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4. fejezet
Nálatok ki fújja a passzátszelet?

Amikor Bori és Imre megtudta, hogy kisbabát várnak, elhatározták, hogy 
anyukának és apukának is sokkal jobbak lesznek majd, mint amilyenek az ő 
szüleik voltak. Mindketten úgy érezték, hogy annak idején jóval kevesebb fi -
gyelmet és együttérzést kaptak, mint amennyit szerettek volna. Ezt minden-
képpen meg akarják majd adni a saját gyereküknek, de emellett fontosnak 
gondolták, hogy legyenek szabályok is, amelyeket be kell majd tartani. – Be 
fogjuk bizonyítani, lehet úgy szeretni egy gyereket, hogy nem nő a fejünkre, 
majd meglátjátok! – mondták barátaiknak, amikor ők a szülővé válás nehéz-
ségein élcelődtek. 

Aztán megszületett és cseperedett Kisbori. Anya aggodalmában, mert Kis-
borinak nem ízlett az étel, három-négyszer is hajlandó volt főzni valamit, 
hátha azt majd megeszi. 
– Pfúj! Nem kérem! – fordította el az arcát a kislány. Anya szíve elfacsarodott, 
de szaladt a hűtőhöz, megkeresni, vajon mi az, ami ízlene Kisborinak. 

A lakást elárasztották a gyerekjátékok, a hétvégéjük úgy telt, ahogy azt a kis 
királykisasszony diktálta. És a legrosszabb: minden este kész tortúra volt. 
Mire a vacsora, fürdés, fogmosás, mese, lefekvés programokon túl voltak, 
mindketten ki voltak készülve. 
– Kisbori gyere vacsorázni, a kedvencedet főztem! – kérlelte anya a kislányt, 
már félve, mi lesz a mai műsor. Amikor eljött a fürdés ideje, anya nagyot só-
hajtott magában, a várható cirkuszra készülve: 
– Gyere Kisbori, segíts anyának elpakolni a játékokat, aztán megyünk fürde-
ni! – A kislány mintha meg sem hallotta volna. – Drágám, gyere elrakodni, 
hogy mehessünk a kádba! – kérte újra. 
– Nem! – hangzott a határozott válasz. 
– Nézd csak, anya egyedül rakodik, gyere, segíts neki! – próbálkozott újra az 
anyuka, de Kisborinak nem esett meg rajta a szíve. Anya nem akart cirkuszt, 
úgyhogy aznap is ő rakott rendet. A fürdésnél aztán újra kezdődött a huzavona. 
– Nézd, mekkora habot csináltam neked, ugye szereted a nagy habot? Gyere, 
vetkőzz gyorsan! 
– Nem akarok fürdeni, játszani akarok! – kiabált a kislány és beledobta a ba-
báját a vízbe. Anya szeme elkerekedett, de igyekezett nyugodt maradni, szép 
szóval tovább kérlelte Kisborit. 
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– Nézd, játszani lehet a kádban is, mit hozzak neked? A vízipisztolyt? Azt 
szereted! 
– Neeeeem! – kiabálta a kislány az egyre jobban kikészülő édesanyának. 
– Rendben, most kivételesen nem kell fürdened – sóhajtott anya.
Ugyanez történt a fogmosásnál és a lefekvésnél is. Mire Kisbori végre ágyba 
került, a szülei úgy hevertek a tévé előtt, mint két kifacsart konyharuha.

Bizonytalan szülő, határozatlan korlátok
Az igazság az, hogy minél bizonytalanabb vagy következetlenebb a szülők neve-
lési stílusa, annál gyakoribbak és keményebbek lesznek a hisztik. Kisbori szülei 
is ebbe a csapdába estek, észre sem vették, és a kislány átvette otthon a hatalmat. 
Bezárult az ördögi kör: a bizonytalan szülő bizonytalanul állít fel korlátokat, 
s minél többször tapasztalja, hogy a gyerek számára minden kérése csak falra 
hányt borsó, annál jobban elbizonytalanodik. 

Szabályokra, korlátokra márpedig szükség van, ugyanis biztonságot adnak. Ho-
gyan fest ez a gyerekek szemszögéből? Megszülettem, még semmit sem tudok 
erről a világról. De szerencsére itt van két kedves ember, akikhez kötődöm, így 
hát tőlük várom, hogy biztonságot, stabilitást teremtsenek. De mitévő legyek, ha 
ez a két ember is bizonytalan? Tőlem várják, hogy minden helyzetben döntsek? 
Akkor majd megmondom én, hogy mi legyen! 

