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A gyerekterápia létjogosultsága

A vitaindító Horgász Csaba gondolata – miszerint 
a gyerekterápia hierarchikusan egymásba ágyazott 
lélektani terekben való intervenció – megfontolandó 
gondolat.

kell vennünk ahhoz, hogy egy gyermek viselkedé-
sét, szorongását, motivációját, kortársaihoz, szülei-

-
szerét megértsük, problémáinak megoldásához segít-
séget tudjunk nyújtani.

a része ennek a rendszernek. Sokan érzik úgy, hogy a 
gyerek nem más, mint a szüleik „tünete”. Tehát csu-
pán egy patogén rendszer, a diszfunkcionális család 
tünethordozója.

A családnak – napjainkban inkább a „csonka”, 
-

ládnak – természetesen meghatározó szerepe van, de 
-
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nek is. Minél nagyobb a gyerek, minél kevésbé nyújt 

hatással vannak rá kortársai, felfokozott, informáci-
ókkal teli, manipulációktól nem igazán mentes vilá-
gunk.

Nem beszélve a biológiai meghatározottságról 
-
-

gáltatottabbá teszik a gyakran komoly önértékelési 

során mindenképpen ebben a komplexitásban kell 
gondolkodnunk.

Gyerekterapeutaként természetesen hiszek az 
önálló gyerekterápia létjogosultságában. Annak 
ellenére, hogy a gyerek jogi értelemben nem önálló 
személy, természetesen minél kisebb, annál inkább 
ki van szolgáltatva szüleinek, mégis azt gondolom, 

segítséget kapjon. Ezt természetesen a korának, fej-
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vele. Tudnia kell, hogy mi a célja a találkozásaink-
-

az a helyzet, tünet, probléma, amiben jelenleg van. 
Tehát számunkra nem csupán egy patológiás rendszer 

akinek a jelzéseit, érzéseit értjük, akinek az igazsá-
gát akkor is elfogadjuk, ha pontosan tudjuk, hogy ez 

-
dául, amikor az öt éves kislány az édesanyjáról, mint 

-

együttes munkában. Sok esetben még akkor is aktí-
vak az együtt gondolkodásban, ha elváltak. Hiszen 
attól, hogy az egymással való házastársi kapcsolatuk 

Lehet, hogy valóban patogén az a kapcsolati rend-
szer, amiben élnek, mégsem gondolom, hogy úgy 
kéne rájuk tekinteni, mint a probléma egyetlen és 

kudarcosnak, tehetetlennek érzik magukat. Segítsé-
get kérnek, de nem kioktatásra, elmarasztalásra, vagy 

legkompetensebbek, még abban az esetben is, ha ezt 
most nem így érzik, ha szükségük is van az együtt 
gondolkodásra, az új szempontok bevonására, az 

-

Természetesen a keretekben való megállapodás elen-
-
-

tések semmiképp sem legyenek felszínesek, legyen 
egy közös célunk arra vonatkozóan, hogy értsük meg 
a gyerek motivációit, érzéseit, viselkedését, s együtt 
alakítsunk ki egy stratégiát arra vonatkozóan, hogy 
hogyan tudunk segíteni neki. Nagyon kell arra is 

annyira el, hogy az már az egyéni terápia határmezs-

vonja maga után, hogy természetesen a gyerekkel 
való kapcsolatunk is megszakad. Bizonyos értelem-

annak sikere is aktív részvételük függvénye.
-

rekek szüleivel folytatott hasonló szempontokat 

átérezzek, mások is hasonló nehézségekkel küzde-

helyzeteket hogyan oldottak meg. Mint minden cso-

Véleményem szerint a gyerekcsoportok is nagyon 
hatékonyak lehetnek. A csoport összetételének kiala-

munkát igényel, ami nélkül elképzelhetetlen a haté-
kony csoport.

Összefoglalva, szerintem a gyerekdiagnosztika 

biológiai, családi és szociális meghatározottságát 

középpontjában a gyermek, illetve szülei állnak. 

