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Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék köszönetet mondani Melinda Blaunak, társszer
zőmnek kemény munkájáért és a barátságért, amely az el
múlt két évben alakult ki közöttünk. Ezeken az oldalakon 
igazán hitelesen szólaltat meg, amivel örökre meggyőzött 
arról, milyen tehetséges író. 

Köszönöm férjemnek és családomnak a szeretetüket és 
támogatásukat, mindenekelőtt Sarának és Sophie-nak, akik 
büszkeséggel és boldogsággal töltenek el. 

Köszönet Gina Centrellónak lojalitásáért és őszintesé
géért; Maureen O'Nealnek, aki nagyszerű szerkesztő és 
anyuka; Marie Coolmannek a nyugati parti író-olvasó talál
kozók megszervezéséért; és külön köszönet Rachel Kind-
nak, amiért megosztotta velem első gyermekével kapcsola
tos tapasztalatait és intézte az idegen nyelvi jogok megszer
zését. 

Végül, de nem utolsósorban, lekötelezettje vagyok azok
nak a családoknak, akik a szívüket és az otthonukat nyitot
ták meg előttem. Ti tudjátok, kikre gondolok. Hálás vagyok 
Dana Waldennak, aki nemcsak csodálatos anyuka, hanem 
olyasvalaki is, akit büszkén nevezhetek barátnőmnek; és 
N o n i White-nak, valamint Bob Tzudikernek, akik elválaszt
hatatlanul hozzátartoztak az életemhez az elmúlt három év
ben, és akiknek a tanácsaira mindig érdemes volt hallgatni. 

Tracy Hogg 
Encino, Kalifornia 

Köszönöm Tracy Hoggnak az idejét, a türelmét és ragyogó 
humorérzékét. Amikor kisgyerekekről mesél, látszik, hogy 
különleges szeme van a részletekhez, és valami rejtélyes 
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módon tudja, milyen az élet egy nyolcvan centi magas em
berke nézőpontjából. 

A Suttogó-kötetek kutatómunkája és írása során számtalan 
csodálatos szülővel ismerkedtem meg telefonon, személye
sen és e-mailen keresztül. Személyazonosságukat és történe
teiket minden esetben megváltoztattuk. Ennek ellenére kö
szönöm nagylelkűségüket, és hálás vagyok nekik, amiért be
leshettünk az életükbe. Külön említést érdemel Noni White 
és Bob Tzudiker, Susanna Grant és Christopher Henrikson, 
Barbara Travis és Dan Rase, Libby és Jim Weeks, Owen és 
Jack Kugell; és minden elismerésem az unokahúgaimé, 
Karen Sonné és Heidi Sonné, akik férjük, Bruce Koken és 
Louis Tancredi közreműködésével a (számomra) legjobbkor, 
e kötetek írása alatt adtak életet Reednek és Sandornak, va
lamint unokaöcsémé, Jack Tantleffé és feleségéé, Jenniferé, 
akik fia, Jacob éppen idejében született, hogy ezen a helyen 
megemlíthessem. 

Felbecsülhetetlen segítséget jelentett, hogy sok kisgyer
meket láthattam „akció" közben. A könyvben leírt helyze
tek kitaláltak, de valóságos gyerekek és az ő interakcióik ad
ták hozzá az ihletet. Hálás vagyok Dana Waldennek és 
Christa Millernek, akik hozzájárultak, hogy Tracy és jóma
gam megfigyelhessük játék közben a lányaikat; az anyukák
nak (Natalie Matthews, Suzie Zaki, Kaydee Wilkerson, 
Jamie Garcia és Dana Childers) és a nagymamáknak 
(Karen Verosko és Beverly Childers), akik meghívtak min
ket a játszócsoportjaikba; valamint Darcy Amielnek, Mandi 
Richardsonnak, Shelly Grubmannek, Jill Halpernek és Sara 
Siegelnek, akik részt vettek azoknak a gyerekeknek az „osz
tálytalálkozóján", akiket csecsemőkorukban ismertem meg. 

