétek tőlük az apaszerepet. Mert ti 
előbbre juttok majd a gyerekekkel, ők meg nem. Az elején csak ráförmedtem a 
feleségemre: „Mi a csudát vársz tőlem? Én nem megyek arra az átkozott 
tanfolyamra!" Szóval ezért mondom most, hogy egyszerűen nem engedhetem 
meg magamnak, hogy kimaradjak?" 

A feleségek gyakran neheztelnek férjükre, ha az ragaszkodik az I. 
Módszerhez, mivel nem tanulta meg ezeket az új készségeket. Az egyik anya 
mesélte nekünk, hogyan gyűlt benne a harag férje iránt, sőt egyre ellenségesebb 
is lett iránta, amikor újra meg újra látnia kellett erőszakos konfliktusmegoldási 
kísérleteit: „Most már látom, mennyire kártékony az I. Módszer, és nem bírom 
ki, hogy tétlenül nézzem, amint ő továbbra is árt a gyerekeknek." Egy másik 
anya mesélte: „Látom, hogy teszi tönkre a kapcsolatát a gyerekekkel, és ettől 
olyan csalódott és szomorú vagyok. Mert nekik is kellene ez a kapcsolat az 



apjukkal, de hát ez egyre reménytelenebb." 
Vannak anyák, akiknek a csoport segítségére van szükségük ahhoz, hogy kellő 

bátorságot gyűjtve meg merjék mondani férjeiknek, mit gondolnak ebben a 
kérdésben. Emlékszem egy vonzó, fiatal anyára, akinek csoportja segített 
tudatosítani, mennyire fél ő maga is a férjétől, és ezért sosem mondta ki, mit érez, 
amikor férje az I. Módszerrel közeledik a gyerekekhez. Valahogy erőt gyűjtött a 
csoportmegbeszélésből, és ennek nyomán el tudta otthon mondani mindazokat 
az érzéseit, amelyeket a P.E.T.-találkozón fedezett fel magában: 

„Túlságosan szeretem ahhoz a gyerekeimet, hogy csak úgy elnézzem, 
hogyan okozol fájdalmat nekik. Tudom, hogy amit a P.E.T.-en tanultam, az 
jobb nekik, és azt akarom, hogy te is megtanuld ezeket a készségeket. 
Mindig féltem tőled, és látom, hogy ugyanezt teszed a gyerekekkel." 

A hatás az anyát is megdöbbentette. Kapcsolatuk történetében először a férj 
végighallgatta a feleségét. Elmondta, hogy fogalma sem volt, mennyire uralkodik a 
gyerekek és a feleség fölött. És lassan beleegyezett, hogy beiratkozik a legközelebbi 
P.E.T.-tanfolyamra. 

Nem minden családban, ahol valamelyik fél az I. Módszer híve, sikerül ilyen 
szerencsésen a „megmondás". Biztos vagyok benne, hogy néhány családban sosem 
oldódik meg a kérdés. És bár ritkán hallani híreket ilyesmiről, valószínűnek tartom, 
hogy sok helyen sosem sikerül közös nevezőre jutni a problémák kezelésében. 
Nyilván akad olyan család is, ahol a házastárs nyomására a P.E.T.et járt szülő is 
visszatér a régi módszerekhez. 

LEHET-E VÁLTOGATNI A MÓDSZEREKET? 

Néha találkozunk olyan szülőkkel, akik hisznek ugyan a vereségmentes módszer 
hatékonyságában, és elfogadják létjogosultságát, mégsem akarnak egyszer és 
mindenkorra lemondani a másik két - nyertes-vesztes típusú - megközelítésről sem. 

„Vajon egy jó szülő nem inkább a három módszer igazságos keverékét használja-e, 
attól függően, milyen problémáról van szó?" - kérdezte egy apa valamelyik 
csoportunkban. 

Érthető ugyan, hogy némely szülő nem szívesen mond le teljesen a gyerekei feletti 
hatalmáról, ez az álláspont mégsem tartható. Ahogyan nem lehetséges, hogy valaki 
„kicsit terhes" legyen, ugyanúgy nem lehet „kicsit demokratikusnak" lenni a szülő-
gyerek konfliktusokban sem. Először is, a legtöbb szülő, aki a „kevert módszerről" 
beszél, tulajdonképpen arra gondol, hogy kényes kérdésekben visszatérhessen az I. 
Módszerre. Egyszerű nyelven így fogalmazhatjuk meg hozzáállásukat: „Azokban az 
ügyekben, amik nem olyan fontosak, engedem majd, hogy a gyerekeknek is legyen 
szavuk, de a kényes problémáknál meg akarom tartani a döntés jogát." 

A „kevert módszerrel" próbálkozó szülőket figyelve úgy tapasztaljuk, hogy ez nem 
válik be. Amint a gyerek megismerte a vesztés nélküli konfliktusmegoldás ízét, még 
inkább zokon veszi, ha szülei vissza akarnak térni az I. Módszerre. Az is megesik, 



hogy ezentúl nem érdekli már a III. Módszer lehetősége, ha úgyis csak apró-cseprő 
dolgoknál jöhet ez szóba, miközben a fontos kérdéseknél úgyis eleve vesztésre van 
ítélve. 

A „kevert módszer" egyik további következménye, hogy a gyerek elveszti bizalmát 
szüleiben - legalábbis amikor a III. Módszerről van szó -, hiszen sokszor tapasztalta, 
hogy az apróságok megbeszélése után úgyis ők győznek, ha a kérdés nekik fontos. 
Akkor pedig minek egyáltalán belekezdeni a problémamegoldásba? Valahányszor a 
konfliktus komoly, tudható, hogy Apa fog győzni, mivel hatalmát veti be. 

Van, aki megengedi magának, hogy I. Módszerrel döntsön időnként olyan 
ügyekben, ami a gyerekeknek nem túl fontos érzelmileg - vagyis a kevésbé kényes 
problémáknál (és ez nem okoz nagy galibát) -, de mindig a III. Módszert ajánlatos 
használni a kritikus konfliktusoknál, ahol a gyerekek érzelmei és meggyőződése 
határozott. Talán mindenfajta emberi kapcsolatban igaz a tétel, mely szerint 
könnyebben engedünk mások hatalmának olyan kérdésekben, melyeknek kimenetele 
nem érdekel minket túlzottan, míg a számunkra fontos konfliktusoknál mindent 
megteszünk, hogy a döntésbe beleszólásunk legyen. 

ELŐFORDUL, HOGY CSŐDÖT MOND A III. MÓDSZER? 

Válaszunk: „Persze!" Találkoztunk csoportjainkban olyan szülőkkel, akik - különféle 
okokból - nem tudták otthon „beindítani" az új módszert. Tudományosan ugyan még 
nem vizsgáltuk az ilyen családok jellegzetességeit, de a P.E.T.-találkozókon számos 
tényező kiderül, amelyek mind hozzájárulhattak sikertelenségükhöz. 

Van, aki túlságosan fél feladni hatalmát: a III. Módszer gondolata veszélyeztetni 
látszik régi értékrendjét és hitét a tekintélyelvű nevelés szükségességéről. Az ilyen 
szülőknek nemegyszer eléggé torz képzetei vannak az emberi természetről. Szerintük 
az emberekben nem szabad megbízni, és abban is biztosak, hogy tekintély híján 
gyerekeikből is gazemberek és szörnyetegek válnának. Az ilyen szülők többsége ki 
sem próbálja a III. Módszert. 

A sikertelenek közül néhányan arról számoltak be, hogy gyerekeik egyszerűen nem 
voltak hajlandók leülni egy vereségmentes típusú konfliktusmegoldáshoz. Ezek 
többnyire olyan kamaszkorú gyerekek voltak, akik már „leírták" szüleiket, és 
haragjukban, keserűségükben talán úgy érezték, hogy egy ilyen együttműködés 
jócskán túlmegy azon, amit szüleik megérdemelnek. Találkoztam hasonló 
gyerekekkel pszichoterápiás kapcsolatban is, és be kell vallanom, hogy nemegyszer az 
volt az érzésem, legjobb lenne, ha gyűjtenének annyi bátorságot, hogy elszakadjanak 
otthonról, és örömtelibb kapcsolatok után nézzenek. Egy érettségi előtt álló, érzékeny, 
értelmes fiú magától jutott arra a következtetésre, hogy anyja sosem fog megváltozni. 
Anyja tanfolyamjegyzeteit olvasván alaposan megismerkedett a P.E.T. elveivel, majd 
találkozásunkkor ezt mondta nekem: 

„Az én anyám sosem fog megváltozni. Sose használja azokat a módszereket, 
amiket a P.E.T.-en tanulnak. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha nem reménykedem 
tovább abban, hogy valaha is megváltozik. Kár. Rajta nem lehet segíteni. Muszáj 



kigondolnom, miből élhetnék meg önállóan, hogy elmehessek otthonról." 

Mindannyian, akik a P.E.T-programban dolgozunk, tudjuk, hogy egy nyolchetes 
tanfolyam nem változtathat meg minden szülőt - különösen azokat nem, akik tizenöt 
vagy még több éve gyakorolják hatástalan módszereiket. Közülük jó néhánynál nem 
hoz fordulópontot ez a program sem. Ezért tartjuk annyira fontosnak, hogy a szülők 
már akkor megismerkedjenek ezzel a nevelési szemlélettel, amikor gyerekeik még 
kicsik. És így nem fordulhat elő, hogy a szülőgyermek kapcsolat már javíthatatlanul 
megromoljon. 

14. Amit szeretnénk elkerülni: hogy 
gyerekeink felmondjanak nekünk 

Egyre több gyerek mond fel szüleinek. A kamaszkorba lépve elengedik anyjukat és 
apjukat, „leírják" őket, megszakítják a kapcsolatot velük. Társadalmi vagy anyagi 
helyzetüktől függetlenül egyre több családban következik ez be. Csapatostul hagyják 
el szüleiket a fiatalok - akár földrajzilag, akár érzelmileg -, hogy örömtelibb (általában 
kortárs-) kapcsolatok után nézzenek. 

Miért van ez így? Meggyőződésem - amit ezernyi P.E.T.-szülővel szerzett 
tapasztalatom támaszt alá -, hogy ezeket a gyerekeket szüleik magatartása kergette el 
otthonról. Gyerekek akkor mondanak fel szüleiknek, ha azok életszemléletüket, 
értékrendjüket próbálják erőszakosan megváltoztatni - s ezzel alapvető emberi 
jogaikat tagadják meg tőlük. 

A szülők éppen azáltal szalasztják el a lehetőséget gyerekeik befolyásolására, hogy 
túlságosan elszántan és keményen igyekeznek olyasmiben befolyásolni őket, ahol 
hitük és sorsuk irányítását a leginkább maguk akarnák végezni. Csakúgy, mint 
csoportjainkban, itt is megpróbálom elemezni ezt a kérdést, és ajánlani néhány 
módszert, mellyel elkerülhető, hogy gyerekeink felmondjanak nekünk ilyen dolgok 
miatt. 

Igaz, hogy a vereségmentes módszer nagyszerű sikereket hozhat, ha kellő 
ügyességgel alkalmazzák, mégis elkerülhetetlenül maradnak olyan konfliktusok, 
amelyeknél nem várható elsimulás - még a legjobb konfliktusmegoldó készségek 
mellett sem, mivel ezek nem közelíthetők meg a III. Módszerrel. Ezekben a 
kérdésekben a konfliktus megbeszélése többnyire kudarcra ítélt. Mindezt megértetni 
és elfogadtatni tanfolyamvezetőink nehéz feladata, mivel itt régi-régi hiedelmeket kell 
eloszlatni a szülői szerepről. Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy az értékrendet, 
személyes hitet és ízlést érintő kérdésekben ajánlatos a konfliktusokat másképp 
megközelíteni, mivel a gyerekek aligha hajlandók ezekben az ügyekben 
tárgyalóasztalhoz ülni. Ez nem jelenti azt, hogy a szülőnek le kell mondania arról, 
hogy értékrendje átadásával befolyásolja gyerekeit. Csak más megközelítésre van 
szükség, ha eredményes akar lenni. 



AZ ÉRTÉKREND 

Szülő és gyerek között elkerülhetetlenül támadnak olyan konfliktusok, amelyek a 
gyerek hitvallásával, értékrendjével, stílusával, választásaival és életfelfogásával 
összefüggő magatartás miatt robbannak ki. Vegyük kiinduló példaként a hosszú 
hajat. A hosszú hajnak a legtöbb mai fiú számára fontos, szimbolikusjelentése van. 
Fölösleges a szülőnek e jelentés összes apró részletét megértenie - a döntő csak az, 
hogy felismerje, mennyire fontos is fiának ez a viselet. A fiú tehát értéket tulajdonít a 
hosszú hajnak. Valami fontosat jelent a számára. Azt választja, azt szereti jobban - 
azaz nem egyszerűen akarja, hanem szüksége is van rá. 

Ha a szülő megpróbálja megakadályozni e szükséglet kielégítésében, vagy 
erőszakosan elvenni tőle, ami számára értékes, biztosan heves ellenállásba ütközik 
majd. Mert a hosszú haj azt fejezi ki a fiatal gyerek számára, hogy a maga feje után 
megy, hogy a saját életét éli, hogy megmutathatja hitvallását, értékrendjét. 

Aki haj vágásra próbálja rávenni fiát, valószínűleg ilyen választ kap majd: 

„Az én hajam!" „Nekem így tetszik." „Szállj le rólam!" 
„Jogom van úgy hordani a hajam, ahogy nekem tetszik." „Neked ez semmi kárt 
nem okoz!" 
„Én sem mondom meg neked, milyen hajat viselj, úgyhogy te se mondd meg 

nekem, én milyet hordjak." 

Ezek az üzenetek - ha helyesen fejtjük meg őket - azt közlik a szülővel, hogy: „Úgy 
érzem, jogom van, hogy tartsam magam a saját értékrendemhez, legalábbis, amíg nem 
látható, hogy ütközne bármilyen konkrét módon a te érdekeiddel." Ha a saját fiamról 
lenne szó, azt felelném, igaza van. Az ő hosszú haja semmilyen konkrét módon nem 
ütközik az én igényeim kielégítésével: nem bocsátanak el miatta az állásomból, nem 
csökken a jövedelmem, nem akadályoz meg a baráti kapcsolataim ápolásában vagy 
abban, hogy új barátokat szerezzek, nem tesz rosszabb golfozóvá, nem akadályoz 
meg abban, hogy megírjam ezt a könyvet vagy hogy a szakmámat gyakoroljam, és 
legfőképpen abban nem, hogy saját hajamat viszont röviden viseljem. Még pénzembe 
se kerül (valójában még spórolok is általa, ha azelőtt én fizettem a borbélyt). 

Mégis, a hosszú hajhoz hasonló problémákat sok szülő úgy kezeli, mintha ő maga 
lenne a problémagazda. Íme az egyik P.E.T.-szülő beszámolója saját vitájukról e 
kérdésben: 

SZÜLŐ: Egyszerűen ki nem állhatom, hogy ilyen hosszú a hajad. Rémesen nézel ki. 
Miért nem vágatod le? 

FIÚ: Nekem így tetszik. 
SZÜLŐ: Ezt nem mondhatod komolyan! Úgy nézel ki, mint egy hippi. 
FIÚ: Na és? 

                                                        
 Ezt a példát elavultsága ellenére sem akartam kicserélni korszerűbbre, mivel éppen a mai fiatal 
szülőnemzedék „sráckorából" való - és ez most megkönnyítheti az Olvasónak, hogy a példa 
gyerekszereplőjével azonosuljon. (A ford.) 



SZÜLŐ: Valahogy meg kell oldanunk ezt a konfliktust. Én ezt nem tudom 
elfogadni. Mit tehetnénk? 

FIÚ: Ez az én hajam, és úgy hordom, ahogy akarom. 
SZÜLŐ: Miért nem vágatsz le belőle legalább egy kicsit? 
FIÚ: Én sem írom elő neked, hogy hordd a hajad, ugye? 
SZÜLŐ: Nem. De nem is nézek ki úgy, mint egy csavargó (lump). 
FIÚ: Ugyan már, én se nézek ki úgy, mint egy csavargó (lump). A barátaimnak 

tetszik, a lányoknak különösen. 
SZÜLŐ: Engem nem érdekel, nekem gusztustalan. 
FIÚ: Hát akkor ne nézz rám! 