Képzeld el, hogy a korlátokkal biztonságot adó cölöpöket versz le gyermeked 
köré, s közéjük kerítést építesz. A kerten belül szabadon mozoghat a gyerek, 
próbálgathatja magát, vállalhat kockázatot, hozhat döntéseket, de ki nem mehet. 
Kicsi gyereknek kicsi térre, nagynak nagy térre van szüksége ahhoz, hogy sza-
badnak, de mégis biztonságban érezze magát. A túl nagy tér félelmet kelt. Ma-
radva a példánál, képzeld el, milyen érzés, ha a kerítés mindig máshol van. Egy-
szer ezt szabad, másszor pedig mást. Milyen mérges lennél, s alighanem össze 
lennél zavarodva, ha minden nap más szabályokat hoznának a munkahelyeden. 
Az összevissza szabályok elbizonytalanítják a gyerekeket is – és ezt a hiányér-
zetet igyekeznek megszüntetni, a bizonytalanságot ellensúlyozni, amikor egyre 
nagyobb és nagyobb erővel ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. 

Ne legyen érdemes próbálkozni
Ha gyerekként azt tapasztalom, hogy egy szabály, ami tegnap még érvényes 
volt, ma már nem az, akkor jogosan gondolom, hogy mindig érdemes kipró-
bálnom, ma épp mi a helyzet. És nagyon, de nagyon dühös leszek, ha falakba 
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ütközöm. Ha tegnap megkaptam azt a csokit a boltban, ma viszont nem, akkor 
olyan mértékben leszek összezavarodva, hogy akár a legszélsőségesebb hiszti is 
teljesen érthető. Ha viszont világosak és állandóak a szabályok, nem kell min-
den alkalommal megnéznem, vajon ott vannak-e még azok a cölöpök, mert 
biztos lehetek benne, hogy ugyanazokat találom ott. Amennyiben hol itt, hol 
ott látok kerítést, teljes erőbedobással követelni fogom azt a csokit, bízva abban, 
hogy ma épp nem érvényes a szabály. Vagyis a következetlenséggel folyamatos 
kísérletezésre ösztönözzük gyerekeinket, aztán pedig nem tetszik, ahogyan vi-
selkednek. 

A mai szülők többsége tekintélyelvű nevelésben részesült, azaz a nem tetsző vi-
selkedésért büntetés járt. Kinél enyhébb, kinél pedig szigorúbb volt a megtorlás. 
A felnőtteket feltétel nélkül tisztelnünk kellett. Ez a fajta szülői stílus a féle-

Most mit mondjak?

Még egy mesét akarok!
Vannak gyerekek, akik minden egyes alka-
lommal feszegetik a mesenézés vagy -hallgatás 
határait. Érdemes betartani az előre világosan 
megbeszélt kereteket – pontosan hány meséről 
is van szó –, így nagyon gyorsan le fog szokni 
az ismétlődő hisztiről. Ennek ellenére érthető, 
ha dühös, hiszen nagyon szeretné minél tovább 
élvezni a jót. Velünk is előfordul, hogy olyan jó 
lenne még egy nap a hétvégéből, vagy még egy 
kicsit tovább aludni, nem igaz? 

– Tudom hogy nagyon szeretnél még több mesét 
megnézni. Nagyon szeretsz meséket nézni. Meg-
beszéltük, hogy egy mese lesz, ezért most nem 
nézhetsz többet. Sajnálom nagyon, és megértem, 
ha dühös vagy emiatt, de most kikapcsolom a tévét. 

A cél: az érzelem és a viselkedés kettéválasztása, empátia ki-
fejezése, érzelmek megfogalmazása, a viselkedés korlátozása. 
A hangnem: szeretteljes, határozott. Lehetőleg guggoljunk le a 
gyerekhez, nézzünk a szemébe, és ha megengedi, érintsük meg.
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lemkeltésen alapszik, a büntetéstől vagy a szülő szeretetének elvesztésétől tart a 
gyerek, amikor nem teszi meg, amit nem szabad. A felnőttnek nincs más dolga, 
mint elég ijesztő vagy kellemetlen szankciókat kilátásba helyezni, és időnként 
be is tartani az ígéretet. Amíg a gyerek fél a büntetéstől, addig minden rendben 
van, be fogja tartani a szabályokat. Persze elmegy addig a határig, amíg úgy érzi, 
még biztonságban van, de át nem lép rajta. Ha viszont egy kicsi esélyt is lát rá, 
hogy elkerülje a büntetést – mert például apa elfordult, tehát nem veszi észre, ha 
rásóz egyet az öccse fejére –, akkor óriási a kísértés, hogy áthágja a szabályokat. 
Sok értelmetlen előírás is jellemezte ezt az időszakot, például hátratett kézzel 
kellett ülni az iskolában, és a felnőttek nem voltak mindig következetesek, de az 
vitathatatlan, hogy egyértelmű volt, ki az úr a háznál, ki a főnök. Természetesen 
a felnőttek. 