Mélyen leköteleztek a Ballantine könyvkiadó kreatív csa
patának tagjai, akik nagy szeretettel gondozták és segítették 
a Suttogó-köteteket: Maureen O'Neal, tehetséges szerkesz
tőnk; rátermett és mindig készséges asszisztense, Allison 
Dickens; Kim Hovey, a PR-részleg fáradhatatlan igazgatója; 
Rachel Kind, a mellékjogok szakértője, aki elsőgyermekes 
anyukaként is megosztotta velünk a tapasztalatait; és Gina 
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Centrello vezérigazgató, aki e két projekt minden lépését 
felügyelte és támogatta. Bárki példát vehet rólatok a könyv
kiadásban - ami ritka bók egy szerzőtől. A színfalak mögött 
Alix Krijgsman és Nancy Delie kezén vált könyv a kézirat
ból, egy kitűnő szabadúszó kézirat-előkészítő, Helen 
Garfinkle segítségével, aki történetesen a legrégebbi és leg
kedvesebb barátnőim közé tartozik. 

Végül köszönet illeti ügynökeimet, Eileen Cope-ot és Bar
bara Lowensteint, akik időről időre megnyugtatnak, hogy a 
könyvírás nagyszerű kaland; Barbara Bizou-t, amiért hozzá
járult, hogy felhasználjam a rituálékról írt könyveit; szom
szédaimat, Joan Weigele-t, Henry „Waterboy" Simkint, 
Sophie-t és Adamet, akik rendíthetetlen jósága felbecsülhe
tetlen (és nélkülözhetetlen); northamptoni csapatomat, 
mindenekelőtt Ellen Lefcourtot és Sylvia Rubint, akik írás 
közben nem hagynak elmagányosodni; Carla Messinát és 
Reggie Weintraubot, akiktől New Yorkban kapok szállást és 
szeretetet; Jessie Zoerniget, a zseniális masszőrt, aki a teste
met ápolta; Lorena Solt, amiért nem nyugodott, amíg nem 
találtam jobb szót a vonalvezető helyett; és a gyerekeimet -
lányomat, Jennifert, szerető férjét, Petert és fiamat, Jere-
myt -, akik büszkék a munkámra, ezért tudom folytatni. 

Melinda Blau 
Northampton, Massachusetts 



Bevezetés 

Suttogás 
a kisgyermeknek 

„Mi, szülők vagyunk gyermekeink első 
és legfontosabb tanácsadói: 
mi mutatunk nekik irányt azokban 
a feladatokban és kalandokban, 
amelyeket az élet hoz számukra." 

Sandra Burt és Linda Perlis: 
A szülők mint tanácsadók 
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A kisgyermekkor kihívásai 
Ismeri a mondást: „Vigyázz, mit kívánsz - a végén még meg
kapod." Gyanítom, hogy a szülők többsége végig azt várta 
gyermeke életének első nyolc hónapja alatt, hogy mikor lesz 
már könnyebb az élete. Anyuka azért imádkozott, bárcsak 
túljutna végre a baba a hasfájósságon, átaludná az éjszakát, 
és szilárd ételt enne. Apuka pedig, apatársaihoz hasonlóan, 
valószínűleg arról ábrándozott, hogy a kis „csomagból" ha
marosan kis legény lesz, akivel focizhat. Várták a napot, 
amikor megteszi az első lépést és kimondja az első szót. 
Boldogan elképzelték, amint kanállal eszik, felhúzza a zok
niját és egyszer - ha isten is úgy akarja - önállóan elvégzi a 
dolgát a vécén. 

Most, hogy csecsemőjéből kisgyermek lett, álmai valóra 
váltak - de fogadni mernék, hogy néha legszívesebben vissza
forgatná az idő kerekét! Beköszöntött a gyermeknevelés talán 
lefárasztóbb és legbámulatosabb időszaka. 