Nyilvánvaló, hogy a fiú nem bocsátkozik konfliktusmegoldásba, mivel „ez az ő 
haja". Ha a szülő továbbra is nyaggatja a hajproblémával, a fiú elhúzódik majd, hátat 
fordít szüleinek, otthagyja őket, vagy legalábbis szobájába vonul vissza. 

A szülők mégis makacsul próbálják az ilyenfajta viselkedést befolyásolni. 
Beavatkozásuk pedig majdnem mindig veszekedést, ellenállást és haragot von maga 
után, és komolyan megrontja a kapcsolatot. 

Az az érdekes, hogy a gyerek pontosan olyan erővel áll ellen, ha mások igényeit 
nem zavaró viselkedését meg akarják változtatni, ahogyan ezt egy felnőtt is tenné. 
Nincs az a felnőtt, aki változtatni akarna viselkedésén, ha hite szerint senkit sem 
zavar ezzel. Felnőtt és gyerek egyaránt hevesen küzd szabadsága megőrzéséért, 
amikor úgy érzi, más irányba erőltetik, holott viselkedése eddig sem ütközött senki 
érdekeivel. 

Ez a legsúlyosabb hiba, amit szülő elkövethet, és sikertelenségének is ez a 
leggyakoribb oka. Ha szülők csak olyan gyerekviselkedést próbálnának befolyásolni, 
amely konkrétan ütközik igényeikkel, sokkal ritkább lenne a lázadás, a konfliktus, és 
sokkal kevesebb szülő-gyerek kapcsolat menne tönkre. Sokan mégis - kritikával, 
hízelgéssel vagy „kifárasztással" - viselkedésük megváltoztatására akarják rávenni 
gyerekeiket, olyan ügyekben is, ahol az nem zavarja konkrétan a szülő igényeit. 
Védekezésképpen a gyerekek felveszik a harcot, ellenállnak, lázadnak vagy 
elmenekülnek. 

Az sem ritka, hogy a gyerek még inkább azt teszi, amiről szülei folyton lebeszélik - 
ahogyan ez a hosszú haj esetében is gyakran előfordul. Vannak, akik a tekintélytől 
félve engednek ugyan a szülői nyomásnak, de mélységes harag és gyűlölet ébred 
bennük szüleik iránt. 

A mai serdülők legtöbb lázadása - tiltakozásaik, ülősztrájkjaik, intézményes 
rendszerellenes harcaik - azoknak a felnőtteknek tulajdoníthatók, akik olyan 
kérdésekben is nyomást gyakorolnak rájuk, amelyeket a fiatalok saját ügyüknek 
tekintenek. 

A gyerekek nem a felnőttek ellen lázadnak, hanem azok ellen a felnőttkísérletek 
ellen, amelyek az ő szabadságukat veszélyeztetik. Az ellen lázadnak, hogy erőszakkal 
a felnőtt képére mintázzák őket, hogy efelé unszolják őket - hogy úgy kell tenniük, 
ahogyan a felnőttek jónak látják. 

Az a tragikus ebben, hogy az életet konkrétan nem érintő ügyek erőszakolásával a 
szülő elveszti befolyását az olyan kérdésekben, amelyek viszont már valóban érintik az 



ő életét is. Különböző életkorú gyerekeknél egyformán tapasztaltam, hogy hajlandók 
változtatni viselkedésükön, ha belátható, hogy az valóban akadályozza a másik 
embert saját igényei kielégítésében. Ha a szülők csak azokban az ügyekben 
próbálnának változást kérni gyerekeiktől, ahol egyébként konkrét következmény 
sújtaná őket, akkor sokkal könnyebben találnának együttműködésre; gyerekeik 
várhatóan szívesebben tartanák tiszteletben a szülői igényeket és ülnének le velük 
problémájukat megoldani. 

Csakúgy, mint a hosszú haj, az öltözködés stílusa is óriási szimbolikus értékkel bír 
a gyerek szemében. Az én sráckoromban a kifakult sárga kordnadrág és a piszkos 
(nagyon piszkos) szandál volt a „menő". Emlékszem, valahányszor új szandált 
vettem, először is szertartásszerűen hosszan dörzsöltem kosszal, mielőtt egyáltalán 
mérlegeltem volna, hogy hordjam-e. Ma a piszkos farmer, a poncsó, a fémkeretes 
kerek szemüveg, a miniszoknya vagy az edzőcipő ilyen. 

Micsoda erővel küzdöttem jogomért, hogy hordhassam azokat a kordnadrágokat és 
szandálokat! Nagyon nagy szükségem volt ezekre a szimbólumokra. A szüleim pedig 
nem találtak logikus érvet az ebből rájuk háruló „kínok" alátámasztására. 

Előfordul, hogy a gyerek öltözködése konkrétan érinti a szülőt, és a gyerek ezt el is 
fogadja. Példa erre Szonya esete az esőkabáttal, amit már többször idéztem. Szonya 
megértette, hogy ebben a helyzetben több konkrét következmény hárulna szüleire, ha 
esőkabát vagy más védelem nélkül menne a buszmegállóig: ruháját tisztítóba kellene 
küldeni, vagy ha megfázik, gyógyszerre, orvosra kell költeni és valamelyik szülőnek 
otthon kellene maradni vele. 

Egy másik példa a vereségmentes módszerrel megközelíthető problémákra a 
lányom Newport Beach-i húsvéti vakációja lett volna. Igaz, hogy ebben a tervében 
értékrendje is szerepet kapott, de világosan látta, hogy az konkrétan érint minket is: 
nem tudnánk aludni az aggodalomtól, esetleg az éjszaka közepén hívnának minket, ha 
történetesen olyan kamaszok közé keveredik, akik majd a bíróságon kötnek ki. 

Ritka esetben akár a hosszú haj körüli konfliktus is alkalmas lehet a 
problémamegoldásra, ahogyan ez az egyik ismerős családban is megtörtént. Az apa 
iskolaigazgató volt. Úgy érezte, abban a konzervatív közösségben fia hajhossza 
rosszpontot jelenthet számára: azzal vádolhatják, hogy lám, túlságosan liberális egy 
ilyenfajta állás betöltéséhez. A fiú el is fogadta ezt az érvet, hiszen látta, hogy hosszú 
hajával árthat apjának. Pusztán rá való tekintettel hajlandó volt lényegesen rövidebbre 
vágatni haját. Apja ugyanis nem saját értékrendjével támadta a fiáét, csupán segítséget 
kért tőle. 

Ugyanennek a konfliktusnak más családokban talán nem ez lett volna a megoldása. 
A lényeg mindig az, hogy a gyerek megértse érvelésünket, ha viselkedése konkrétan 
érint bennünket. Csakis így lesz hajlandó vállalni egy vereségmentes 
problémamegoldást. A tanulság az, hogy csak akkor hajlandó a gyerek tárgyalni, ha 
valóban, láthatóan kihat viselkedése a szülők ügyeire. 

Az alábbi példákat szülők gyűjtötték össze olyan kérdésekről, ahol gyerekeiket nem 
tudták meggyőzni bármiféle konkrét „ártalomról", és így nem is sikerült tárgyalásba 
kezdeni: 

Tizenéves lányoknál miniszoknya viselése 



Tizenéves fiúknál fakult farmer viselése 
A barátok kiválasztása akár a szülői ellenszenv ellenére 
Időhúzás leckeírásnál 
Iskolából való kimaradás népszerű, jól fizető szakma kedvéért 
Hippis vagy punkos öltözködés 
Cumizás kisóvodás koron túl, a cumirongy cipelgetése 
Füllyukasztás fülbevalóhoz 
Arcfestés jellege, erőssége 
Iskolai bohóckodás, a tanári neheztelés ellenére 
Templombajárás megtagadása 

A III. Módszer nyilvánvalóan nem arra való, hogy segítségével a gyereket a saját 
képünkre formáljuk. A gyerekek azonnal átlátnak az efféle szándékon, és ellenállnak. 
Ezzel pedig épp azt veszélyeztetjük, hogy majd olyan problémák megoldásában 
együttműködjenek velünk, amelyek tényleg érintenek bennünket: a megbeszélt 
házimunkák elmulasztásában, a zajongásban, a kártevésben, a rendetlenség 
fenntartásában, a tévé kisajátításában, a kölcsönkért tárgyak szertehagyásában, a 
virágok eltaposásában és hasonlókban. 

EMBERI JOGOK 

A hajhossz és egyéb, a szülőket konkrétan nem érintő kérdések körüli küzdelmek 
kétségtelenül elvezetnek a fiatalok emberi jogainak problémájához. Úgy érzik, joguk 
van saját ízlésük szerint hordani hajukat, választani barátaikat, viselni ruháikat stb. És 
a fiatalok - ma éppen úgy, mint bármely más időkben - hevesen védik is ezeket a 
jogaikat. 

Hasonlóan a felnőttekhez, a különböző embercsoportokhoz és nemzetekhez, a 
fiatalok is megküzdenek saját jogaikért. Minden erejükkel ellenállnak a 
szabadságukat, önállóságukat fenyegető támadásoknak. Számukra olyan fontos 
dolgok ezek - amiről tárgyalni, kompromisszumot kötni vagy „problémamegoldással 
kísérletezni" nem is lehet. 

Miért nem veszik ezt észre a szülők is ? Miért nem értik meg, hogy fiaik és lányaik 
emberi lények, és hogy az ember természetében rejlik, hogy veszélyeztetett 
szabadságáért küzdjön? Miért nem értik, mennyire lényeges és alapvető dologról van 
itt szó - arról az emberi szükségletről, hogy szabadságát megőrizze? Miért nem 
döbbennek rá a szülők, hogy a polgári jogok a családban kezdődnek? 

Az egyik ok: az az elterjedt szemlélet, mely a gyerekeket a szülő „tulajdonaként" 
tünteti fel. Ez indokolná a sok idomítást, nyesegetést, gondolatátültetést, dirigálást, 
agymosást. Emberi jogaik tiszteletben tartása, vagy bizonyos szabadságuk 
sérthetetlensége viszont előfeltételezi, hogy úgy tekintsünk a gyerekekre mint önálló 
lényekre, független személyekre, akiknek megvan a saját életük. Kevés az olyan 
szülő, aki ezzel a hozzáállással tekintene gyerekeire, mielőtt tanfolyamunkra eljön. És 
többnyire nem is könnyű elfogadniuk elveinket, melyek megadják a gyereknek a 
szabadságot, hogy azzá váljon, amivé válni akar - kivéve ha viselkedése a szülőt 



akadályozza abban, hogy azzá váljon, amivé viszont ő akar válni. 

 „NEM IS TANÍTHATOM AZ ÉRTÉKRENDEMET?" 

Csoportjainkban ez a leggyakrabban elhangzó kérdés, mivel a legtöbb szülő igényli, 
hogy gyerekeinek átadhassa saját hitvallását, értékrendjét. A válaszunk pedig: 
„Dehogynem! Nemcsak taníthatod, de elkerülhetetlenül tanítod is!" A szülő ugyanis 
nem tehet mást, mint hogy tanítja értékrendjét, egyszerűen azért, mert a gyerek 
óhatatlanul megtanulja ezt, amint szülei tetteit és szavait figyeli. 

A SZÜLŐ MINT MODELL 

Csakúgy, mint sok más felnőtt, akivel felnövekedése során a gyerek kapcsolatba 
kerül, a szülő is mintaképpé, modellé válik a gyerek számára. Ez a modellnyújtási-
modellkövetési folyamat szakadatlan: a tettek még a szavaknál is jobban mutatják a 
gyerek számára, mi érték szülei szemében, mi az, amiben hisznek. 

Az a szülő, aki saját értékrendje szerint él, már pusztán ezzel is tanítja gyerekeinek 
ezeket az értékeket. Ha arra vágyik, hogy gyerekei értékeljék a becsületességet, akkor 
magának a szülőnek kell naponta megmutatnia saját becsületességét. Ha azt szeretné, 
hogy gyerekei nagylelkűek legyenek, neki magának kell nagylelkűnek lennie. Ha 
pedig azt akarja, hogy gyerekei magukévá tegyék a keresztény erényeket, neki 
magának kell keresztény módjára viselkednie. Saját értékrendünk tanításának ez a 
legjobb - ha ugyan nem az egyetlen - módja. 

„Tedd, ahogy mondom, és ne úgy, ahogy teszem" - ez a megközelítés nyilván nem 
kecsegtet sikerrel. Sokkal könnyebb azzal befolyásolni a gyereket, hogy: „Tedd, 
ahogy én teszem!" 

Ha a szülő becsületes gyerekeket akar nevelni, nyilván elvéti célját, ha a gyerek füle 
hallatára például azzal utasít vissza egy nemkívánatos meghívást, hogy „Olyan 
szívesen jönnénk, de sajnos külföldi vendégeink lesznek"; vagy ha az apa azzal 
dicsekszik vacsoránál - szintén a gyerek jelenlétében -, hogyan sikerült az adójából 
ennyit vagy annyit lecsalni; vagy ha az anya arra inti lányát, hogy „Ne szólj ám 
apádnak, mennyit fizettünk ezért az új lámpáért!" De azzal is csökkennek a becsületre 
nevelés kilátásai, ha a szülők eltitkolják gyerekeik elől a teljes igazságot az élet 
felmerülő kérdéseiről: testről, szellemről, lélekről. 

Álszent dolog békés, erőszakmentes emberi kapcsolatokról papolnia annak, aki 
maga fizikai büntetéssel fegyelmez. Emlékszem egy magvas karikatúrára, amelyen az 
apa térdére fektetve veri gyerekét, és közben ezt kiabálja: „Remélem, ebből majd 
megtanulod, hogy nem verheted a kisöcsédet!" 

A szülő azzal tanítja értékrendjét gyerekeinek, ha ennek megfelelően él, és nem 
azzal, ha bizonyos szabályokat próbál beléjük sulykolni. Meggyőződésem szerint a 
felnőtt-társadalom értékrendjét leginkább azért utasítják el a fiatalok, mert látják, 
hogy a felnőttek sem aszerint élnek, hanem csak prédikálnak róla. Csüggedten 
tapasztalják, hogy a tankönyvek nem mondják el a teljes igazságot a kormányzatról és a 



történelemről, és hogy tanáraik - az élet számos tényének „kifelejtésével" - hazudnak. 
Óhatatlanul dühösek lesznek a felnőttekre, amikor a szexuális erkölcs bizonyos 
elveiről prédikálnak nekik, miközben naponta láthatják a televízióban, hogy a 
felnőttek egyáltalán nem eszerint élnek. 

Taníthatja tehát a szülő saját értékrendjét, ha ő maga eszerint él. De hányan teszik 
ezt? Persze hogy szabad átadni saját hitvallásunkat - csakhogy nem szavakkal, nem a 
szülői tekintély erejével, hanem példánkkal. Bármit taníthatunk, ami nekünk becses, 
de csak mint modellek, akiknek iránytűje ez az értékrend. 

A legtöbben amiatt aggódnak, hajlandók-e vajon gyerekeik átvenni e tanításokat. 
Bizony lehet, hogy nem. Előfordulhat, hogy egy-egy szülői érték nem tetszik nekik - 
úgy találhatják, hogy ezek végeredménye más, mint amire ők vágynak (a mai fiatalok 
például gyakran visszautasítják a patriotizmust - a hazaszeretetet -, mivel úgy 
gondolják, ez szít háborút a népek között). Amikor a szülők attól tartanak, hogy 
gyerekeik talán nem fogadják majd el értékrendjüket, nemegyszer visszatérnek a 
„legális szülői uralom" dogmájához: „Túl fiatalok még ahhoz, hogy maguk ítéljék 
meg a dolgokat" - hallani a leggyakoribb érvet. 

Lehetséges-e egyáltalán egy ép emberre hatalmi szóval ráerőltetni bármiféle 
értékrendet? Azt hiszem, nem. Sokkal valószínűbb, hogy a befolyásolásra kiszemelt 
ember még inkább ellenáll majd ennek az erőszaknak, még hevesebben védve saját 
hitét és szemléletét. Hatalom és tekintély képes lehet mások cselekedeteit megszabni, 
de gondolataikat, eszméiket és hitüket aligha. 