Csák Annamária

Abban mindannyian egyetértünk, hogy a gyermek 
nem önállóan létezik, hanem a családjában, interak-
cióban a család többi tagjával. Kétségtelen, hogy a 
család meghatározó a gyermek életében, ugyanakkor 
a genetikai és környezeti hatásoknak is óriási szere-

-

a másik esetleg mindennapos gondot okoz a család-
nak, és számára „segítség”-et kell kérni. Ismeretes a 

-
lában olyan, mint az angyal, otthon pedig nem bírnak 
vele, vagy fordítva. A gyermek veleszületett menta-

-
határozza a problémák jelentkezését. Ugyanakkor 
ebben a felfokozott, felgyorsult világunkban sokféle 
hatás éri a gyermeket. A nap mint nap ránk zúduló 
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és magatartási zavarok. 

gyermekének. Utóbbit – bizton állítom – nagyfokú 
-

-

jól. A gyermek is érzi, hogy körülötte valami nincs 
rendben. Az ember ilyenkor körben forog a problé-
májában, nem talál kiutat. Ha az elhatározás, hogy 

-

hogyan látja a gyermek a problémát. Diszkrepancia 

érezze, partnernek kell lennie a terápiában, hiszen 

az legyen, hogy az esetleges kisebbségérzés, fruszt-
ráció fokozódjon benne, netán féltékeny legyen a 

-
-
-

tudja-e vállalni a kereteket. A gyermekkel is meg 
kell beszélni, hogy a rendszeresség itt is elvárható. 
Egy iskolás gyermeknek tudnia kell, hogy vannak 

beleegyezéssel járhat egyénileg terápiába, ilyenkor 

hozzájárulás. Az a jó, ha a panaszokat, problémá-
kat külön-külön írásban is megfogalmazzák. A ser-

a problémás gyermekre, de az egész családra rálá-
tása lesz. A cél a segítésben, hogy a gyermek emo-
cionális, mentális szempontból jobb szintre jus-
son. Ha ez megtörténik, az az egész családra pozi-

mely nem utolsó szempont. A gyermek egy ilyen 

világban. Az, hogy az önismeretben tesz egy nagy 

és más lesz a kommunikációiban. Természetesen a 

-
nyozottan jelentkezhet.

terápiát alkalmazok, melyet nagyon hatásosnak tar-

a gyermekkel foglalkozni. Az eredeti kérdésfelvetés 
jogos, de én nem látok más alternatívát.

 gyermekorvos

Nem vagyok pszichoterapeuta, gyerekekkel csak cso-
portban dolgozom, ezért Horgász Csaba vitaindítójá-
nak néhány elemére reagálok, a gyerekpszichodráma 
általam alkalmazott módszertanából kiindulva.

A gyerekdráma csoportos módszer, célja, hogy a 

-

-
meke számára, mert azt szeretné, hogy gyermeke 
jobban alkalmazkodjon, boldogabb, kiegyensúlyo-
zottabb legyen, olyan nyomást él át a gyerek környe-

igyekszik feldolgozhatóbbá tenni. És persze vannak 
olyanok is, akik már felismerték, belátták, hogy spe-

értik és fogadják el. A gyermekotthonban vagy neve-

gyerekek közül is egyre több kerül csoportba, hála a 
velük foglalkozó szakembereknek.

Nem hiszem, hogy a „gyermekterápia” kivétel 
nélkül minden esetben kvázi „családterápia” lehet 

-

hogy miért jöttek, mit tudnak arról, hogy mi fog 
itt történni. A gyerekek többsége azt mondja, hogy 

helyzetbe, kevesen tudnak konkrét egyéni igénye-
ket, célokat meghatározni. Ám az, hogy „jogilag 
és egzisztenciálisan sem önálló „páciensek”, nem 
jelenti azt, hogy „lélektanilag” sem lehetnek azok. 
Emiatt tartom rendkívül fontosnak, hogy gyerek és 

középpontba – hiszen azt, hogy mi a jó neki, hogy 

eszközt, közeget kínálom fel számára, hogy ezt 
megoszthassa, közkinccsé tegye. Ha úgy tetszik az 
intrapszichés kérdéseit tárhatja fel, tesztelheti, alakít-
hatja egy interperszonális környezetben.