Az értelmező szótár szerint a kisgyermek „az óvodás-, il
letve iskoláskorúnál fiatalabb (1-3, illetve 1-6 éves) gyer
mek". Egyes szakkönyvek onnantól számítják a kisgyermek
kort, amikor a baba megteszi első apró, bizonytalan lépéseit. 
Van, akinél ez nyolc-kilenc hónapos korában megtörténik. 
Akármit mondanak is a könyvek, nekem elhiheti: tudni fog
ja, hogy az Ön gyermekénél mikor kezdődik ez az időszak. 

Bár eleinte kissé bizonytalanul áll a lábán, semmi sem 
tarthatja vissza attól, hogy fölfedezze az embereket, helye
ket és tárgyakat - és köszöni szépen, nem kér az Ön segítsé
géből. Már társas lény. Imád utánozni. Tud tapsolni, éne
kelni, táncolni, más gyerekek mellett játszani. Röviden szól
va: most már sokkal inkább egy kis felnőttre emlékeztet, 
mint csecsemőre. Tágra nyílt szemmel csodálkozik rá a vi
lágra, tele van energiával, és állandóan veszélybe sodorja 
magát. Szédületes iramban fejlődik, és nem csoda, hogy a 
gyors változások és a veszekedések miatt Ön úgy érzi, hogy 
ostromállapot uralkodik a lakásban. A tárolódobozoktól 
kezdve az elektromos aljzatokon át az értékes díszekig min-



Suttogás a kisgyermeknek 

den, amit elér, szabad préda. Az ő szemszögéből minden új 
és izgalmas. Az Ön szemszögéből mindez idegőrlő lehet. 

A kisgyermekkor végérvényesen lezárja a csecsemőkort. 
Egyszersmind előrevetíti a kamaszéveket. Sok szakember lát 
rokonságot a két időszak között, mivel mindkettőben elválási 
folyamat zajlik. A kisgyermek világát már nem kizárólag a ma-

ma és a papa határozza meg. 
N e m csecsemő mar... 

Amellett, hogy szinte napon
ta elsajátít új testi, szellemi 
és társas készségeket, megta
nul nemet mondani Önnek, 
amit serdülő korában is elő
szeretettel tesz majd. 

Higgye el, ennek örülnie 
kell. A kisgyermek a fölfedezé
sek és a (sokszor Önnel folyta
tott) küzdelmek révén ismeri 
meg és tanulja meg irányítani 
a környezetét, valamint álta
luk tudatosul benne, hogy ő 
szuverén és másokkal egyen
rangú lény. Természetesen Ön 
is azt akarja, hogy fejlődjék, 
hogy önállóbb legyen, még ha 
olykor az idegeire megy is. Tu
dom, hiszen mindezt magam 
is átéltem a saját gyerekeim
mel, akik, ha szabad ezt mon-
danom, az első kísérleti nyu

laim (és legjobb tanítványaim) voltak. Azt hiszem, elég jól nevel
tem a lányaimat, akik most tizenkilenc, illetve tizenhat évesek. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden simán ment. Higgye 
el, a gyermeknevelés igen kemény munka, tele frusztrációval és 
falakkal, nem is beszélve a könnyekről és hisztikről. 

Megkérdeztem anyukákat, szerintük mik a 

legszembeszökőbb különbségek csecsemő-

és kisgyermekkor között. Ezeket sorolták föl: 

„ M é g kevesebb időm jut magamra." 

„Akaratosabb." 

„ N e m vihetem étterembe." 

„Követelőzőbb." 

„Könnyebb megérteni, mit akar." 

„Mindent ahhoz kell igazítanom, 

hogy mikor alszik." 

„Rohangálnom kell utána." 

„Állandóan nemet mondok neki." 

„Csodálatos, mi mindent tud már." 

„Állandóan engem utánoz." 

„Mindent meg akar nézni." 

„Folyton próbára tesz." 