A SZÜLŐ MINT SZAKTANÁCSADÓ 

A modellnyújtáson kívül van más módja is annak, hogy gyerekeinket saját 
értékrendünk irányába befolyásoljuk; hogy arra tanítsuk őket, szerintünk mi helyes 
vagy helytelen. Elmondhatjuk nekik tapasztalatainkat, ismereteinket, elképzeléseinket 
- pontosan úgy, ahogyan azt szaktanácsadók teszik, ha vállalatok konzultálásra kérik 
fel őket. De nem szabad elfelejteni, hogy a sikeres szaktanácsadó nem prédikál, 
hanem elmagyaráz, nem erőltet semmit, hanem ajánl, nem megkövetel, hanem 
javasol. A sikeres szaktanácsadó hozzáértése gyümölcseit felkínálja ügyfeleinek, de 
nem nógatja őket hétről hétre, nem szégyeníti meg őket, ha nem fogadják meg 
tanácsait, és nem erőszakoskodik tovább saját szempontjaival, ha ügyfelénél 
ellenállást tapasztal. A sikeres szaktanácsadó felkínálja elképzeléseit, majd rábízza 
ügyfeleire, elfogadják-e avagy elutasítják ezeket. Ha egy igazi szaktanácsadó úgy 
viselkedne, ahogy a szülők többsége szokott, hamarosan közölnék vele megbízói, 
hogy további szolgálatára nem tartanak igényt. 

Manapság elég sok szülőnek mondanak fel - közlik velük, hogy szolgálataikra nem 
tartanak igényt -, mivel többségük nem hatékony szaktanácsadója saját gyerekének. 
Kioktat, hízeleg, fenyeget, figyelmeztet, rábeszél, erőltet, prédikál, moralizál, 
megszégyenít, pusztán azért, hogy elérje: gyerekei azt tegyék, amit ő helyesnek ítél. 
Napjában többször is és napról napra „megkörnyékezi" gyerekeit az aktuális 
prédikációval és utasítással. Nem bízza a gyerekre, hogy elfogadja-e a tanácsot, 
hanem teljesen átveszi a felelősséget a gyerek tanulásáért. Azt mondhatjuk tehát, hogy 
szaktanácsadóként a legtöbb szülő úgy gondolja, hogy gyerekének „meg kell vennie a 



felkínált árut" - mert ha nem, az az ő szaktanácsadói kudarca. 
Pedig inkább ügynök az ilyen, és sok szülő követi el az erőszakos ügynök hibáit. 

Nem csoda tehát, hogy a legtöbb családban gyakran hallani a gyerekektől: „Hagyj 
már békén!", „Ne nógass már annyit!", „Tudom, hogy mit mondasz, nem kell naponta 
újra elmondanod", „Hagyd abba a kioktatást!", „Jaj, de unom!", „Na, viszlát." 

Mindebből az a tanulság, hogy a szülő lehet ugyan hasznos szaktanácsadója 
gyerekeinek - elmondhatja nekik elképzeléseit, tapasztalatait, életbölcsességét -, ha 
nem felejti el, mi tesz hatékonnyá egy szaktanácsadót. Így nem is mondanak fel majd 
neki éppen azok, akiknek segíteni akar. 

Ha az Olvasó úgy gondolja például, hogy vannak bizonyos hasznos információi 
arról, hogyan hat a cigaretta az ember egészségére, mondja el gyerekeinek. Ha úgy 
érzi, a vallás fontos tényező saját életében, meséljen erről gyerekeinek is. Ha 
valamelyik folyóiratban talál egy jó cikket a narkózás kihatásairól, adja oda a 
gyereknek elolvasásra, vagy olvassa fel a családnak. Ha ismer adatokat a 
továbbtanulás előnyeiről, mondja el ezeket saját gyerekeinek is. Ha úgy gondolja, 
hasznos ismeretei vannak a házasság előtti szex problémájáról, megfelelő időben 
ossza meg ezeket a gyerekekkel. 

Saját szaktanácsadói tapasztalatomból még egy tanulság vonható le: pszichoterápiás 
kapcsolataimban azt tapasztaltam, hogy legértékesebb eszközöm az értő figyelem. Ha 
viszont új elgondolásokat ajánlottam klienseimnek, majdnem mindig ellenállásba és 
védekező tartásba ütköztem, részben azért, mert az általam ajánlottak éppen 
ellentétesek voltak az ő hitükkel vagy szokásaikkal. De ha ezek után értő figyelemmel 
tudtam meghallgatni ezeket az érzéseket, azok többnyire el is tűntek, és az új ötlet 
elfogadást kapott. Amikor tehát a szülő saját értékrendjét és hitvallását kívánja 
gyerekeinek átadni, ellenállásra és kifogásokra számíthat. Nem szabad elfelejteni, 
mennyire hasznos ilyenkor az értő figyelem. 

A tanfolyamainkra járó szülőknek és az Olvasóknak egyaránt azt ajánljuk: tanítsák 
gyerekeiknek saját értékrendjüket, de ne legyenek ügynök módjára erőszakosak 
ebben. Mondják ki világosan, de ne nyaggassák őket; tárják fel saját gondolataikat, de 
ne prédikáljanak, beszéljenek bizalommal, ne erőltessenek semmit - majd elegánsan 
vonuljanak vissza, és bízzák a gyerekekre, elfogadja-e a hallottakat. És - ne 
felejtkezzenek meg az értő figyelemről! Ha a szülő mindezt betartja, van esélye újabb 
„felkérésre", arra, hogy a gyerek felírja a hasznos szaktanácsadók listájára, akihez 
majd fordulni lehet. Így nem is kell félni az elbocsátástól. 

„ELFOGADNI, AMIN NEM VÁLTOZTATHATOK" 

Talán van Olvasóink között olyan, aki ismeri ezt a gyakran idézett imát. 
Emlékezetem szerint így hangzik: 

Ó, Uram, add meg nekem azt a békét, hogy el tudjam fogadni, amin nem 
változtathatok, A bátorságot, hogy megváltoztassam, amit megváltoztathatok, És 
a bölcsességet, hogy tudjam a különbséget! 

A megváltoztathatatlan elfogadása különösen fontos az értékrend vonatkozásában. 



Hiszen számtalan gyerekviselkedés kapcsán egyszerűen nem várhatja a szülő, hogy 
meg tudná változtatni. Az egyetlen lehetőség: ennek elfogadása. 

Sok szülő nem könnyen nyugszik bele, hogy pusztán szaktanácsadója lehet 
gyerekeinek. Így érvelnek: 

„De hát az én dolgom, hogy elérjem, hogy a gyerekeim ne dohányozzanak!" 
„Be kell vetnem a tekintélyemet, ha meg akarom akadályozni, hogy a 

lányomnak szexuális kapcsolatai legyenek az esküvője előtt." 
„Nem vagyok hajlandó pusztán szaktanácsadó lenni drogügyben. Ennél többet 

kell tennem, hogy távol tartsam a gyerekeket ettől a kísértéstől." 
„Nem tudom elfogadni, hogy mindennap elnézzem, ahogy a gyerek lecke 

nélkül indul az iskolába." 

Érthető, ha egy-egy magatartás olyan erős indulatokat mozgósít a szülőben, hogy 
nem adja fel befolyásolási kísérleteit, de egy tárgyilagosabb nézőpont talán meggyőzi, 
hogy nincs más választása, mint elfogadni a megváltoztathatatlant. 

Vegyük példaként a cigarettázást. Tegyük fel, hogy a szülők minden fontos adatot 
elmondtak róla a gyereknek (saját rossz tapasztalataikat a dohányzásról, egészségügyi 
statisztikákat a dohányzókat sújtó betegségekről, idevágó újságcikkeket adtak neki 
elolvasásra stb.). Tételezzük fel, hogy a gyerek továbbra is a dohányzás mellett dönt. 
Mit tehetnek a szülők? Ha megpróbálják megakadályozni, hogy otthon dohányozzon, 
nyilván házon kívül fog rágyújtani (esetleg otthon is, amikor szülei távol vannak). 
Nyilván nem kísérgethetik mindenhová, és nem őrizhetik otthon sem. Még ha rajta is 
kapják, hogy cigarettázik, mit tehetnek? Szinte bármilyen megrovás alól ki tudja 
vonni magát. Elvben megfenyegethetik, hogy elkergetik otthonról, de az ilyen 
fenyegetésnél mindig félő, hogy a gyerek önként megvalósítja. Valójában tehát nincs 
más választásuk, mint elfogadni, hogy nem sikerült befolyásolni gyerekük 
dohányzását. Az egyik anya pontosan fogalmazta meg választási lehetőségeit: „Az 
egyetlen mód, amivel meg tudnám akadályozni, hogy a lányom dohányozzon, az 
lenne, ha kikötném őt az ágy lábhoz." 

Másik példánk lehet a leckeírás, amely oly sok családban okoz konfliktust. Mit 
tehet a szülő, ha a gyerek nem csinálja meg a leckéit? Ha beküldi a szobájába, 
csinálhat ott bármi mást is, csak épp leckét nem. A lényeg az, hogy senkit sem lehet 
tanulásra szorítani. 

„Elvezetheted a lovat a vályúhoz, de nem kényszerítheted, hogy igyon is" - állítja a 
közmondás, és ez a leckeírásra is érvényes. 

És mi a helyzet a házasság előtti nemi élettel? Ugyanez az elv érvényes itt is. 

                                                        
  A magyar iskolának mégis sikerült megtalálnia ennek a módját: maguk a tanárok biztatták a 
szülőket, hogy tanuljanak együtt gyerekeikkel, mert „az általános iskolai tananyag nem 
alkalmas önálló tanulásra". Valóban, az átlagos intelligenciájú és átlagos önfegyelmű gyerek már 
a felső tagozatban gyakran kerül bukásveszélybe. Az otthoni együtt tanulás pedig nemcsak 
abban akadály, hogy a gyerek kompetensnek érezhesse magát saját dolgában, hanem a kölcsönös 
frusztráció egymáson való levezetése is elkerülhetetlen. (A ford.) 



Lehetetlenség a gyerekeket mindenhova elkísérni. Vagy ahogy az egyik P.E.T.apa 
fogalmazta: „Azt hiszem, tényleg lehetetlen, hogy megakadályozzam a lányomat 
abban, hogy szexuális viszonya legyen... végül is nem lőhetem le az összes fiút, aki 
randevúzni akar vele." 

Vannak más dolgok is a gyerekek életében, ahol a szülőnek nemigen van 
beleszólása. Arcfestés, ivás, iskolai zűrök, barátválasztás, más fajtából való partner 
választása, szipózás és hasonlók. A szülő nem tehet mást, mint hogy megpróbálja 
modellként vagy szaktanácsadóként befolyásolni gyerekét, és „terápiás" - az 
öngyógyítást mindig elősegítő - kapcsolatot alakítani ki vele. Mi mást még? 
Véleményem szerint csakis elfogadni lehet azt a tényt, hogy bizonyos magatartás 
megakadályozására nincs szülői hatalom. 
Talán ez az ára annak, ha szülők vagyunk. Megtehetünk minden tőlünk telhetőt, 
reménykedhetünk a jóban, mégsem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy legnagyobb 
erőfeszítéseink sem hoznak kellő eredményt. És akkor kérhetjük, hogy: „Ó, Uram, add 
meg nekem azt a békét, hogy el tudjam fogadni, amin nem változtathatok." 

EGY KIS SEGÍTSÉG, „HOGY TUDJAM A KÜLÖNBSÉGET..." 

Azokban a családokban, ahol a szülők hosszú ideig követték az I. Módszert, és olyan 
kérdésekben is „nyúzták" a gyerekeket, ahol a szülőket nem érintette konkrétan a 
gyerek viselkedése, nem könnyű bevezetni a vereségmentes módszert, mivel a 
kapcsolat annyira megromlott már. A gyerekek haragszanak szüleikre, és bármilyen 
szülői beavatkozás előszelére védekező állást vesznek fel: gyanús minden kísérlet, 
amely az ő viselkedésükbe nyúl bele. Így azután, amikor a szülő konfliktusmegoldási 
javaslatával áll elő, a gyerekek vagy eleve tiltakoznak, vagy azzal az elhatározással 
ülnek le a megbeszélésre, hogy minden erejükkel védik majd szabadságukat. 

A P.E.T.-programban egy meglepően egyszerű módszert sikerült kidolgoznunk ez 
ellen: segítségével leszerelhető az az ellenállás és bizalmatlanság, amelybe a szülő 
könnyen beleütközne. Mindössze papírra és ceruzára van szükség. A lapot egy 
függőleges vonallal kétfelé osztjuk, vagyis két oszlopot alakítunk ki. A gyerekeknek 
pedig valami ilyesmit mondunk: 

„Szeretnénk egy új módszert kipróbálni a konfliktusaink megoldására. Azelőtt 
gyakran mi nyertünk, miközben ti veszítettetek, vagy ti győztetek, és mi vesztettünk. 
Most viszont olyan megoldásokat próbálunk majd találni, amely mindkettőnk számára 
elfogadható, azaz egyikünk sem veszít. A szabály itt az, hogy csak olyan döntés 
születhet, amely egyformán jó mindkét félnek - addig keresünk, míg nem találunk 
ilyet, és azt választjuk, amit mindannyian szívesen valósítunk majd meg. 

Idehoztam ezt a lapot, és két részre bontottam. Minden konfliktusunkat és 
problémánkat felírjuk majd ide, bármelyikünk hozza is elő. A bal oldalra írjuk majd 
azokat, amelyek bosszantanak ugyan, de igazság szerint semmi kár nem ér engem 
ebből a zavaró viselkedésből: például engem azért, ha te nem írod meg a leckéd, téged 
azért, ha én túl »finnyásan« tartom rendben a konyhát. Ezeket fel* írhatjuk a bal 
oldalra, hiszen zavar minket. A jobb oldalra írjuk viszont az olyan problémákat, ahol 
tényleg konkrét következményét, kárát látjuk annak, amit á másikunk csinál. Például, 
ha elfelejtesz bevásárolni, ahogy megbeszéltük, vagy én elfelejtem aláírni az 



ellenőrződ, ahogyan te várod. 
Ha elkészült a listánk, megígérjük, hogy nem fogunk nyaggatni titeket a bal oldalon 
levő problémák miatt. Egyszerűen kidobjuk őket, és nem piszkálunk titeket velük. 
Vegyük példaként a leckeírást. Vállaljuk, hogy sosem említjük meg - a ti dolgotok 
lesz, mikor csináljátok, vagy hogy egyáltalán megcsináljátok-e. Mert ezt egyedül is el 
tudjátok intézni. 

A jobb oldali oszlopban levő problémákat viszont végig kell járnunk, amíg 
kölcsönösen elfogadható megoldást nem találunk rájuk, vagyis olyat, hogy 
egyikünk se érezze vesztesnek magát. Van-e valakinek kérdése eddig?" 

(A kérdések megválaszolása után) „Akkor tehát csináljunk listát a problémákról - 
bárki előjöhet azzal, ami neki gond, ami őt bosszantja. Minden problémáról 
eldöntjük, melyik oszlopba való: jobbra vagy balra." 

A gyerekek általában annyira örülnek, hogy a bal oldali problémákat szüleik 
„kidobják az ablakon", hogy máris szívesebben kezdenek tárgyalásokat a jobb 
oldali konfliktusokról, nagyobb lelkesedéssel ajánlanak megoldásokat és fogadnak 
el olyanokat, amelyek mindkét fél igényét kielégítik. 

Az alábbi konfliktusívet valamely P.E.T.-családunk készítette (23. ábra). Mint 
más családokban is, náluk is jóval több probléma gyűlt össze a bal, mint a jobb 
oldalra. 
„Mostantól a Te dolgod!” típusú 
problémák (együttes megoldásra 
alkalmatlan értékütközések) 

Kölcsönös konfliktusmegoldásra váró 
problémák. 

1. A gyerek leckéje – mennyit, mikor 
és egyáltalán tanul-e otthon. 

2. Milyen frizurát visel. 
3. Mikor megy lefeküdni. 
4. Mit eszik. 
5. Milyen ruhát vesz fel az iskolába. 
6. Kikkel barátkozik. 
7. Milyen gyakran fürdik. 
8. Hogyan díszíti a szobáját. 
9. Hova megy, amikor elmegy 

otthonról. 
10. Hogyan költi el a zsebpénzét. 