Most mit mondjak?

Nem megyek fürdeni!
Szinte mindennapos eset. A gyerek épp elme-
rült valamilyen játékban, amikor eljön a fürdés 
ideje. Érthető, ha nincs kedve egyik pillanat-
ról a másikra abbahagyni, még akkor sem, ha 
amúgy szeret fürdeni. Érdemes egy pár percre 
odaülni mellé és a játékáról érdeklődni, hogy 
kialakuljon az összhang, és csak azután figyel-
meztetni, hogy ideje a kádba menni. Még így se 
meglepő, ha nem lesz felhőtlenül boldog. 

–  Tudom, hogy nincs most kedved fürdeni men-
ni, éppen nagyon jót játszottál, de sajnos eljött a 
fürdés ideje, mennünk kell. Holnap ugyaninnen 
folytathatod. Megértem, ha mérges vagy. Szíve-
sen játszanál még, de már nem lehet, be kell fe-
jezned.

A cél: az érzelem és a viselkedés kettéválasztása, empátia ki-
fejezése, érzelmek megfogalmazása, a viselkedés korlátozása. 
A hangnem: szeretteljes, határozott. Lehetőleg guggoljunk le a 
gyerekhez, nézzünk a szemébe, és ha megengedi, érintsük meg.
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Hogyan legyek határozott?

Ma már látjuk a tekintélyelvű nevelés hátrányait és túlkapásait, és szerencsére 
egészen máshogy viszonyulunk a testi fenyítéshez is. Azonban azt tapasztalom, 
hogy a szülők nagyon elbizonytalanodtak. Rengeteg kérdés merül fel, amelyekre 
nehéz választ kapni. Miben korlátozhatom a gyerekemet, és miben adjak neki 
szabadságot? Miként vegyem rá, hogy betartsa a szabályokat, ha nem büntetem? 
Miért nem működik, ha mindent ráhagyok? Megmondom őszintén, nem csodá-
lom, hogy ilyen mértékben zavarba jöttek a szülők a nevelést illetően. Átestek a 
ló túloldalára, és félnek korlátozni a gyerekeket, vagy egyik végletből a másikba 
csapnak át. Sok szülő, amikor épp elege van, mert a gyermeke túlment minden 
határon, bekeményít, kiabál, fenyegetőzik, elveszti a fejét. Persze végül megbán-
ja, visszakozik, és a kapcsolat helyreállítása érdekében átesik a ló túloldalára, 
és újra mindent megenged. Ördögi kör. Kisbori szülei is, amikor torkig vannak 
azzal, hogy minden a kislány körül forog, úgy próbálják visszaszerezni az irányí-
tást, hogy a másik oldalon túlzásokba esnek. Viselkedésük parancsolgató lesz, és 
már azt sem engedik meg neki, hogy önállóan levegőt vegyen. Valóban rémisztő 
érzés, hogy a gyerekem felett elvesztettem a kontrollt, de semmiképpen sem a 
két véglet közti hánykolódás a megoldás: eleve határozottnak kell lenni. 

Jó, de hogyan legyek határozott? – kérdezed jogosan. Az első és legfontosabb 
lépés, hogy tudjad – illetve a pároddal együtt tudjátok –, hogy melyek a legfőbb 
szabályok, melyeket szeretnétek érvényesíteni. Egy óvodáskorú gyereknek nincs 
szüksége túl sokra, nyolc-tíz korlát éppen elég ahhoz, hogy minden fontos dolog 
beleférjen. A napirenden (azaz hogyan zajlik egy nap, mikor mi következik) és 
a biztonságot, illetve a higiéniát garantáló regulákon túl szinte már alig marad 
valami. Ebéd előtt kezet mosunk. Játék után elpakolunk. Az utcán megfogod 
a kezemet. A kismotorral a saroknál megállsz. A boltban egy valamit választ-
hatsz. Hétkor megyünk fürdeni. Csak egy mesét olvasunk. Ezek lehetnek azok 
az alapszabályok, amelyek azokat a bizonyos biztonságot adó cölöpöket jelentik 
egy gyerek életében, és ezekről az adott szülőpár dönt. Sajnos nagyon ritkán 
gondoljuk végig tudatosan nevelési elveinket, még ritkábban beszélünk nyíltan 
róluk. Pedig a határozott fellépés feltétele, hogy magunk számára is tisztázzuk, 
melyek azok a dolgok, amelyekhez mindenképpen ragaszkodunk, sőt azt is ér-
demes tudnunk, hogy miért olyan fontos számunkra egy-egy szabály. A fejezet 
végén találsz támpontokat ehhez a munkához. 