„Az égvilágon minden érdekli." 

„ M á r egészen olyan, mint... egy ember!" 

* Frusztráció (latin) - egy adott célra irányuló tevékenység végrehajtásá
nak megh iúsu lása miatt előállt á l landó kudarcérzet. 
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Suttogás a csecsemőnek: 
a helyes nevelés alapja 

Azonkívül, hogy a saját tapasztalataimból merítek, tanács
adóként számtalan szülővel dolgozom - sok gyereket cse
csemőkora óta ismerek -, és Önnek is segíthetek túljutni a 
kisgyermekkor embert próbáló időszakán, amely az én fo
galmaim szerint nagyjából nyolc hónapos kortól (nem vé
letlenül ott ért véget az előző kötet) körülbelül a második 
életévig tart. Ha olvasta A suttogó titkai* első kötetét, már is
meri a gyerekekkel kapcsolatos filozófiámat. Még jobb, ha 
az első naptól bevezetett egy jól átgondolt napirendet, és al
kalmazza egyik-másik módszeremet. Merem állítani, hogy 
ez önmagában is fél siker, hiszen már olyan a szemléletmód
ja, amely át fogja segíteni a nehézségeken. 

De tisztában vagyok vele, hogy néhány olvasóm számára 
újdonságot jelentenek az elképzeléseim, amelyek akkor 
kezdtek körvonalazódni bennem, amikor különféle testi és 
szellemi fogyatékokkal élő gyerekekkel dolgoztam, akik 
nem tudták szavakkal kifejezni magukat. Hogy megértsem 
őket, figyelnem kellett a viselkedésük és testbeszédük ár
nyalatait, és megfejteni első hallásra értelmetlen hangjaikat. 

Később, amikor szinte kizárólag csecsemőkkel foglalkoztam 
(köztük a magaméival), rájöttem, hogy ezek a módszerek 
ugyanolyan jól beválnak náluk is. Mivel több mint ötezer cse
csemőt gondoztam, volt alkalmam finomítani a tudományo
mat, amit egy anyuka „suttogás"-nak nevezett el, a híres re
gény és film nyomán. Ott a suttogást lovaknál alkalmazták, és 
bár most csecsemőkről van szó, a lényeg voltaképpen ugyanaz. 
Sem a ló, sem a csecsemő nem tud beszélni, de képes kifejez
ni magát. Csak akkor érthetjük meg, ha megtanuljuk a nyelvét. 
A csecsemő esetében ez az jelenti, hogy ráhangolódunk, figyel
jük, hallgatjuk és megfejtjük, hogyan látja ő a dolgokat. 

•Tracy H o g g - M e l i n d a Blau: A suttogó titkai. 1.A csecsemő gondozása és 
nevelése. Európa Könyvk iadó, 2 0 0 3 . 
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Jóllehet a kisgyermek már kezd beszélni, és jobban kifeje
zi magát, mint a csecsemő, az ő korcsoportjára is alkalmaz
hatók azok az irányelvek, amelyeket a csecsemőknél haszná
lok. Azok kedvéért, akik nem olvasták az első kötetet, az 
alábbiakban röviden áttekintem a legfontosabb témákat. 
Ha Ön olvasta az első kötetet, nem fog találni bennük sem
mi újdonságot. Tekintse ismétlésnek. 

Minden gyermek egyéniség. A csecsemőnek születése napjától 
kezdve saját egyénisége van; bizonyos dolgokat szeret, máso
kat nem. Ezért nincs olyan módszer, amely mindenkinél 
egyformán hatásos lehetne. Meg kell tudnia, mi válik be az 
Ön gyermekénél. Az Első fejezetben talál egy tesztet, amely
nek segítségével meghatározhatja gyermeke vérmérsékletét, 
így könnyebben el tudja majd dönteni, milyen nevelési mód
szerekhez célszerű folyamodnia. Ám ha sikerült is besorolni 
valamelyik úgynevezett típusba, akkor is egyedi lény. 