1. Mennyi részt vállal a gyerek a ház 
körüli munkákból. 

2. Mit vesznek a szülők, és mi terheli a 
gyerek zsebpénzét. 

3. Időben szólni a szülőknek, hogy 
mikor várhatják őt haza. 

4. A közös használatú tárgyak 
(készülékek, gépek, autó, tévé, 
szerszámok, stb.) használata. 

5. Ki-ki hagyjon rendet maga után a 
közös helyiségekben. 

 
 



15. Konfliktusmegelőzés - önmagunk, a 
szülők változtatásával 

Még egy utolsó elképzelés van a tarsolyunkban arról, hogyan lehet saját 
magatartásunk, hozzáállásunk megváltoztatásával szülő-gyerek konfliktusokat 
megelőzni. Azért is maradt utolsónak ez az ötlet, mivel félő, hogy sokan megijednek 
attól a gondolattól, hogy nem a gyerekeiknek, hanem nekik maguknak kellene talán 
megváltozniuk. Mennyivel könnyebb elfogadni a gyerek megváltoztatásának vagy a 
környezet módosításának gondolatát, mint azt, hogy magunkon változtassunk valamit! 

A mi társadalmunkban sokkal inkább úgy tekintenek a szülőségre, mint ami a 
gyerekek fejlődésével függ össze, és kevesen gondolnak magának a felnőttnek a 
fejlődésére. Nevelni tulajdonképpen növelnit jelent, de ez kihat a szülőre is. A 
problémás gyerek mellett többnyire ott van a problémás szülő is, és a problémás 
kapcsolat is kettőjük között, még ha erről keveset hallani is. 

Minden szülő tudja, hogy különböző kapcsolataiban - például a házastárssaI, a 
barátaival, a rokonokkal, főnökkel és beosztottakkal - időnként neki ma| gának kell 
változnia ahhoz, hogy súlyos konfliktusokat elkerülhessen, vagy hogy ne fusson 
zátonyra a kapcsolat. Mindannyian emlékszünk olyan esetre, amikor saját 
hozzáállásunkat, szemléletünket módosítottuk, és így tudtuk elfogadni a másik ember 
magatartását. Lehet, hogy barátunk állandó elkésése idegesített kezdetben, de sok év 
alatt ez elfogadássá szelídült, és ma már csak nevetünk rajta. Megszűnt az „idegesítő" 
élmény, a késést elfogadtuk mint barátunk tulajdonságát. Nem az ő magatartása 
változott meg, hanem a saját hozzáállásunké az ő viselkedéséhez. Mi 
alkalmazkodtunk, mi változtunk. | 

A szülő ugyanígy képes megváltoztatni saját hozzáállását gyerekei egy-egy 
magatartásformájához. f 

Anett édesanyja könnyebben elfogadta lánya miniszoknya iránti vágyát, miután 
visszapergette emlékezetében, hogyan küzdött ő bakfis korában, hogy térd feletti 
szoknyát hordhasson, vagy hogy anyja megvetése ellenére letekert térdzoknit 
viselhessen. 

Isti apja könnyebben elfogadta hároméves fia túlmozgékonyságát, miután 
végighallgatta egy olyan szülőcsoport vitáját, akik teljesen tipikusnak mondták az 
ilyen viselkedést ennél a korosztálynál. 

Bölcs dolog ráébredni, hogy önmagunk elfogadóbbá válásával lényegesen 
csökkenthetjük az olyan viselkedések számát, amelyek zavarnának. 

És ez nem is olyan nehéz, mint ahogy tűnik. A legtöbb szülő például sokkal 
elfogadóbbá válik az első gyerek után, sőt még a második és a harmadik után is van 
„javulás". Az is növelheti a szülő elfogadását, ha egy jó könyvet olvas vagy előadást 



hallgat a gyereknevelésről, vagy ha egy gyerekcsoport vezetőjeként tapasztal egyet s 
mást. Minden tapasztalat a gyerekekkel - vagy akár mások tapasztalatainak a 
megismerése is - jócskán változtathat saját szemléletünkön. De vannak egyéb módok 
is, melyek a gyerekek nagyobb elfogadásához segíthetnek hozzá. 

 

LEHETÜNK-E ELFOGADÓBBAK ÖNMAGUNKKAL SZEMBEN? 

Idevágó tanulmányok bizonyítják, milyen szoros az összefüggés saját magunk 
elfogadása és más emberek elfogadása között. Aki saját magát mint embert elfogadja, 
az valószínűleg sokkal több elfogadást érez mások iránt is. És akik sok mindent 
nehezen tűrnek önmagukban, azok másokban is gyakran találnak kivetnivalót. 

Fel kell tennünk magunknak azt a mélyreható kérdést: „Mennyire szeretem 
magamat - olyannak, amilyen vagyok?" 

Ha az őszinte válasz kevés elfogadást jelez, át kell értékelnünk saját életünket: új 
szemmel kell néznünk eddigi teljesítményeinkre, melyek talán sokkal nagyobb 
elismerést érdemelnek. A jó önértékelésű, önmaguk iránt elfogadó emberek általában 
többet is érnek el, jobban hasznosítják képességeiket, inkább megvalósítják belső 
lehetőségeiket, eljutnak céljaikig. 

Azok a szülők, akiknek saját, önálló tevékenységük révén sikerül sokféle igényüket 
kielégíteniük, kevésbé keresik a gyerek „milyenségében" örömüket. Kevésbé van 
szükségük arra, hogy a gyerek egy bizonyos - általuk megálmodott - irányba 
fejlődjön. Az önálló teljesítményen alapuló, magas önértékelés mindig elfogadóbbá 
tesz gyerekeink viselkedésével szemben is. 

Aki viszont nem tud máshonnan önbecsülést és örömet meríteni, mint abból, 
ahogyan gyerekeit a világ megítéli, az hajlamos lesz az el nem fogadásra - különösen 
az olyan viselkedés kapcsán, amely „rossz fényt vethet rá mint szülőre". 

Akinek önbecsülését tehát mindig mások adják, annak nagyon fontos, hogy 
gyerekei egy meghatározott módon viselkedjenek - és ha eltérnének az „előírásoktól", 
azonnal elutasítást, ingerültséget, haragot éreznek irántuk. 

Sok szülő számára státusszimbólum, hogy mennyire „jól működő" gyereket sikerült 
előállítania: jó tanulót, barátkozósat, jó sportolót stb. Szükségük van rá, hogy büszkék 
lehessenek gyerekeikre, hogy gyerekeik viselkedése jó fényt vessen rájuk. Bizonyos 
értelemben sokan az önbecsülés forrásaként használják gyerekeiket. És bizony 
nagyon sok anyának - és néhány apának - nincs is más forrása Amerikában önmaga 
értékeléséhez, mint hogy „jó gyerekeket nevel", így pedig óhatatlanul szüksége lesz 
arra is, hogy előírhassa nekik, pontosan hogyan is kell viselkedniük. 

KIÉ A GYEREK? 

„Végül is az én gyerekeim, nem? Talán nincs jogom szülőként afelé terelni őket, amit a 
leghelyesebbnek tartok?" - kérdezik felháborodottan azok a szülők, akik jól csengő 



magyarázatot keresnek gyerekformázásukra. 
Aki saját tulajdonaként kezeli gyerekét, és ezért úgy érzi, joga van bizonyos 

formára gyúrni őt, hamar elutasítja az olyan gyerekviselkedést, amely ettől a 
„formatervtől" elüt. Az a szülő viszont, aki különálló, sőt tőle különböző lénynek látja 
gyerekét, nyilván többfajta viselkedéssel szemben is nyitott, hiszen számára nincs 
előre megálmodott gyerektípus. Könnyebben elfogadja gyereke különlegességeit, és 
talán kevésbé állja útját annak, hogy a gyerek kifejlessze minden jó adottságait. 

Elfogadó szülő mellett a gyerek könnyebben valósítja meg „életprogramját" - a 
kevésbé elfogadó szülő viszont hajlamos rá, hogy gyereke életére maga írja elő a 
programot. 

Sok szülő saját „kiterjesztésének" látja gyerekét. Ezért is próbálja őt olyan 
makacsul afelé terelni, amit ő - a szülő - „sikeres gyerek"-ként foglal össze; néha épp 
afelé, ami neki, a szülőnek annak idején nem sikerült. Az ún. humanista 
pszichológusok manapság gyakran használják a „különállóság" kifejezést, és 
bizonyítják, hogy az egészséges emberi kapcsolatokban ezt a különállást mindkét fél 
megengedi a másiknak. Minél erősebb ez a szemlélet, annál kevésbé akarják egymást 
megváltoztatni, annál türelmesebbek egymás sajátosságaival és másságával szemben. 

Pszichoterápiás és szülőképző munkámban egyaránt azt tapasztaltam, hogy nem árt 
gyakorta emlékeztetni a szülőket arra, hogy „Létrehoztál egy életet, add hát most oda 
a gyereknek. Hagyd, hogy ő döntse el, mihez akar kezdeni azzal az élettel, amit tőled 
kapott." Ezt az elvet Gibran fogalmazta meg szép szavakkal A prófétában: 

 „A gyerekeid nem a te gyerekeid. 
Ők az önmagáért kiáltó élet fiai és lányai. 
Általad jöttek, de nem belőled fakadnak, 
és ha veled vannak is, nem vagy gazdájuk. 
Nekik adhatod szereteted, de nem adhatod gondolataid, 
Mert gondolataik a sajátjaik... 
Hogy hasonlíts rájuk, elérheted, de ne várd, hogy ők is 

hasonlítsanak rád. Mert az élet nem pereg visszafelé és nem marad a 
tegnappal." 

Vannak szülők, akik képesek változni, és így egyre több magatartást elfogadni 
pusztán azáltal, hogy felfedezik gyerekeikben a független, különálló embert, aki nem 
pusztán az ő „kiterjesztésük", hanem sajátos, egyedi lény. A gyereknek joga, hogy 
azzá válhasson, amivé válni belső lehetőségei engedik - bármilyen távol essék is ez 
attól, amilyen a szülő, vagy amilyennek a szülő gyerekét megálmodta. Ez a gyerek 
elidegeníthetetlen joga. 

TÉNYLEG SZERETJÜK A GYEREKEKET -  VAGY CSAK 
BIZONYOS FAJTA GYEREKET? 

Ismertem olyan szülőket, akik gyerekszeretőnek vallották magukat, de 
viselkedésükből az derült ki, hogy csak bizonyosfajta gyerekeket szeretnek. Az olyan 



apák például, akik nagyra becsülik a sportos adottságokat, néha tragikusan elutasítóak 
fiaikkal szemben, ha azok érdeklődése nem a sport felé irányul. A külső szépséget 
sokra tartó anyák nemegyszer elutasítóak lányaik iránt, ha nem elég szabályos 
szépségek. Zeneértő szülők gyakran mutatják ki csalódásukat, ha gyerekük nem 
muzikális. A szellemi és tudományos értékeket becsülő szülők rend behozhatatlan 
károkat okozhatnak gyerekeiknek, ha azokból hiányzik ez a fajta intelligencia. 

Talán az is növelheti a szülő elfogadási készségét, ha végiggondolja, milyen 
végtelenül sokféle gyerek létezik ebben á világban, és milyen végtelen számú irányba 
haladhat egy gyerek. A természet szépségét, az élet csodáját az élő alakoknak éppen 
ez a hatalmas arzenálja adja. 

Szülőknek gyakran szoktam mondani: „Ne akard, hogy a gyerek egy bizonyos 
módon fejlődjön, csak hagyd, hogy akárhogyan fejlődjön!" Aki így tekint gyerekeire, 
egyre elfogadóbb lesz, és egyre több örömet, izgalmat és tapasztalatot jelent majd, 
ahogy figyeli alakulásukat. 

NEM CSUPÁN A MI ÉRTÉKEINK ÉS MEGGYŐZŐDÉSEINK 
IGAZAK... 

Igaz, hogy a szülők idősebbek és tapasztaltabbak gyerekeiknél, mégsem biztos, hogy 
éppen az ő tapasztalatuk és tudásuk adná az egyetlen kulcsot az egyetlen igazsághoz; 
nem biztos, hogy mindig elég bölcsek annak megítéléséhez, mi helyes, és mi 
helytelen. „Jó tanító a tapasztalat" - szól az angol közmondás, de a tapasztalat sem 
mindig elég ahhoz, hogy tudjuk, mi a helyes. A tudás persze jobb, mint a tudatlanság, 
de nem mindig elég a bölcsességhez. 

Újra meg újra csodálkozva láttam, hogy akiknek legkevésbé sikerült harmóniát 
kialakítaniuk gyerekeikkel, azok hangoztatják a leghatározottabb és legmerevebb 
elképzeléseket arról, mi helyes és mi nem. Vagyis minél biztosabb a szülő abban, hogy 
az ő értékrendje és hitvallása az egyedül helyes, annál valószínűbb, hogy ezt akár 
erőszak árán is, de el akarja fogadtatni gyerekeivel (egyébként többnyire másokkal is). 
Ebből adódik az is, hogy nemigen fogadják el az olyan viselkedést, amely elüt ettől az 
értékrendtől. 

A rugalmasabb értékrend, amely maga is könnyebben enged változásoknak, 
többnyire elfogadóbb szemlélettel párosul, és kevésbé elutasító mások eltérő 
értékeivel, hitvallásával szemben. Megfigyelésem szerint az ilyen szülők sokkal 
kevésbé kényszerítik gyerekeikre saját elképzeléseiket, kevésbé „szabják méretre" 
őket. Általában akkor is jól elviselik fiaik hosszú haját vagy kopott farmerjét, ha 
maguk számára elképzelhetetlen lenne ugyanez a viselet; könnyebben fogadják el a 
miniszoknyát, a változó szokásokat a partnerkapcsolatokban, az újszerű öltözködést, a 
fennálló rend elleni tiltakozásokat, az iskolai vezetés elleni megmozdulásokat, a 
háborúellenes tüntetéseket vagy azt, hogy gyerekeik más fajtához, kultúrához 
tartozókkal barátkoznak. Ezek a szülők láthatólag könnyebben fogadják el, hogy „az 
élet nem pereg visszafelé, és nem marad a tegnappal"; hogy az egyik nemzedék 
értékrendjét nem feltétlenül követi a következő generáció; hogy a társadalom 
folytonos jobbításra vár, hogy bizonyos dolgok ellen muszáj tiltakozni, és hogy a 
megmagyarázhatatlan elnyomóhatalom  , rászolgál a kemény ellenállásra. Az így 



gondolkodó szülők a fiataloknak sokkal több megmozdulását ítélik érthetőnek, 
indokoltnak és őszintén elfogadhatónak. 

A HÁZASTÁRSI KAPCSOLAT ELSŐDLEGESSÉGE 

Sok olyan amerikai szülőt ismerek, aki gyerekeit tekinti elsődleges kapcsolatának, és 
nem házastársát. Különösen anyák hajlamosak gyerekeiktől várni az olyan örömöket, 
amelyek jobb esetben inkább a partnerkapcsolatban szoktak megvalósulni. Ennek 
gyakran az a következménye, hogy „a gyereké az elsőbbség", „a gyerekért feláldozok 
mindent", és hogy nagyon fontos, hogy „a gyerekek jól sikerüljenek" - hiszen olyan 
sok energiát fektetett a szülő ebbe a kapcsolatba. Túlságosan fontossá válik a gyerek 
minden megnyilvánulása - ezért a szülő folytonosan figyeli, igazgatja, irányítja, 
nyomon követi, értékeli és megítéli, bármit tesz is gyereke. Az ilyen szülő nem 
engedheti meg gyerekének, hogy az életben hibázzon vagy botladozzon. Meg akarja 
védeni őt minden kudarcélménytől és veszélytől. 