Tehát ha tudod, hogy mit akarsz, máris határozottabb leszel. Banálisnak tűnik, 
de sok szülőnél tapasztaltam, hogy kétségeik vannak, vajon ezt vagy azt jogosan 
várják-e el gyermeküktől. Ilyeneket mondanak maguknak: „Nem vagyok-e túl 
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szigorú szülő, ha nem adok neki csokit ebéd előtt? Most az egyszer még belefér! 
Majd legközelebb szigorúbb leszek, és nem kap csokit.” Az ilyesfajta kétkedés 
máris bizonytalanná teszi a kommunikációt. S amikor a bizonytalan szülő azt 
mondja: nem kapsz csokit ebéd előtt, a gyerek ezt úgy érti, hogy még erősza-
kosabban kell kérnie, és akkor biztosan kapni fog. Zöld út a hisztinek. Ugyanis 
pontosan hallja, látja, érzi a hatalmas kérdőjeleket anya vagy apa hangjában, 
testbeszédében. A gyerekek olvasni tudják aktuális lelkiállapotunkat, és elsősor-
ban arra reagálnak, nem pedig a szavakra. Ha volt már komolyabb kapcsolatod 
kutyával vagy lóval, ugyanezt megtapasztalhattad az állatokkal való kommuni-
kációban is. Már messziről kiszúrják, hogy vagy, mennyire vagy összeszedett, s 
mennyire gondolod komolyan azt, amit kérsz tőlük. Ha kiszimatolják a bizony-
talanságot, nem valószínű, hogy engedelmeskedni fognak neked. Ez a képesség 
mindannyiunkban  megvan, legfeljebb elfelejtettük, vagy nem használjuk tuda-
tosan. A gyerekek azonban tökéletesen eligazodnak a testbeszéd útvesztőjében. 
Anya ugyanazt mondja-e szavakkal, mint a testével? Összhangban van-e a ket-
tő egymással? Ha inkongruenciát tapasztalok, azaz mást mond a két kifejezés-
mód – például anya szavakban keménykedik, de a testbeszéde bizonytalanságról 
árulkodik –, akkor nem a szavaknak hiszek. A gyerekneveléshez sokszor „egy-
ben kell lenni”. Mielőtt kérsz valamit gyermekedtől (nem arra a vészhelyzetre 
gondolok, amikor az úttesten szalad át), végezz gyors önvizsgálatot: mennyire 
gondolom komolyan? Például ha itt a fürdés ideje, s persze ő még vidáman ját-
szik, mielőtt szólnál neki, szánj pár másodpercet arra, hogy összeszedd magad. 
Előbb győzd meg saját magadat, csak utána nyisd ki a szádat. Meglátod, más-
képpen hangzik majd a kérésed. Határozottabb, eltökéltebb lesz a hangod, és 
magabiztosabb a testbeszéded.

A következetességhez hozzátartozik az is, hogy nem tágítok, ha a gyermekem 
megpróbálja azokat a bizonyos cölöpöket semmibe venni. Ugyanis időről időre 
kísérletet tesz erre, de ilyenkor mindannyiszor rá kell jönnie, hogy az oszlopok 
stabilan állnak a helyükön. Ha akár csak néhány alkalommal is engedünk, a gye-
rek  ráébred, hogy amit mondok, az nem számít, úgyis meggondolom magam, 
ha ő elég komoly cirkuszt csap. Így a hisztik esélyét növelem. Ezzel szemben ha 
az tanítom, hogy nem adom fel, bármennyire is szeretné, csökkenést fogok ta-
pasztalni mind a dühöngések gyakoriságát, mind az erősségüket illetően. „Hú, 
anya egy határozott nő, nem érdemes vele próbálkozni!”