Minden gyermeknek kijár a tisztelet - és meg kell tanulnia, 
hogy másokat is tisztelnie kell. Ha egy felnőttet gondozunk, 
nem érintjük meg, emeljük föl vagy vetkőztetjük le anélkül, 
hogy előbb a jóváhagyását ne kérnénk és el ne magyaráz
nánk, mit fogunk csinálni. Egy gyerekkel miért viselked
nénk másképpen? Szülőként vagy gondozóként húznunk 
kell egy képzeletbeli kört a gyermek köré, a tisztelet körét, 
ahogy én nevezem, amelybe csak akkor hatolunk be, ha 
előbb engedélyt kértünk rá és elmondtuk, mi fog történni. 
Mielőtt vakon belefogna bármibe, meg kell ismernie a gyer
mekét; figyelembe kell vennie, miről hogyan érez, mik a vá
gyai, vagyis nem teheti egyszerűen azt, amit Ön akar. Szó se 
róla, egy kisgyermek esetében ez nem könnyű, mert egy
szersmind azt is meg kell tanítanunk neki, hogy a tiszteletet 
tőle is elvárjuk. Az ilyen korú gyermek rettentő követelőző 
és makacs tud lenni. Ezeken az oldalakon elmondom, ho
gyan tisztelheti és láthatja el gyermekét anélkül, hogy az Ön 
érdekei súlyosan sérülnének. 

Suttogás a kisgyermeknek 

Szánja rá az időt, hogy megfigyelje és meghallgassa gyermekét, 
és vele beszélgessen, ne el a feje fölött. A gyermek megismeré
sének folyamata azon a napon kezdődik, amikor megszüle
tik. Mindig előre figyelmeztetem a szülőket: „Nehogy azt 
hidd, hogy nem ért téged. Többet tud, mint gondolnánk." 
A beszélni még nem tudó kisgyermek is ki tudja fejezni ma
gát. Nekünk az a feladatunk, hogy ráhangolódjunk és fi
gyeljük. Így lassacskán felismerjük, milyen a vérmérséklete. 
Ha meghallgatjuk, idővel megértjük, mikor mit szeretne, 
még ha szavakkal egyelőre nem tudja is elmondani. A pár
beszéd révén pedig - de valóban beszélgetés legyen, ne mi 
tartsunk kiselőadást - megmutatkozik az ő igazi egyénisége. 

Minden gyermeknek szüksége van egy jól kialakított napirend
re, amely állandóságot visz az életébe és biztonságérzettel tölti 
el. Ez az elv fontos a gyermek életének első néhány hónap
jában, ám még nagyobb szerephez jut most, amikor már 
közlekedik. Szülőként vagy gondozóként a rituálék, a napi
rend és a szabályok révén teremtünk állandóságot és biz
tonságérzetet. Engedjük, hogy a gyermek egyénisége és fej
lődő képességei jelöljék ki az irányt és megszabják, meddig 
mehetünk el, ugyanakkor azonban nem felejthetjük el, hogy 
mi vagyunk a felnőttek - mi irányítunk. Önellentmondás
nak tűnhet, hogy hagyjuk a gyereket, hadd fedezze föl a vi
lágot, viszont közben megtanítjuk rá, hogy az általunk fölál
lított korlátokon belül kell élnie. Pedig nem az. 