A sikeres szülő kapcsolata sokkal könnyedebb gyerekeivel. Részben azért, mivel 
házastársi kapcsolata az elsődleges. Életében ugyan fontos helye van a gyerekeknek 
is, de ez úgyszólván másodlagos - vagy ha nem is másodlagos, semmiképpen sem 
fontosabb a felnőtt társhoz fűződő kapcsolatnál. Az ilyen szülők sokkal nagyobb 
szabadságot és függetlenséget engednek gyerekeiknek; élvezik a velük töltött időt, de 
házastársukkal is igénylik az együttlétet. Az érzelmi befektetések nemcsak a 
gyerekekre irányulnak, hanem a házasságra is. Így azután nem is lesz annyira fontos, 
hogyan viselkedik vagy hogyan teljesít a gyerek, mert semmi sem áll vagy bukik 
ezen. 

Úgy érzik, hogy a gyereknek megvan a maga élete, és hogy ennek alakításához 
bizonyos szabadságra van szükség. Láthatólag ritkábban javítják ki, amit mond vagy 
tesz, és kevesebb aggodalommal figyelik tevékenységét. Ott vannak, segítenek, ha a 
gyerek igényli, de maguk nem éreznek állandó késztetést, hogy kérés nélkül 
beavatkozzanak vagy bármit erőltessenek a gyerek életében. Mindez többnyire nem 
jelenti azt, hogy elhanyagolják a gyereket, nagyon is törődnek vele, de aggályoskodás 
nélkül. Úgy gondolják, „a gyerek az gyerek", így könnyebben is fogadják el amilyen: 
gyerek! A hatékony szülőt inkább mulattatja, mint kétségbe ejti a gyerek éretlensége 
és tökéletlensége. 

Nyilvánvaló, hogy a szülőknek ez a csoportja sokkal elfogadóbb, sokkal kevesebb 
gyerekdolog izgatja fel. Kevésbé igényli, hogy irányítson, korlátozzon, dorgáljon 
vagy prédikáljon. Nagyobb szabadságot - nagyobb különállást - enged gyerekeinek. 
Azok a szülők pedig, akiket korábban írtunk le - akik mindent „egy lapra", a gyerekre 
„tesznek fel" - kevésbé elfogadóak. Jobban igénylik, hogy gyerekeiket kontrollálják, 
korlátok közé szorítsák, irányítsák stb. És mivel a gyerekeikhez fűződő kapcsolatuk az 
elsődleges, muszáj szüntelenül figyelni viselkedésüket, programozni az életüket. 

Lassacskán ráébredtem, miért olyan nehéz a boldogtalan házasságban élő szülőnek 
elfogadnia gyerekeit: túlságosan mohón várja tőlük mindazt az örömet, amely 
házasságából hiányzik. 



LEHET-E VÁLTOZTATNI A SZÜLŐK SZEMLÉLETÉN? 

Lehetséges-e, hogy egy könyv - vagy egy néhány hetes P.E.T.-tanfolyam - 
megváltoztassa a szülő szemléletét? Lehet-e egyáltalán tanulni a gyerekek iránti 
elfogadást? Régebben nem hittem az ilyesmiben. Mint a legtöbb segítő foglalkozású 
szakemberben, bennem is sokáig éltek azok az előítéletek, amelyeket a képzésünk 
során belénk ültettek. Azt tanultuk, hogy komoly változás bárkiben is csak hosszú, 
pszichológus által irányított pszichoterápia nyomán várható. 

Az utóbbi években azonban sokat módosult a szakmai közvélemény arról, mi 
minden idézhet elő változást emberekben. Jelentős szemléleti és viselkedésbeli 
változásokat láttunk a különböző csoportélmények nyomán: érzékenységi tréningben, 
encounter-csoportokban, hétvégi maratoncsoportokban, T-csoportokban, párok 
alkotta terápiás csoportokban stb. A szakemberek többsége elismeri ma már, hogy a 
megfelelő csoportélmény, az őszinte megnyilatkozások, közlések lehetősége és az 
empátiás, elfogadó légkör együttesen komoly változások előidézői lehetnek bárkiben. 

Kétségtelenül ilyen élményt nyújthat a P.E.T.-program is. A szülők kötetlen 
formában elmondhatják egymásnak érzéseiket és problémáikat. Körben ülnek. Bárki 
beszélhet, amikor csak akar. Vezetőjük bátorítja őket, hogy gyerekeik iránti 
érzéseikről beszéljenek. Tapasztalják, hogy a többség ugyanolyan problémákkal küzd, 
mint ők maguk. Saját értő figyelmével a tanfolyamvezető példát nyújt a megértésre. 
Senki elképzelését vagy érvelését nem értékeli, nem ítéli meg senki, nincs lekezelés. 
Mindenki tapasztalhatja, hogy törődnek vele, figyelnek rá. 

A tanfolyamon nincs sem vizsga, sem osztályzat. A részvétel önkéntes. A 
tanfolyamvezető felkínálja elképzeléseit és módszereit, de senkire nem erőlteti rá. A 
légkör megkönnyíti, hogy bárki elmondhassa ellenvéleményét, és nyíltan beszéljen a 
hallottakra vonatkozó ellenérzéseiről. A csoporttalálkozókon mindenki biztonságosan 
kipróbálhatja az új készségeket és módszereket, mielőtt a nehezebb terepen, otthon 
nekifogna. A kezdeti ügyetlenséget a csoport elfogadja és megérti. 

Majd' minden szülő, aki beiratkozik a P.E.T.-tanfolyamra, tudja, és csoportjának be 
is vallja, hogy eddigi szülői szemlélete és módszerei bizony hagynak kívánnivalót 
maguk után. Sokan úgy érzik, egy vagy két gyerekükkel máris eredménytelenek 
voltak; mások attól félnek, jelenlegi módszereik később okoznak majd galibát; 
mindannyian tudják, milyen rengeteg gyerek jut zsákutcába, és milyen sok szülő-
gyerek kapcsolat megy tönkre a gyerekek kamaszkorában. 

Mindebből következik, hogy ezek a szülők nagyon szívesen változtatnának 
magukon is: szívesen tanulnának meg új, hatékony módszereket, amelyek 
segítenének elkerülni más szülők (például saját szüleik) hibáit, és boldogan 
sajátítanának el olyan készségeket, melyek ezt a változást könnyítik. Sosem 
találkoztunk még olyan szülővel, aki gyerekei nevelésében ne akart volna még jobb 
lenni. 

Ezek a segítő tényezők együttesen komoly változásokat képesek előidézni a szülői 
szemléletben és magatartásban. Íme néhány szülői vélemény, melyet levelünkre 
válaszul vagy a tanfolyam záró értékelésében szülők adtak: 

„Azt sajnáljuk csak, hogy nem előbb jártunk a P.E.T.-csoportba, még mielőtt 



gyerekeink kamaszkorba léptek." 
„Gyerekeinket ma már pontosan azzal a tisztelettel kezeljük, ahogy felnőtt 

barátainkat." 
„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a P.E.T.-

tanfolyamon. És ami ennél is több: látóköröm kitágult az egész emberi nemre - 
sokkal elfogadóbb lettem mások iránt: olyannak tudom elfogadni őket, 
amilyenek, és nem úgy, ahogy régen láttam őket." 

„Mindig szerettem a gyerekeket, de most már tisztelni is tudom őket. A P.E.T. 
számomra nemcsak egy gyereknevelési kurzus volt - hanem egy életszemlélet." 

„A P.E.T. segített meglátnom, mennyire alábecsültem és gyengítettem azelőtt 
gyerekeimet az állandó túlféltésemmel, folytonos lelkiismereteskedésemmel. 
Azelőtt egy kitűnő gyereklélektani csoporttal dolgoztam, de az csak 
bűntudatomat erősítette, és arra sarkallt, hogy »tökéletes Anyuka« próbáljak 
lenni." 

„Én azelőtt annyira bizalmatlan voltam a gyerekeim iránt, hogy szinte 
hihetetlen. Amikor rájöttem, hogy sokkal jobban elboldogulnak a saját 
érzéseikkel, mint én valaha is a sajátjaimmal, óriási kő esett le a szívemről. 
Elkezdhettem egy saját életet is élni, elvégeztem a hiányzó iskoláimat. Sokkal 
boldogabb ember vált belőlem, és így persze jobb anya is lettem." 

Nem minden szülőnek sikerült a tanfolyam nyomán annyit változtatnia szemléletén, 
hogy igazán elfogadóbbá váljon gyerekei iránt. Van, aki ráébred, hogy házassága nem 
jelent kölcsönös örömet, és ez akadályozhatja a gyerekekhez fűződő kapcsolat sikerét 
is. Lehet, hogy kevés idő és figyelem jut rájuk, mivel a házassági konfliktus túl sok 
energiájukat emészti fel. Van, aki azért nem képes elfogadni gyerekeit úgy, ahogy 
vannak, mert önmagát nem fogadja el feleség vagy férj mivoltában. 

Van, akinek a régi, uralkodásra épülő értékrend feladása esik túlságosan nehezére: a 
többnyire saját szülőktől átvett elvek ilyenkor nem engedik szűnni az ítélkezést, az 
elutasítást. Másoknál a gyerekek „birtoklása" tűnik mozdíthatatlanul makacs 
szemléletnek; van, aki képtelen lemondani arról, hogy gyerekeit egy előre eltökélt 
formába öntse: néhány vallás például dogmává emeli azt a gondolatot, hogy a szülő 
saját gyereke térítője - akkor is, ha ez csak hatalmi szóval, vagy esetleg „agymosással" 
valósítható meg. 

Vannak olyan szülők is, akiknek szemléletét a mi programunk ugyan nem képes 
áttörni, de maga a P.E.T.-élmény hozzásegíti őket ahhoz a döntéshez, hogy más 
szakmai segítség után nézzenek: érzelmi problémáikat csoportterápiában, házassági 
tanácsadásban, családterápiában vagy akár egyéni pszichoterápiában próbálják 
megoldani. Jó néhányan közülük bevallották, hogy a P.E.T. megismerése előtt fel sem 
merült volna bennük, hogy bármilyen ügyben pszichológus segítségét kérjék. Úgy 
tűnik tehát, hogy a P.E.T. sok emberben nagyobb önmegfigyelő készséget teremt, és 
kialakíthatja a belső változás iránti vágyat, még ha ezt maga a P.E.T. nem is tudja 
nyújtani. 

Gyakran akadnak olyan szülők, akik a nyolchetes tanfolyam befejezése után is fenn 
akarják tartani a kapcsolatot egy olyan kisebb szülői csoporttal, akik ugyanúgy 
érdekeltek további eszmecserékben: akik kölcsönösen segítik egymást a 



hatékonyságukat gátló problémák megoldásában. Ezekben a „haladó csoportokban" a 
legtöbb szó a házastársi kapcsolatokról, a saját szülőhöz fűződő viszonyról és az 
önmaguk iránti beállítódásról esik. Ezek a szülők csak e mélyebben terápiás hatású 
csoportélmény után jutottak el azokhoz a szemléleti változásokhoz, amelyek lehetővé 
tették, hogy a P.E.T.-elképzeléseket hatékonyan alkalmazzák. Sok szülő számára 
tehát a P.E.T.-program önmagában nem teremt kellő szemléleti változást, de 
elindíthat egy változási folyamatot - és elindíthatja magát a szülőt a nagyobb emberi 
és szülői hatékonyság útján. 

E könyv elolvasása nyilvánvalóan nem ér annyit, mint egy nyolchetes tanfolyam, 
mely sok szülő részvételével és egy képzett tanfolyam vezető irányításával zajlik. 
Mégis azt hiszem, hogy aki gondosan tanulmányozza e könyvet, kerek képet kap 
gyereknevelési elképzelésünkről. Lesznek olyanok, akik pusztán e könyv alapján elég 
komoly ügyességgel használják majd az általunk bemutatott készségeket, és valósítják 
meg filozófiánkat. Ajánlatos gyakran és hosszú ideig gyakorolni az új kapcsolati 
készségeket, nemcsak gyerekeikkel, hanem bármely más, közeli kapcsolatukban is. 

Tapasztalataink szerint sok-sok munkába telik, mire sikerül olyan szülőkké 
válnunk, akik felelősségtudó gyerekeket nevelnek. De hát nincs is olyan munka, 
amely erőfeszítés nélkül menne... 

16. Gyerekeink sok-sok nevelőszülője 

Gyerekeinket egész életükön át sok olyan felnőtt befolyása is éri, akikkel bizonyos 
mértékig szülői felelősségünket osztjuk meg. S mivel funkciójuk is szülői, 
kétségtelenül befolyásolják gyerekeink alakulását, fejlődését. Ilyenek természetesen a 
nagyszülők, a rokonok és bébiszitterek; gondozónők, óvónők és dadák; tanítók, 
tanárok, iskolaigazgatók; pszichológusok, szaktanácsadók, szociális gondozók; edzők, 
táborvezetők, ifjúsági vezetők; papok, nyelvtanárok; körök vezetői; ifjúsági 
felügyelők, gyámügyi előadók. 

Van-e garanciánk eredményességükre, amikor átengedjük nekik gyerekeinket? 
Olyan kapcsolatot alakítanak-e majd fiainkkal és lányainkkal, amely „gyógyító" és 
építő, avagy kártevő és romboló? Mennyire segítik a gyerekeket? Van-e ok 
aggodalomra, hogy a velük való kapcsolat káros lehet? 

Ezek fontos kérdések, hiszen gyerekeink életét minden felnőtt, akivel csak 
kapcsolatba kerülnek, erősen befolyásolhatja. 

Sok ilyen „pótszülő" iratkozik be P.E.T.-csoportjainkba. Tanárok számára 
alakítottuk ki a T.E.T.-programot, és vezetőknek készült a L.E.T. Azt tapasztaltuk, 
hogy ezeknek a szakembereknek a gyereknevelési elképzelései és módszerei erősen 
hasonlítanak a szülőkéhez. Ők is nehezen hallják meg, mit mond a gyerek. Ők is 
hajlamosak úgy beszélni a gyerekhez, hogy közben lekezelik, rombolják 
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önértékelését. Ők is hatalmi erővel próbálják manipulálni és kézben tartani a 
gyerekeket. A konfliktusok megoldásának ők is csak nyertes-vesztes szereposztásait 
ismerik. Ők is nógatják, unszolják, kioktatják és megszégyenítik a gyereket, ha nem 
hajlandó vakon követni az ő értékrendjüket. Ők is tudni vélik, milyenné kell formálni 
őt. 

Vannak persze kivételek, ahogy a szülők között is akadnak. Nagyjából azonban úgy 
fogalmazhatunk, hogy a gyerekeinket gondozó felnőttekből hiányzik az a szemlélet és 
azok a kapcsolati készségek, melyek segítő tényezőkké avathatnák őket a fiatalok 
alakításában. A szülők többségéhez hasonlóan ők sem kaptak megfelelő képzést 
ahhoz, hogy hatékony terápiás tényezők lehessenek a gyerekekkel és serdülőkkel való 
kapcsolatukban. És így, szomorú módon, sérülést is okozhatnak gyerekeinknek. 

Példaként említem a tanárokat és az iskolai vezetést - nem azért, mintha feltétlenül 
ők lennének a legkevésbé hatékonyak, vagy ők szorulnának a leginkább képzésre. 
Hanem mert olyan hosszú időt töltenek gyerekeinkkel, hogy övék a legnagyobb 
befolyásolási lehetőség, jóra, rosszra egyaránt. Sokfelé dolgoztam tanárokkal, és 
tapasztalatom egyértelműen azt jelzi, hogy az iskola alapvetően tekintélyelvre épített 
intézmény, melynek szervezeti felépítését és vezetési felfogását egyaránt katonai 
szervezetekről mintázták. 

A diákra vonatkozó szabályokat kivétel nélkül mindenütt a felnőttek határozzák 
meg, leginkább a ranglétra tetején. A gyereknek pedig engedelmeskednie kell 
ezeknek a nélküle kialakított szabályoknak. Ha megszegi őket, büntetés várja. És 
bármilyen hihetetlen, néhol fizikai büntetés. Van, ahol a tanárnak sincs beleszólása e 
szabályok kialakításába, holott végrehajtásukról neki kell gondoskodnia. Munkája 
hatékonyságát ráadásul inkább mérik a rendfenntartó képességén, mint azon, 
mennyire hatékony a valódi tanulás elősegítésében. 