-
port a gyerek közege legyen, ne faggassák, ne akar-
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tesz. Cserébe azt kínálom, hogy a – rövid lefolyású 
– folyamat végén megosztom velük saját tapasztala-
taimat. A gyerek esetleges titkát nem adom ki, nem 
arról adok számot, hogy pontosan mit, miért feje-
zett ki, hanem azt tükrözöm vissza, hogyan láttam, 

hogy milyen értékei vannak, mik jelentenek problé-
mát neki, kihez, mikor, hogyan tud kapcsolódni, mit 

-
-

sek, hanem együtt gondolkodunk a gyerek érdeké-

hiányosságai – ahogy Koller Éva írja – eredménye-
zik a gyermek nehézségeit. Egyetértek ugyan azzal, 
hogy a gyermek nem létezik önmagában: személyi-
sége, gondolkodása, patológiája a családi környezet 

azokat a hiányokat kellene pótolnom, amik a hiányos 

hiszem. Sokkal fontosabb számomra, hogy a gyerek 
megtapasztalja: neki önállóan is van hatóereje. Rajta 
múlik, milyen történetet mond, milyen szerepet 

-
désének szándéka mennyire esik egybe azzal a hatás-

-

mindenki megfogalmazhatja saját értékeit, és rátalál-
hat arra, hogyan képes a többiekkel a számára leg-

segítséget jelent, hogy a játék világában nem lehet 

-
-

dolkodás és a visszajelzések által jobban megértheti 
és megismerheti a gyerekét – s ezen keresztül mind-
két fél kompetensebbnek érezheti magát. Tapasztala-
taim szerint annak ellenére, hogy a gyerekek életkö-

-

olykor ez képes jótékonyan visszahatni a környeze-
tükre is.

-

A gyermek már magzati létében találkoz-
hat traumatizáló hatásokkal és ez a születés pilla-
natától az élet folyamán bármikor megtörténhet 
kisebb-nagyobb intenzitással. Ennek következté-

melyek feloldása csak egyéni terápiával történhet.
Ha – optimális helyzetben – sikerül is a családi 

-
matait a gyermek lelkében. Az egyéni terápia ezért 

-
ensünk a gyermek, de a munka mindig kontextusban 

-
ládi rendszer hálózatát, a transzgenerációs üzenete-

elfoglalt szerepükhöz. Nagyon gyakran találkozunk 
patogén családi rendszerrel, mely a gyermek szemé-
lyiségére, gondolkodására negatív hatást gyakorol, 
ilyenkor az egyéni foglalkozás mellett természete-
sen javasolt a családterápia is. De mi történjen, ha 

is gyógyítanunk kell, ha tudjuk, hogy a gyermek a 
vizes lakásban újra és újra beteg lesz. Az iskolapszi-
chológusok, akik talán a legnagyobb számban talál-
koznak frusztrált gyermekkel, nagyon ritkán tapasz-

irányítás többnyire fel sem merülhet, és minden szü-

ki, belépnek az életvilágukba, reményt és eszközöket 
-

rengeteg diplomáciával és emberséggel. Empátiával 
közelednek ezekhez a – többnyire – nehéz sorsú 

-

élik meg a találkozást. Megtalálják velük a hangot, 
megértik hozott és írt sorskönyvüket, egyenrangú 

kezd. Ha a gyermek élete folyamán legalább egy 
olyan emberrel találkozik – mondja Dr. Nemes 

szinten segíteni igyekszik, az már visszaadhatja az 
emberekbe, az életbe vetett hitét. Egy haszid mese 
szerint: „Miközben a rabbi mélyen tanulmányaiba 

nem hallotta meg. A rabbi apja szintén tanult, de 
meghallotta a gyereksírást, visszatette a gyermeket 

-
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-
rást meg kell hallanod”.

A gyermeksírást meg kell hallanunk. Nagyon fon-
tos a tudás, az elvek, a szabályok, de legfontosabb az 

-
tartalak. Erre az üzenetre a gyermek bizalma újjáé-

-

ható potenciáljait, pótoljuk hiányait, egészséges szü-

Összefoglalva: az egyéni terápia nem kiváltható, a 