A fenti egyszerű, gyakorlatias irányelvek adják azt a szilárd 
alapot, amelyre felépítjük családunk életét. A gyermek ak
kor fejlődik, ha meghallgatják, megértik és tiszteletteljesen 
bánnak vele. Testileg-szellemileg akkor gyarapodik, ha tud
ja, mit várnak tőle, és ő mit várhat az őt körülvevő világtól. 
Az ő univerzuma kezdetben kicsi - az otthonára, a család
tagjaira, a sétákra korlátozódik. Ha ez az első környezet biz
tonságos, rugalmas, kellemes és kiszámítható, ha kedvére 
kalandozhat és kísérletezhet benne, ha bízhat a hozzá leg-
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közelebb álló személyekben, akkor fölkészültebben vághat 
neki új helyszínek és személyek fölfedezésének. Tartsa szem 
előtt, hogy akármilyen aktív, kíváncsi, hisztis vagy kibírha
tatlan néha, számára mindez afféle főpróba a nagybetűs 
Életbe való kilépéshez. Tekintse magát az első tanárának, 
rendezőjének és rajongó közönségének. 

Szándékaim: a harmóniához vezető út 

Harmónia, na persze, gondolhatja Ön. Könnyebb mondani, 
mint megteremteni, főleg ha egy kisgyerekről van szó. Ez 
kétségkívül igaz, csakhogy van néhány trükköm, amelyekkel 
legalább abban a segítségére lehetek, hogy ügyesebbnek, 
erősebbnek érezze magát, és megértse gyermeke lelkivilágát. 

Könyvemet megtűzdeltem ugyan napjaink néhány kiváló 
fejlődéslélektani szakemberének kutatási eredményeivel, de 
számtalan kötet szól a tudományos fölfedezésekről. Csak
hogy mit ér az elmélet, ha nem tudjuk, mit csináljunk? Ezért 
arra törekszem, hogy friss szemmel lássa gyermekét, mert 
akkor könnyebben tud bánni vele. Ha az ő nézőpontjából 
látja a világot, jobban megérti majd, mi megy végbe a kis 
fejében és testében. Az általam ajánlott stratégiák révén 
meg tud birkózni az elkerülhetetlen kihívásokkal, amelyek
kel Ön és gyermeke nap mint nap szembesül. 

A következőkben konkrét célokat vázolok. Ezek jelentik a 
családi élet szilárd támasztékait. Mellesleg nem véletlen, 
hogy ugyanolyan sikerrel bevethetők idősebb gyerekeknél, 
akár a kamaszoknál is (bár őket remélhetőleg már nem kell 
szobatisztaságra szoktatni!). 

Ez a könyv arra biztatja és tanítja, azt mutatja be példák
kal, hogy: 

• Tisztelje gyermekét, és tekintse egyéniségnek. Ne az életkora 
alapján ítélje meg, hanem engedje, hogy az lehessen, aki. 
Hiszek benne, hogy a gyermeknek joga van kifejezésre jut
tatni, hogy mit szeret és mit nem. Abban is hiszek, hogy mi, 
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felnőttek elfogadhatjuk a gyerek nézőpontját, még akkor is, 
ha az bosszant minket, vagy nem értünk vele egyet. 

• Bátorítsa gyermeke önállósági törekvéseit, de ne siettesse. Eh
hez olyan eszközöket ajánlok, amelyekkel fölmérheti önálló
sága fokát és megtaníthatja egyedül enni, öltözködni, tisz
tálkodni, a bilit használni. Égnek áll a hajam, amikor egy 
szülő azt kérdezi tőlem: „Hogy tanítsam meg járni?" vagy 
„Mit csináljak, hogy korábban kezdjen beszélni?" A fejlődés 
természetes folyamat, nem tanfolyam. Különben is, tiszte
letlenség siettetni a gyereket. Még rosszabb, hogy neki ku
darcélménye lesz, mi pedig csalódni fogunk. 

• Tanulja meg értelmezni gyermeke közléseit és testbeszédét. 
A kisgyermeket ugyan mérhetetlenül könnyebb megérteni, 
mint az újszülöttet, de az egyes gyerekek kommunikációs 
képessége között nagy különbségek lehetnek. Türelemmel 
és fegyelmezetten hallgassa, amikor mondani szeretne vala
mit, de azt is tudnia kell, mikor célszerű közbeszólni és ki
segíteni. 