Az iskola ezen kívül olyan tananyagot is kényszerít a gyerekekre, amelyet 
unalmasnak és saját életük szempontjából érdektelennek éreznek. És látván, hogy ez a 
tananyag nem vált ki érdeklődést, azaz a gyerekek nincsenek belülről indíttatva ennek 
megtanulására, mindenütt bevezetik a külső motivációt: a büntetések és jutalmazások 
rendszerét: ilyen maga az osztályozás, amely óhatatlanul „átlag alattinak" minősíti a 
gyerekek jelentős részét. 

Az osztályokban gyakori a feddés és a tanári lealázás. A jutalom azért jár, ha híven 
vissza tudja adni a diák, amit hallott vagy olvasott. Az eltérő véleményt is sokfelé 
büntetik. A tanárok többsége nem képes konstruktív vitába bevonni gyerekeit, mivel 
megnyilatkozásaikra a tipikus tizenkét közléssorompó valamelyikével reagál. Kevés 
kivételtől eltekintve, a tanárok leszoktatják diákjaikat az őszinte közlésekről. 

A rendbontó gyereket - márpedig rendbontás mindig várható, ahol a légkör ennyire 
nem terápiás és nem érdekes - az I. Módszerrel próbálják eltéríteni gondot okozó 
magatartásától, ritkábban a II. Módszer is előkerül. Nem ritka, hogy az ilyen gyereket 
az igazgatóhoz küldik, aki ez esetben „a tanár-diák konfliktus megoldására" hivatott - 
miközben a vita egyik szereplője, a tanár, nincs is jelen. Az igazgató eleve feltételezi, 
hogy a gyerek a hibás, és ennek megfelelően vagy megbünteti vagy kioktatja, esetleg 
„vagy megjavulsz vagy elmégy" ultimátumot ad át. 
 

A legtöbb iskolában a diáknak nincsenek meg az elemi emberi jogai: a szólás 



szabadsága, a saját küllemének megválasztási joga, a mást gondolás szabadsága. Az a 
törvényes emberi jog sincs biztosítva, hogy ne kelljen maguk ellen vallaniuk, ha bajba 
kerülnek. 

Torz képet rajzoltam volna az iskolákról ? Nem hiszem. Az iskolarendszer sok más 
megfigyelője hasonló hiányosságokat talált*. De elég megkérdezni a gyerekeket, mit 
éreznek az iskola és a tanárok iránt. Többségük gyűlöli az iskolát, és úgy érzi, 
tiszteletlenül és igazságtalanul bánnak ott vele. A gyerekek szemében az iskola az a 
hely, ahova muszáj menni. A tanulás nem kapcsolódik össze az öröm élményével, 
pusztán kemény munka. Tanáraik barátságtalan rendőrökre emlékeztetnek. 

Ha a gyerekeket ennyire negatív élményekre kényszerítjük, nem lehet majd csak 
őket hibáztatni, ha rossz irányba fejlődnek. A felelősség a szülőké, és a többi felnőtté. 

Mit tehet a szülő? Lehet-e pozitív befolyása gyerekei „nevelőszüleire"? Kaphat-e 
beleszólást abba, hogyan bánjanak-beszéljenek mások az ő gyerekeivel? Azt hiszem, 
ez lehetséges - sőt szükséges is. Csakhogy a korábbi idők passzivitásával és 
alárendelődésével ez nehezen megy. 

Először is, sokkal éberebben kell figyelniük a gyerekek szándékos, erőszakos 
elnyomására utaló jeleket, bármely gyerekintézményről legyen is szó. Fel kell 
venniük a küzdelmet azok ellen, akik a keménykéz szószólói, akik a rend és fegyelem 
lobogója alatt használják hatalmukat, és akik azt hirdetik, hogy gyerektől nem várható 
sem felelősségérzet, sem önfegyelem. 

A szülőknek fel kell lépniük gyerekeik emberi jogaiért, amikor azokat 
veszélyeztetve látja. 

Csatlakozhatnak olyan programokhoz, melyek az iskola megreformálásához 
gyűjtenek újító ötleteket - tananyag-módosítási elképzeléseket, az osztályozás 
megszüntetését, új módszerek bevezetését, az önálló, saját ritmusú tanulás elindítását, 
az iskola irányításában való részvétel elképzeléseit és az emberibb, terápiásabb tanár-
diák viszony kialakításának lehetőségeit. 

Ma már sokfelé hozzáférhetőek ilyen programok, ahol a közösség az iskolák 
megújításáért küzd. És rengeteg hasonló program van készülőben. A szülőknek nincs 
miért félniük ezektől az új nevelési programoktól - sokkal inkább üdvözölniük és 
bátorítaniuk érdemes azokat, akik hatásukat ki akarják próbálni. 

Közülük természetesen saját programjainkat ismerem legjobban: a tanárok és 
iskolai vezetők számára készített T.E.T.-tanfolyamot, melyet sok ezer iskolában 
tanítottunk szerte az országban. Eredményeink biztatóak. 

Az egyik kaliforniai iskolában programunk indította arra az igazgatót, hogy 
tanárokat és diákokat egyaránt bevonjon a gyerekekre vonatkozó szabályok 
kialakításába. A közös konfliktusmegoldás eredményeként eldobták régi szabályzati 
rendjüket, és összesen két, egyszerű szabályt alkottak: 

1. Senkinek sincs joga megzavarni a másik tanulását; 
2. Senkinek sincs joga fizikailag bántani bárkit. Az igazgató így számolt be a 
hatásról: 
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„A tekintély és hatalmi szó csökkenésével az egész diákság belülről 
irányítottabbá vált, ahol ki-ki nagyobb felelősséget érez saját maga és mások 
viselkedéséért." 

Egy másik kaliforniai iskolában, Palo Altóban, szintén meglepő eredményeket 
hozott a III. Módszerrel rendezett konfliktusmegbeszélés az egyik „hírhedt" 
osztályban: az elfogadhatatlan, destruktív viselkedéselemek száma az óránkénti 30-ról 
4,5-re csökkent. Amikor kérdőíven megkérdeztük az osztályt, mit gondolnak a 
változásokról, 76%-uk állította, hogy a konfliktusmegoldó beszélgetés óta többet 
dolgoztak az órákon, többet tanultak, és 95%-uk ítélte úgy, hogy az osztálylégkör 
„javult", illetve „sokat javult". 

A Simi Valley-beli középiskola igazgatója így foglalta össze a Tanári 
Eredményességi Tréning (T.E.T.) hatását őrá és iskolájára: 

1. A fegyelmezési problémák legalább felére csökkentek. A T.E.T.-módszerek 
révén jól tudjuk kezelni a magatartásgondokat anélkül, hogy a gyereket 
kiemelnénk a csoportjából. Mert az legfeljebb néhány napra oldja meg a gondot, 
de nem változtat a zavaró viselkedés okain. Azok a kapcsolati készségek, 
amelyeket a tanfolyamon tanultam, elősegítik, hogy a gyerek magában is tovább 
dolgozzon a problémán, segít a munkatársaim közötti és a tanár-diák konfliktusok 
oldásában is. 

2. Rendszeresen összeülünk olyan megbeszélésekre, ahol a konfliktusok 
megelőzése a cél. Dr. Gordon problémamegoldó módszerét használjuk, és 
gyakran sikerül megelőznünk bizonyos konfliktusokat, még mielőtt magatartási 
problémává válnának. 

3. Rengeteget javult a diákokhoz való viszonyom - valószínűleg attól, hogy 
engedem, hogy maguk viseljék a felelősséget saját cselekedeteikért és 
magatartásukért és maguk oldják meg problémáikat. 

Egy La Mesa-i általános iskolai igazgató így értékelte tanárképző programunkat: 

Egy olyan iskolának vagyok az igazgatója, ahol a tantestület nagyobbik 
hányada, 23-ból 16-an vettünk részt a T.E.T.-programon. Közvetlenül ennek 
tulajdonítható változásokat figyeltem meg mind a diákok, mind a tanári kar 
magatartásában: 

1. Tanárainknak nagyobb az önbizalma a bonyolult magatartásproblémák 
megoldása terén. 

2. Az osztályterem érzelmi légköre mindenütt oldottabb, egészségesebb. 
3. Az iskolai élményeiket megszabó szabályok alkotásában maguk a gyerekek 

is részt vesznek. Így van személyes elkötelezettségük is ezek betartására. 
4. A gyerekek megtanulják, hogyan lehet erőszak és manipuláció nélkül 

megoldani társas problémáikat. 
5. Sokkal ritkább, hogy fegyelmezetlenség miatt bárkit hozzám küldenének. 
6. A tanárok viselkedése is sokkal megfelelőbb azóta: a megbeszélőtárs 



szerepét olyankor vállalják, ha a gyereknek van problémája, és nem amikor nekik 
van problémájuk a gyerekkel. 

7. A tanárok sokkal ügyesebben oldják meg saját problémáikat anélkül, hogy 
erőszakhoz folyamodnának. 

8. Tanáraink sokkal több tartalmas szülő-tanár megbeszélést, szülői értekezletet 
tartanak. 

Valóban lehetséges tehát döntő változásokat elérni az iskolák légkörében, ha a 
tanárok és az iskola többi dolgozója elsajátítják azokat a készségeket és módszereket, 
amelyeket szülőknek a P.E.T.-program keretében tanítunk. Azokon a környékeken 
viszont, ahol a szülők többsége a hagyományos erőpolitikához ragaszkodik, általában 
az iskolának sem sikerül keresztülvinnie a kellő változásokat, és megmaradnak a 
konzervatív, tekintélyelvre épülő nevelés mellett. 

Reménykedem, hogy egyre több szülő fülét sikerül kinyitni a gyerekek olyan 
panaszaira, amelyek a tanári, edzői, ifjúsági vezetői bánásmódra vonatkoznak. 
Reménykedem, hogy egyre többen hisznek majd a gyerek érzéseinek, aki az 
erőszakkal nevelő iskolát taszító helynek, és az ilyen bánásmódot felháborítónak érzi. 
A szülő azzal segíthet gyerekének, ha meghallgatva őt együtt jutnak el odáig, mi is a 
baj az ilyen intézményekkel. De ez csak úgy lehetséges, ha a szülő nem veszi eleve 
védelmébe az iskolát. 
Csak akkor van remény, hogy ezek az intézmények demokratikusabbá, emberibbé és 
terápiásabbá válnak, ha a szülők odafigyelnek rájuk. A legfontosabb, amire 
szükségünk van, nem kevesebb, mint a gyereknevelés teljesen újszerű szemlélete, a 
fiatalok jogainak új törvénylajstroma. Ahogy a kisebbségek elleni jogsérelmeket sem 
lehet ma már úgy elnézni, mint évszázadokkal ezelőtt, a gyerekeket sem nevelhetjük 
ezer év előtti szemléletben. 

Az alábbiakban saját filozófiámat fogalmazom meg, ahogyan én tekintek a 
gyerekekkel való kapcsolataimra. Ennek szellemében fogant a P.E.T.-program is. Jó 
néhány éve minden P.E.T.-szülőnek átnyújtunk egy példányt ebből, amely egyszerű 
fogalmakkal mondja el elképzelésemet. Talán az Olvasóban is gondolatokat ébreszt: 

 
CREDO - hitvallásom a gyerekekhez fűződő kapcsolatomról - 

Te meg én olyan kapcsolatban vagyunk, ami nekem értékes, és szeretném 
fenntartani. Mégis, mindketten különálló emberként élünk, ki-ki a maga egyéni 
igényeivel és azzal a jogával, hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. 
Igyekezni fogok őszintén elfogadni magatartásodat, amellyel igényeid 
kielégítésére törekszel, vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. 

Amikor megosztod velem problémáidat, törekedni fogok, hogy igazán 
elfogadóan és megértően meghallgassalak - úgy, hogy inkább megkönynyítsem 
számodra, hogy rátalálj a saját megoldásodra, semhogy a magaméira 
szoktassalak. Ha az én viselkedésemmel van gondod, mert az keresztezi 
igényeidet, bátorítalak majd, hogy érzéseidet nyíltan és őszintén elmondd. 
Ilyenkor meghallgatlak majd, és igyekszem változtatni magatartásomon, ha 
tudok. 



Ha pedig a te viselkedésed ütközik az én igényeimmel, és emiatt úgy érzem, 
nem tudlak elfogadni, ezt is meg fogom osztani veled: olyan nyíltan és 
becsületesen közlöm érzéseimet, amennyire csak tudom - bízva abban, hogy 
tiszteled annyira igényeimet, hogy meghallgass, és igyekezz ennek nyomán 
változtatni viselkedéseden. 

Olyankor, ha egyikünk sem tud változtatni magatartásán, hogy ezzel eleget 
tegyen a másik igényeinek, és úgy látjuk, hogy kapcsolatunkban itt az igények 
konfliktusa lépett fel, állapodjunk meg abban, hogy egyikünk sem él hatalmával 
a maga győzelme érdekében, a másik veresége árán. Szem előtt tartom az 
igényeidet, de figyelembe kell vennem a sajátjaimat is. Ezért hát igyekezzünk 
elkerülhetetlen konfliktusainkra mindig olyan megoldást találni, mely 
mindkettőnk szemében elfogadható. 

Ha ezt tesszük, teljesülnek a kívánságaid, de az enyémek ugyanígy - senki sem 
veszít, mindketten nyerünk. Így pedig, igényeid kielégítése révén, tovább 
fejlődhetsz, növekedhetsz mint önálló ember. Nem kevésbé én is. Kapcsolatunk 
így mindig egészséges lehet, hiszen kölcsönösen örömteli. Mindketten azzá 
válhatunk, amire bensőnkből képesek vagyunk, és továbbra is a kölcsönös 
tisztelet és szeretet érzésével viszonyulhatunk egymáshoz, barátságban és 
békében. 

Tudom ugyan, milyen nagy és pozitív változást jelentene, ha a tanárok és 
nevelők is e szerint a hitvallás szerint élnének, de ez aligha mehet máról 
holnapra. Végül is: a mai felnőttek a tegnap gyerekei, akiket ugyanaz a sokszor 
zsákutcás szülői szemlélet formált. 

Várjuk azt az új szülőnemzedéket, amely a szükséges kapcsolati készségek 
elsajátításával felelősségtudó gyerekeket tud nevelni. Mert minden ott kezdődik. 
És kezdődhet akár már ma, ebben a percben - az ön otthonában is. 



Függelék 
1. „FÜLELJ AZ ÉRZÉSEKRE!" (gyakorlat) 

ÚTMUTATÓ: A gyerekek nemcsak szavakat és gondolatokat közölnek szüleikkel. A 
szavak gyakran rejtenek érzéseket, érzelmeket. Az alábbiakban néhány tipikus 
gyereküzenet található. Olvassa el külön-külön ezeket, és füleljen az érzésekre. Majd 
írja be a jobb oldali oszlopba, milyen érzést vagy érzéseket hallott. Elég egy vagy 
néhány szóval jelölni. Amelyik állításban többféle érzést hall, sorolja fel azokat külön. A 
mi véleményünket megtalálhatja majd az „Üzenetek kulcsa" című részben, a 
következő oldalon. 

 
 

A gyerek azt mondja... azt érzi... 
PÉLDA: Nem tudom, mi a baj. Nem tudok rájönni. 
Azt hiszem, legjobb, ha abbahagyom az egészet! 

(a) tanácstalan 
(b) elbátortalanodott 
(c) lemondásra kész 

1. Ó, istenem, már csak tíz nap, és vége a sulinak. 
2. Nézd, Apu, csináltam egy repcsit az új 
szerszámaimmal! 
3. Fogod a kezem, ha majd bemegyünk az 
óvodába? 
4. Úgy unatkozom! Nem tudok semmit sem 
kitalálni, amit csinálhatnék. 
5. Nekem ez sosem fog olyan jól menni, mint 
Verának. Annyit gyakorolok, és 6 mégis jobb 
nálam. 
6. Az új tanárunk olyan sok leckét ad, hogy 
sosem végzek mindegyikkel. Mit csináljak? 
7. Minden gyerek elment nyaralni. Nincs kivel 
játszanom. 
9. Gyurinak megengedik a szülei, hogy biciklivel 
menjen suliba. Én jobb bringás vagyok, mint ő. 
9. Nem kellett volna olyan szemétnek lennem azzal 
a kicsivel. A'sszem, nem voltam rendes hozzá. 
10. Hosszú hajat akarok! Az én hajam, nem igaz? 
11. Gondolod, hogy elég jó lesz ez a fogalmazás? 
így kell szerinted? 
12. Az a vén szatyor nem engedett el suli után. 
Pedig nemcsak én beszéltem. Úgy képen 
vágnám... 
13. Egyedül akarom csinálni. Nem kell segítened. 
Elég nagy vagyok már! 