• Legyen realista - a kisgyermekkor a folyamatos változások 
ideje. Előfordul, hogy a korábban jól alvó gyerek éjszakán
ként minduntalan fölébred. „Mi baja lehet?", kérdezi a szü
lő, pedig pusztán az történik, hogy a kicsi a fejlődés egy 
újabb állomásához érkezett. A szülő számára az egyik legna
gyobb megpróbáltatás az, hogy amikor már éppen meg
szokta, hogy gyermeke így vagy úgy viselkedik, ezt vagy azt 
tudja, egy csapásra minden megváltozik. És tudja, mit mon
dok? Újra meg újra változni fog. 

• Segítse gyermeke fejlődését, és teremtsen harmonikus családi 
légkört. Az első kötetben beszéltem már róla, hogy én az 
egész család érdekeit tartom szem előtt, ami azt jelenti, hogy 
a csecsemőnek kell alkalmazkodnia a családhoz, nem pedig 
fordítva. Ez az elv most még nagyobb szerephez jut. Lénye
ges, hogy boldog, biztonságos környezetet teremtsen szá-
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mára, amelyben kiélheti felfedezőkedvét és nem eshet bán
tódása, de szeszélyeivel nem borítja föl a családi békét. Te
kintse otthonukat próbateremnek, ahol gyermeke új készsé
geket sajátít el, megtanulja a szerepét és a helyes viselkedés
formákat. Ön a rendezője, aki felkészíti az előadásra, ami 
nem más, mint a saját élete. 

• Segítse gyermekét, hogy kezelni tudja az érzelmeit - különö
sen a frusztrációit. Kisgyermekkorban ugrásszerűen fejlődik 
az érzelemvilág. A csecsemő érzelmeit fizikai tényezők hatá
rozzák meg, például éhes vagy fáradt, melege van, vagy fá
zik, de nemigen tudja befolyásolni őket. A kisgyermek ér
zelmi repertoárja új elemekkel bővül, belép a félelem, az 
öröm, a büszkeség, a szégyen, a bűntudat, a zavar - ezek 
összetettebb dolgok, amelyek úgy alakulnak ki benne, 
ahogy mind többet megtud önmagáról és a társas viszo
nyokról. Az érzelmi készségek megtanulhatók. A kutatások 
azt bizonyítják, hogy már egy tizennégy hónapos gyerek is 
képes érzelmeket azonosítani vagy előre látni (a magáét és 
gondozóiét), együtt érezni másokkal, és később beszél is ró
luk. Azt is tudjuk, hogy a hiszti megelőzhető, de legalábbis 
kezelhető, ha a megelőzéssel elkéstünk. Csakhogy a hiszti 
letörésénél sokkal fontosabb a hangulatok irányítása. Job
ban esznek és alszanak azok a gyerekek, akik megtanulják 
kezelni szélsőséges érzelmeiket, könnyebben sajátítanak el 
új készségeket és kevesebb problémájuk akad a társas kap
csolatokban. Az érzelmi kontrollra képtelen gyereket a töb
bi gyerek és a felnőttek egyaránt nagy ívben kerülik. 

• Legyen erős és tartalmas kapcsolat apuka és a kisgyermek kö
zött. Tudom, tudom, manapság nem divatos azt állítani, 
hogy anyukának szorosabb a kapcsolata a gyerekkel, de a 
való életben egész egyszerűen ez a helyzet. A legtöbb csa
ládban apuka továbbra is csak szombaton hajlandó besegí
teni. Meg kell találnunk a módját, hogy érzelmileg is kötő
dő, igazi apuka legyen, ne csak játszótárs. 
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• Fejlessze gyermeke társas készségeit. Ebben a korban kerül 
kapcsolatba hasonló korú társakkal. Kezdetben valószínű
leg csak két-három állandó „barátja" vagy „barátnője" lesz, 
de ahogy közeledik a bölcsődébe járás ideje, a társas készsé
gek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Meg kell tanulnia 
együtt érezni másokkal, tekintetbe venni az igényeiket, ke
zelni és megoldani a konfliktusokat. Mindezt példák során, 
irányítással és ismétléssel a legkönnyebb elsajátítani. 