 



14. Olyan nehéz a matek. Hülye vagyok hozzá, 
nem értem. 
15. Menj innen, hagyj békén. Nem akarok veled 
beszélni, meg mással sem! Úgysem érdekel téged, 
mi van velem... 
16. Egy ideig jól ment. De most rosszabb, mint 
valaha. Akárhogy próbálom, nem megy. Mi 
értelme van ennek? 
17. Persze hogy szeretnék randizni vele. De ha 
kinevet ezért? 
18. Soha többé nem akarok a Panníval játszani. 
Hülye béna! 
19. Örülök, hogy a ti gyereketeknek születtem, és 
nem más szülőkhöz. 
20. Azt hiszem, tudom, hogy mit csináljak. De 
lehet, hogy nem azt kéne. Mindig a rosszat 
választom. Mit gondolsz. Apa, mit csináljak: menjek 
egyetemre vagy menjek inkább dolgozni? 

Ha az Olvasó kíváncsi, mennyire jó az értő figyelme, azaz milyen pontosan hallja 
meg mások érzéseit, ellenőrizheti és leosztályozhatja saját megoldásait az alábbi 
„Üzenetek kulcsa" megoldásokkal egybevetve. Négy pont jár minden üzenetnél, 
ha válasza egészen közel áll ahhoz, amit mi megadtunk itt. Két pont jár, ha részben 
találta meg ezeket az érzéseket, és nulla pont, ha hiányoznak az általunk felsorolt 
érzésminőségek. 

AZ ÜZENETEK KULCSA 

(„Fülelj az érzésekre!" gyakorlat) 
  

1.  (a) örül 
(b) megkönnyebbülést érez 

2.  (a) büszke 
(b) jó érzés tölti el 

3.  (a) fél 
(b) bizonytalan 

4.  (a) unott 
(b) tanácstalan 

5.  (a) sikertelennek, tehetségtelennek érzi magát 
(b) elkedvetlenedett 

6.  (a) túlhajszoltnak érzi magát 
(b) kudarcosnak érzi magát 

7.  (a) ottfelejtettnek érzi magát 
(b) magányos 

8.  (a) szüleit igazságtalannak érzi 
(b) magabiztos 

9.  (a) bűntudata van 
(b) sajnálja, ami történt 



10.  Haragszik a szülői beavatkozásért 
11.  (a) bizonytalan 

(b) eligazításra, megerősítésre vágyik 
12.  a) dühös, gyűlölködő 

b) igazságtalannak érzi a tanárt 
 13.  a) kompetensnek, hozzáértőnek érzi magát 
b) nem akar segítséget 
c)  14.  a) elakadt, frusztrált, tehetetlen 
b) tehetségtelennek érzi magát 
c)  15.  a) sértett 
b) dühös 
c) úgy érzi, nem szeretik 

16.  a) elvesztette kedvét 
b) feladásra kész, lemondó 

17.  a) vágyik utána 
c) fél a kudarctól  

18.  a) dühös 
19.  b) hálás, boldog 

b) becsüli a szüleit 
20.  a) bizonytalan 

b) megerősítésre vágyik   
 
 
 
 

ÖSSZPONTSZÁMOM: 

MENNYIRE PONTOS AZ ÉRZÉSEK FELISMERÉSE? 

61-80 pont: nagyszerű érzésfelismerés 41-60 pont: átlagosnál jobb érzésfelismerés 
21-40 pont: átlagosnál gyengébb érzésfelismerés 0-21 pont: szegényes 
érzésfelismerés 

2. A meddő üzenet felismerése (gyakorlat) 

ÚTMUTATÓ: Olvassa el a következő helyzeteket és a hozzájuk tartozó szülői 
üzeneteket. A jobb oldali oszlopba írja be helyzetenként, miért tartja hibásnak a 
szülő reakcióját. Jól használható az alábbi néhány hibatípus: 

bagatellizálás, „törpítés" kész megoldás, parancs 
hibáztatás, ítélkezés fedőérzések kipufogtatása 
rejtett üzenet, gúny, csúfolás 
cserbenhagyás 

 

A helyzet és az üzenet Az üzenet hibás, mert 
PÉLDA: A tízéves a padlón felejtette nyitott bicskáját, 
holott kisbaba mászkál a földön. „Ilyen hülyeséget 
csinálni! A baba megvághatta volna magát!" 

Hibáztatás, ítélkezés 



1. A gyerekek azon veszekednek, hogy melyik 
tévécsatornát nézzék. „Hagyjátok abba ezt a 
veszekedést, és azonnal kapcsoljátok ki a tévét!" 
2. A lány éjjel fél kettőkor ér haza, holott éjfélben 
állapodtak meg. A szülő aggódott, nem történt-e baja, 
és megkönnyebbül, amikor a lány végre hazaér. „Nem 
lehet megbízni benned, látom. Dühös vagyok rád. Egy 
hónapig nem mehetsz sehova." 
3. Tizenkét éves gyerek nyitva felejti a kertkaput, és így 
a kétéves könnyen kifuthat a forgalmas útra. „Azt 
akarod talán, hogy elüsse az öcsédet egy autó? 
Rettentő dühös vagyok rád!" 
4. A tizenegy éves gyerek intőt hoz, mely szerint sokat 
és „kétes ízlésű dolgokat" beszélt az órán. „Gyere ide 
és mondd el, miért akarod szüleidet zavarba hozni a 
mocskos száddal?" 
5. Az anya dühös és frusztrált, mert a gyerek 
időhúzása miatt késés fenyegeti: „Azt akarom, hogy 
légy rám is tekintettel!" 
6. Az apát zavarja, hogy lánya piszkos lábát látnia és 
szagolnia kell: „Sose mosol lábat, mint más emberek? 
Menj innen, és azonnal zuhanyozz le!" 

 

Az anya teljes rendetlenséget talál, amikor hazaér, holott kérte a gyerekeket, hogy 
vigyázzanak a rendre, mert este vendégek jönnek. „Remélem, mindketten prímán 
szórakoztatok az én káromra." 
A gyerek bukfencezésével vívja ki a vendégek figyelmét, és ez zavarja az anyát: „Te 
kis bohóc!" 
Az anya nagyon dühös a gyerekre, aki elöl hagyta maga után a reggeliző-edényeket. 
Már a lépcsőházban kiabál utána: „Tudod, hogy nagyon dühös vagyok most rád?" 

Hasonlítsa össze saját válaszait az alábbiakkal: 
 

1. kész megoldás; 5. hibáztatás, ítélkezés; 
2. hibáztatás, ítélkezés; bagatellizálás; 

fedőérzések kipufogtatása; 6. rejtett üzenet; 
kész megoldás; hibáztatás, ítélkezés; 

3. hibáztatás, ítélkezés; kész megoldás, parancs; 
fedőérzések kipufogtatása; 7. rejtett üzenet; 

4. hibáztatás, ítélkezés; 8. csúfolás; 
 9. cserbenhagyás. 

FOGALMAZZA MEG „ÉN-ÜZENETEK" FORMÁJÁBAN A MEGFELELŐ VÁLASZT 
AZ IMÉNTI HELYZETEKRE, LEHETŐLEG ELKERÜLVE A TIPIKUS 
ÜZENETHIBÁKAT: 



 

3. KÜLDJ „ÉN-ÜZENETET"! (gyakorlat) 

ÚTM UTATÓ: Olvassa el az alábbi helyzeteket és a hozzájuk tartozó „te-üzeneteket". 

Fogalmazzon helyettük saját „én-üzenetet", amelyeket a harmadik oszlopba írhat. A 

mi válaszaink a gyakorlat leírása után következnek. 

 

Helyzet „Te-üzenet" „Én-üzenet" 

1. Apa újságot akar 
olvasni, gyerek nem 
hagyja békén, ölébe 
mászik. Apát ez idegesíti. 

„Sose zavarj meg senkit, 
ha olvasni akar!" 

 

2. Anya porszívózik, a 
gyerek folyton  kihúzza a 
dugót a konnektorból. 
Anya siet. 

„Rossz gyerek vagy!"  

3. A gyerek nagyon 
piszkos kézzel és arccal jön 
a vacsoraasztalhoz. 

„Nem vagy komoly, nagy 
gyerek. Ilyet csak egy 
kisóvodás csinál." 

 

4. A gyerek újra meg újra 
előjön szobájából ahelyett, 
hogy lefeküdne végre. A 
szülők fontos dolgot 
akarnak megbeszélni, de 
ebben a gyerek 
megzavarja őket. 

„Tudod, hogy itta lefekvés 
ideje. Csak bosszantani 
próbálsz minket.  És az 
alvásra szükséged van." 

 

5. A gyerek könyörög, 
hogy szülei moziba vigyék, 
de ő maga napok óta nem 
takarított a szobájában, 
holott ezt a munkát 
elvállalta. 

„Nem érdemled meg a 
mozit, hiszen te sem teszed 
meg, ami nekünk fontos - 
önző vagy." 

 



6. A gyerek egész nap 
duzzogott és szomorúnak 
tűnt. Az anya nem tudja az 
okát. 

„Ugyan már. Hagyd abba 
ezt a duzzogást. Vagy 
menj ki, és ott duzzogj. 
Nagyon a lelkedre veszel 
valamit." 

 

7. A szülők beszélgetését 
zavarja a szomszéd 
szobából áthallatszó zene, 
amit a gyerek állított 
hangosra. 

„Hogy lehetsz ennyire 
tapintatlan? Minek ezt 
ilyen bömbölve hallgatni?" 

 

8. A gyerek megígérte, 
hogy kivasalja a 
vászonszalvétákat az esti 
vendégségre. Mindeddig 
ezt nem csinálta meg, és 
egy óra múlva itt lesznek a 
vendégek. 

„Egész nap csak lötyögtél 
ide-oda, és nem csináltad 
meg a munkát. Hogy 
lehetsz ilyen felelőtlen és 
gondatlan?" 

 

9. A gyerek elfelejtett 
hazamenni a megbeszélt 
időben, hogy anyjával 
elmehessenek cipőt venni. 

„Szégyellhetned magad.    
Én szaladok haza, hogy 
elvigyelek vásárolni, és 
akkor te elfelejtkezel a 
megállapodásunkról!" 

 

Lehetséges „én-üzenetek" az előző gyakorlathoz: 

1. „Nem tudok egyszerre olvasni és játszani. Nagyon zavar, ha nem pihenhetek 
egy kicsit és nem olvashatom az újságom." 

2. „Nagyon sietek, és dühít, ha folyton vissza kell raknom a dugót. Nincs kedvem 
játszani, amikor dolgom van." 

3. „Én nem tudom élvezni a vacsorát, ha ezt a sok koszt látom. Elveszi a 
gusztusomat az evéstől." 

4. „Anyuval fontos dolgot akarunk megbeszélni. Nem tudunk úgy beszélgetni, ha 
itt vagy, és nincs kedvünk tovább várni vele, míg végre lefeküdnél." 

5. „Nincs kedvem a te kedvedben járni, ha nem csinálod meg, amit vállaltál: a 
szobád takarítását. Úgy érzem ilyenkor, hogy csak kihasználsz engem." 

6. „Úgy sajnálom, hogy ilyen szomorúnak látlak, de nem tudom, hogyan segítsek, 
mert nem tudom, mitől vagy rosszkedvű." 

7. „Ez a zene mintha »betörne« a mi térségünkbe is, erőszakkal, és elrontja Apával 
az együttlétünket." 

8. „Ez kellemetlen meglepetés! Egész nap dolgoztam, hogy minden elkészüljön a 
vendégeknek, és akkor most mégis attól kell tartanom, hogy nem leszünk 
készen, pedig a szalvétákat te vállaltad." 

9. „Becsapva érzem magam, hiszen komolyan vettem, amit kértél, nagyon 
siettem, és akkor kiderül, hogy nincs is szükséged erre az erőfeszítésemre." 



4. A TIPIKUS KÖZLÉSSOROMPÓK HATÁSA A GYEREKRE 

UTASÍTÁS, IRÁNYÍTÁS, PARANCSOLÁS 

Az ilyen szülői reakció azt üzeni a gyereknek, hogy az ő érzései és igényei nem 
fontosak - fejet kell hajtania a szülők érzései és igényei előtt. („Nem érdekel, mit akarsz 
csinálni. Azonnal bejössz a házba!") 

Azt fejezi ki, hogy őt most nem fogadják el. („Hagyd abba ezt a nyüzsgést!") 
Ez az üzenet félelmet kelt a szülői hatalommal szemben; a sérülés veszélye 

fogalmazódik meg, amely ettől a nagyobb és erősebb lénytől várható. („Menj a 
szobádba! Ha nem mozdulsz, én majd gondoskodom róla, hogy ott legyél!") 

A gyerekből ez haragot, dühöt vált ki: hajlamos lesz ellenséges érzései 
megfogalmazására, dührohamokra, visszaszúrásra, dacra, a szülői erélyesség 
kipróbálgatására. 

Az utasítás, parancsolás azt jelzi, hogy a szülő nem bízik meg a gyerek ítéletében és 
hozzáértésében. („Ne nyúlj ahhoz a vázához!", „Hagyd békén a kisbabát!") 

FIGYELMEZTETÉS, FENYEGETÉS 

Az ilyen üzenet félénkké és megalázkodóvá teszi a gyereket. („Megbánod, ha így 
viselkedsz!") 

A dirigáláshoz, parancsolgatáshoz hasonlóan ez is kiválthat haragot és más 
ellenséges érzéseket. („Ha nem mégy azonnal lefeküdni, elverlek!") 

Azt jelzi, hogy a felnőtt nem akarja tiszteletben tartani a gyerek szükségleteit és 
kívánságait. („Ha nem hagyod abba a dobolást azonnal, majd én teszek róla, hogy 
abbahagyd!") 

Előfordul, hogy a gyerek megpróbálja elhárítani a fenyegetést: „Nem érdekel, mi 
lesz, én akkor is ezt csinálom." A fenyegetés gyakran arra csábítja, hogy próbára tegye a 
szülői fenyegetés elszántságát. Sokszor csak azért csinál valamit, amitől pedig óvták, 
hogy lássa, milyen következménnyel jár valójában. 

PRÉDIKÁLÁS, MORALIZÁLÁS 

Ez a fajta üzenet az illem, a kötelesség, a norma követelményeire figyelmeztet. A 
gyerek nemegyszer még hevesebben ellenáll, és védi álláspontját, amikor ezeket az „illik", 
„muszáj", „kellene" felszólításokat kapja. („Ezt igazán illene magadtól is tudnod.") Az 
ilyen közlés a szülő bizalmatlanságát rejti: a gyerek úgysem tudná maga megítélni, mit 
kell tennie. . Bűntudatot okozhat, hiszen „rossz vagyok". 

A gyerek érzi, hogy szülei nem hiszik, hogy maga is meg tudná ítélni, mely etikett 
szerint kell éppen viselkednie. („Tanárokról nem beszélhetsz így!") 

TANÁCSADÁS, MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

Az ilyen üzenetek nyomán a gyerek bizonyítva látja, hogy szülei nem bíznak ítéletében, 
abban, hogy maga is találna megoldást. 

Ez könnyen hozzászoktatja a gyereket szülei megoldásaihoz, tőlük függ majd a 
gyerek, és nem gondolkodik önállóan. („Apu, mit csináljak?") 



Van, hogy a gyerek ellenáll a szülői javaslatoknak és ötleteknek. („Majd én kitalálom, 
egyedül", „Nem szeretem, ha megmondják, mit csináljak.") 

A tanács nemegyszer a szülő felsőbbrendűségét hivatott jelezni. („Mi tudjuk, mi a jó 
neked.") Emiatt pedig alacsonyabbrendűségi érzést alakíthat ki a gyerekben. („Ez 
nekem is eszembe juthatott volna!", „Te mindig szoktad tudni...") 

Előfordul, hogy a tanácsból kiderül, hogy szülei egyáltalán nem értik, mi is a gyerek 
problémája. („Nem mondanád ezt, ha tudnád, miért nem akarok menni...") 

A gyakori tanácsadás nemcsak túlzottan leköti a gyerek gondolatait és 
védekezőerejét, hanem a saját ötletek megszületését is akadályozza. 

KIOKTATÁS. LOGIKAI MEGGYŐZÉS 

Bármilyen tanítás könnyen vált ki olyan érzést a tanított emberből, hogy ő kevesebbet 
ér, ő alárendelt és tökéletlen. („Te mindig azt hiszed, mindent tudsz!") 

Érvelés és tények védekezésre és haragra gerjeszthetnek. („Azt hiszed, nem 
tudom?!") 

Csakúgy, mint bármely felnőtt, a gyerek sem szereti, ha bebizonyítják, hogy nincs 
igaza. Ezért aztán a végsőkig védi álláspontját. („Nem tudsz meggyőzni", „Nekem van 
úgyis igazam!") 

A gyerekek gyűlölik a szülői kioktatást. („Csak mondja, mondja, én meg csak ott 
ülök és kukán hallgatom.") 

Mindent elkövetnek, hogy érvénytelennek minősíthessék a szülő érveit. („Te ehhez 
már öreg vagy", „Ezek régimódi szabályok.") 

Az sem ritka, hogy a gyerek ismeri azokat a tényeket, amelyekről szülei épp 
kioktatják, emiatt dühös lesz rájuk, hiszen feltételezik, hogy ostoba! („Tudom, nem kell 
mondanod!") 

Előfordul, hogy a gyerek szándékosan nem vesz tudomást bizonyos tényekről. 
(„Nem érdekel", „Na és?", „Velem ez nem fordulhat elő!") 

ÍTÉLKEZÉS, KRITIZÁLÁS, HIBÁZTATÁS 

Az eddigiek közül talán ez a fajta üzenet állítja be a gyereket leginkább tökéletlennek, 
alacsonyabb rendűnek, ostobának, méltatlannak és rossznak. A gyerek énképét a 
szülők ítélkezései és értékelései nagyon erősen befolyásolják. Úgy ítéli majd meg 
magát, ahogy szülei ítélik meg őt. („Olyan gyakran hallottam, milyen rossz vagyok, 
hogy úgy éreztem, akkor tényleg rossznak kell lennem.") 

A bírálat ellenbírálatot vált ki. („Ugyan már, láttam, hogy te is ezt csinálod!", „Na, te 
se vagy olyan nagy zseni!") 

Az értékelgetések nyomán a gyerek rejtőzködővé válik. („Ha elmondanám nekik, 
úgyis engem hibáztatnának.") 

Ugyanúgy, ahogy a felnőttek, a gyerekek is gyűlölik, ha másoktól rossz 
bizonyítványt kapnak. Saját énképük, önbecsülésük mentése érdekében védekezőleg 
reagálnak. Gyakran éreznek dühöt és gyűlöletet a kritikus szülő iránt, bármennyire is 
igaza van. 

Ha túlságosan gyakori a kritika és az értékelés, a gyerekek úgy fogják érezni, hogy 
nincs bennük semmi jó, és hogy szüleik nem szeretik őket. 



DICSÉRET, EGYETÉRTÉS 

A közfelfogással ellentétben a dicséret igenis lehet nagyon káros. Ha a pozitív értékelés 
nem cseng egybe a gyerek saját énképével, dühös és ellenséges lesz a dicséretre. 
(„Nem vagyok szép, rondán nézek ki!" „Én utálom ezt a hajat", „Nem is játszottam jól. 
Pocsék voltam!") 

A gyerek azt is pontosan érzi, hogy a felnőtt nyilván nem csak pozitívan tud ítélni, 
hanem akkor talán negatívan is. Ahol pedig gyakori a dicséret, a gyerek bírálatnak 
érezheti, ha egyszer hiányzik a megszokott dicséret. („Nem szóltál semmit, hogy 
tetszik-e neked a hajam. Biztos nem tetszik.") 

A dicséret manipulatív lehetőségét érzik a gyerekek is: ezzel lehet titokban afelé terelni 
őt, hogy tegye, amit a szülő vár tőle. („Ezzel azt akarod mondani, hogy mindennap ennyit 
tanuljak.") 

Lehet, hogy a dicséret a szülői félreértés jele: „Nem dicsérnél meg, ha tudnád, mit 
érzek ilyenkor." 

A dicséret lehet zavarba ejtő és kínos, különösen, ha mások is hallják. („Ugyan, Apa, 
ez nem így van!") 

A dicsérethez túlzottan hozzá lehet szokni, és hiánya fájdalmassá válhat. („Nem is 
mondtad, hogy örülsz-e, amiért kitakarítottam", „Édesanya, hogy nézek ki?", „Jó 
gyerek voltam?", „Ugye szép a rajzom?") 

CSÚFOLÁS. MEGSZÉGYENÍTÉS. NEVETSÉGESSÉ TÉTEL 

Az ilyen üzenetek komoly károkat okozhatnak a gyerek önértékelésében. Azt az érzést 
váltják ki, hogy őt nem szeretik, hogy ő rossz és nem méltó bármi jobbra. 

Gyakori a lekezelő megjegyzés viszonzása. („Te meg hülye vagy", „Még te 
mondasz nekem ilyet?") 

Az a szülő, aki ilyesmivel akarja változásra bírni gyerekét, épp ellentétes hatást ér el - 
a gyerek nem akar majd objektív szemmel nézni magára. („Nem is igaz, hogy bénán 
néz ki ez a szemfestés. Hogy mondhatsz ilyen hülyeséget?") 

ÉRTELMEZÉS, ELEMZÉS, DIAGNOSZTIZÁLÁS 

Az ilyen közeledés azt jelzi a gyereknek, hogy a szülő „túljárt az eszén", „rájött" arra, 
amit ő talán titkolni akart - vagyis hogy tudja, mi mozgatta a gyereket, miért 
csinálta, amit csinált. Az ilyen szülői lélekelemzés fenyegető és frusztráló lehet. 

Ha az értelmezés vagy elemzés pontos, akkor ez nagyon zavarba ejtő: hasonlít 
egy leleplezéshez. („Nincs is neked randevúd, te ahhoz túl félénk vagy", „Csak 
azért csinálod ezt, hogy rád figyeljünk.") 

Ha viszont téves az értelmezés - ahogy ez gyakran megesik -, a gyerek azért lesz 
mérges, mert igaztalanul vádolják. („Dehogy vagyok féltékeny-milyen 
nevetséges!") 

Nem nehéz a fensőbbség üzenetét sem kihallani az ilyesfajta megjegyzésekből: 
mintha a szülő bölcsebb, okosabb lenne. („Mindig azt hiszed, hogy mindent 
tudsz!") 

A „Tudom ám, miért..." és „Átlátok ám rajtad" mottójú közlések többnyire 
elveszik a gyerek kedvét a további beszélgetéstől, aki később egyre kevésbé 
meséli majd el problémáit. 



MEGNYUGTATÁS, EGYÜTTÉRZÉS, VIGASZTALÁS, TÁMASZNYÚJTÁS 

Az effajta üzenetek egyáltalán nem olyan hasznosak, mint ahogy a legtöbb szülő 
gondolná. Ha egy felzaklatott gyereket valaki megnyugtat, az esetleg 
értetlenségét árulja el ezzel. („Hogy mondhatod, hogy »jól van«, amikor ez nincs 
jól!") A felnőtt nemegyszer azért nyugtat és vigasztal, mert kínosan érzi magát, 
amikor gyereke fél, szomorú és hasonlók. Az ilyen közlés jelzi a gyereknek, hogy 
érzéseit nem szívesen fogadják. („Ne is törődj vele, majd rendbe jön ez.") 

Ezen a szándékon nem nehéz keresztüllátni: a gyerekek sokszor érzik, hogy 
szüleik le akarják beszélni őket érzéseikről. („Ezt csak azért mondod, hogy 
vigasztalj!") 

Ha a gyerek érzéseit bagatellizáljuk, pusztán együttérzésünkkel elvághatjuk az 
utat a gyerek további közlései előtt. 

KÉRDEZGETÉS, FAGGATÓZÁS 

A kérdezgetésből gyakran arra következtet a gyerek, hogy szülei kételkednek 
benne. („Megmostad a kezed, ahogy mondtam neked?") 

Néha könnyű átlátni azon a szülői szándékon, hogy kérdéseivel rejtett dolgokat 
is megtudjon. („Mennyit tanultál? Csak egy órát? Nem lesz jobb a dolgozatod 
egy hármasnál") 

Fenyegető is lehet a kérdés, különösen ha a gyerek nem tudja a kérdezgetés 
okát és célját. Érdemes megfigyelni, milyen gyakran kérdeznek vissza a gyerekek: 
„De hát miért kérdezed ezt?", „Hova akarsz kilyukadni ezzel?" 

Amikor a gyerek problémáját hallgatván kérdéseket szúrunk közbe, ezzel eláruljuk, 
hogy helyette szeretnénk megoldani a problémát, és nem az ő megoldását akarjuk 
elősegíteni. („Mióta érzed ezt?", „összefügg ez az iskolával?", „Milyen mostanában 
az iskola?") A gyerekek többnyire nem azt akarják, hogy szüleik találjanak választ az ő 
kérdéseikre. („Ha elmondanám a szüleimnek, csak az lenne, hogy megmondanák, 
mit kell csinálnom.") 
Amikor valaki problémáját meséli nekünk, minden egyes kérdésünkkel csökkentjük 

annak a lehetőségét, hogy arról beszéljen, amiről ő akar. Kérdéseink ugyanis előírják, 
miről beszéljen tovább. Amikor azt kérdezzük például: „Mióta érzed ezt?", akkor 
tulajdonképpen előírjuk neki, hogy most csak az érzései keletkezéséről beszéljen, és 
semmi másról. Ez az oka, hogy a keresztkérdések özönét, például egy ügyvédtől, aki 
mellesleg nekünk akar segíteni, olyan nehezen viseljük: azt érezzük, hogy 
történetünket teljesen az ő kérdései szerint kell felépítenünk. Ez a módszer 
semmiképpen sem segíti elő, hogy a másik ember megnyíljon, hiszen éppen 
szabadságát korlátozzuk kérdéseinkkel. 

VISSZAHÚZÓDÁS, TÉMAVÁLTÁS, VICCELŐDÉS, KITÉRÉS 

Ezek a reakciók olyan érzést váltanak ki a gyerekből, hogy szüleit nem érdekli, mi van 
vele, nem tisztelik érzéseit, sőt esetleg kifejezetten elutasítják őt. 

Ha valamiről beszélni akar a gyerek, többnyire komolyan is veszi a dolgot. Ha 
ilyenkor viccelődés a válasz, ez mélyen bántja őt - úgy érzi, elutasították. 

Elterelni a gyerek gondolatait saját érzéseiről pillanatokra sikeresnek tűnhet, de 
hosszú távon ez haszontalan. Ezek az érzések újra felbukkanhatnak. A félretett 
probléma nem megoldott probléma. 



Csakúgy, mint a felnőtt, a gyerek is arra vágyik, hogy meghallják, és tisztelettel 
megértsék, amit mond. Ha a szülő félresöpri őt, hamarosan megtanulja, hogy fontos 
érzéseivel és problémáival máshoz forduljon. 

5. NÉHÁNY FOGALOM - AHOGYAN GORDON HASZNÁLJA 
ŐKET 

bagatellizálás: a másik ember közlésének kicsinyítése, enyhítés vagy 
elhessegetés céljából 

elfogadás: rossz érzés nélküli rábólintás a másik ember viselkedésére (mely már 
elég jó, bár nem feltétlenül a legjobb a mi számunkra) 

el nem fogadás: az az érzés, hogy a másik ember viselkedése zavar (de ezt nem 
valamiféle mérce alapján ítéljük így) 

én-üzenet: az a közlés, mely hibáztatás nélkül leírja, milyen érzést okoz a másik 
ember viselkedése, és milyen következmény hárul ránk abból 

értékrend: azoknak az eszméknek, elképzeléseknek az együttese, melyekben 
valaki hisz, melyeket becsül, melyekhez igazodik 

értő figyelem: a másik ember mondanivalójának pontos megértésére és 
érzéseinek visszatükröződésére kialakított kapcsolati készség; 

frusztráció: egy szándék, elképzelés vagy igény akadályba ütközése és az ezzel 
járó feszült állapot (pl. az orrunk előtt lezáródó sorompó, a főnök sértésére 
nem adható válasz, az elutasított kérvény, a hiányzó pénz) 

igény: tágan értelmezve bármi, amire törekszünk, ami felé akaratunk visz, amit 
meg akarunk valósítani, ami „kell" nekünk 

kommunikáció: kölcsönös megértési folyamat, üzenetek küldése és vétele 
konfliktus: két ellentétes akarat, szándék vagy igény ütközése 
közléssorompó: olyan reakció, mely kedvét szegi a beszélőnek, hogy tovább 

mondja érzéseit, problémáit 
megbeszélő társ: az a beszélgetőpartner, aki kizárólag az értő figyelem 

eszközével dolgozik; értő figyelmével terápiás hatást elérő laikus társ (szülő, 
tanár, barát stb.). A lényeg itt a meghallgató fél szellemi fölényének tagadása 

motiváció: mozgatóerő, mely cselekvésre ösztönöz; a belső motivációk közé 
tartozik az érdeklődés, akarat, becsvágy stb. a külsőkhöz a jutalom, büntetés 
fajtái 

nonverbális: nem szavakra épülő; viselkedéses; szavak nélküli 
problémagazda: akit a kérdéses viselkedés zavar; aki bajban van 
terápiás: gyógyító, vagy az öngyógyítást elősegítő, az egyensúlyt helyreállító 

(hatás, reakció) 
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Thomas Gordon könyve, a P.E.T. - A szülői eredményesség tanulása az elmúlt két 
évtizedben megjelent egyik legsikeresebb tudományos ismeretterjesztő mű - igazi 
pedagógiai bestseller. A szerző a már magyarul is megjelent T.E.T. - A tanári 
hatékonyság fejlesztése című könyvéhez hasonlóan „Gordon-módszerrel" avatja be a 



felnőtteket, szülőket és laikus nevelőket, hogyan változtathatják meg a gyerekekhez 
fűződő, sokszor egyoldalú, hatalmi tekintélyen alapuló, érzelmileg megromlott 
viszonyukat egyenrangú, szeretetteli, megértő, örömöt hozó kapcsolattá. 

Thomas Gordon a szülő és a gyerek kommunikációs szokásaira figyel fel, és 
nagyon szemléletesen, párbeszédek sokaságával érzékelteti, hogy a bevett nevelési 
módszerek, az uralkodó, kemény kényszerítéstől kezdve a gyerek önbecsülésének 
megtámadásán át egészen a konfliktust megkerülő, elvtelen engedékenységig, hogyan 
juttatják zsákutcába a szülő-gyerek kapcsolatot. 

Ezután lépésenként mutatja meg azt az utat, amelyen érdemes elindulni és 
végigmenni, ha jó, de legalábbis jobb szülei és partnerei szeretnénk lenni 
gyerekeinknek. A módszer nem szigorú szabályokat, hanem más emberi viszonyulás 
formákat állít elénk. Figyeljünk értőn, fogadjuk el gyermekünket olyannak, amilyen, 
fejezzük ki érzéseinket anélkül, hogy a másikat leminősítenénk. 

Gordon hétköznapi, minden család életében gyakran előforduló helyzeteken, 
konfliktusokon át mutatja be a szerinte eredményes és hatékony viselkedést, melynek 
sikere abban áll, hogy a vita végén senki nem szenved vereséget. Mindenki nyer. 

A mű nem csupán egy új gyermeknevelési módszerbe avat be, hanem újraértelmezi 
az emberi kapcsolatokat. Ma Magyarországon, társadalmi és politikai viharaink 
közepette, nagyobb szükség van az egymás iránti türelemre, elfogadásra, 
kiegyensúlyozott családi életre, mint valaha. 

Gondolat 