• Tartsa kordában saját érzelmeit. Mivel a kisgyermek neve
lése embert próbáló feladat, meg kell tanulnunk türelmes
nek lenni, tudnunk kell, mikor és hogyan dicsérünk, belát
nunk, hogy az engedékenység nem egyenlő a szeretettel 
(bármilyen elragadóan viselkedik is gyermekünk), hogyan 
fejezzük ki tettekben (nem csak szavakban) a szeretetünket, 
és mit tegyünk, amikor dühösek vagy frusztráltak vagyunk. 
A kisgyermekkorral foglalkozó legújabb kutatások rávilágí
tanak a helyes nevelés egyik lényeges elemére: a gyermek 
vérmérséklete nemcsak az ő erős és gyenge pontjait hatá
rozza meg, hanem arra is kihat, ahogyan a szülő bánik vele. 
Ha „többemberes" gyereke van, akire kizárólag nyilvános 
helyeken jön rá a rapli, Önnek tudnia kell, hogyan fékezze a 
saját indulatait, hogyan kérjen segítséget és hogyan oldja 
meg a nehéz helyzetet, különben nagy valószínűséggel gyor
san elfogy a türelme, hevesen reagál, sőt testi kényszerhez 
folyamodik, amivel sajnos csak azt éri el, hogy a gyerek még 
tűrhetetlenebbül viselkedik. 

• Ne hanyagolja el a kapcsolatait. A kisgyermekes anyukának 
ritkán jut ideje a semmittevésre. Meg kell tanulnia, hogyan 
töltse el lelkifurdalás nélkül a szabad idejét és hogyan te
remtsen magának alkalmat arra (mert magától nem adó
dik), hogy feltöltődjék. Röviden: Önnek ugyanúgy jár a tar
talmas időtöltés, mint gyermekének. 

Fennkölt céloknak találja? Szerintem nem azok. Nap mint 
nap látok családokat, ahol teljesülnek. Kétségkívül időt, tü-
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relmet és kitartást igényelnek. A dolgozó szülőt pedig oly
kor kemény választások elé állítják - például hazamenjen-e 
egy kicsivel korábban a munkahelyéről, hogy a gyerek idejé
ben ágyba kerülhessen. 

Célom az, hogy felvértezzem tudással, önbizalmat adjak 
nevelési kérdésekben és segítsek kiválasztani a legjobb 
módszereket. Reményeim szerint végül érzékenyebb szülő
vé válik, suttogóvá, aki magabiztosan, ráhangolódva és sze
retettel neveli gyermekét. 

A könyv felépítése 

T u d o m , hogy egy kisgyermek mellett még kevesebb idő jut 
az olvasásra, mint egy csecsemő mellett, ezért úgy igyekez
tem megírni ezt a könyvet, hogy gyorsan végezni lehessen 
vele, és ami nem kevésbé fontos, akkor is segítségére le
gyen, ha valahol a közepén nyitja ki. A táblázatok, szalagok 
és keretes részek a fontos kérdésekre irányítják a figyelmét 
és gyors iránymutatást adnak, amikor nem ér rá elmerülni a 
szövegben. 

Ennek ellenére azt javaslom, hogy mielőtt a konkrét té
mákhoz lapoz, olvassa végig az Első, Második és Harmadik 
fejezeteket, hogy megismerhesse a filozófiámat. (Feltétele
zem, hogy olvasta a Bevezetést; ha nem, kérem, tegye meg.) 
Az Első fejezetben a lelki adottságok és a nevelés egymásra 
hatását vizsgálom. A „Ki az Ön gyermeke?" című teszt ki
töltése után jobban megérti gyermeke személyiségét, vagyis 
azt, hogy milyen az alaptermészete. A Második fejezetben 
tanítom az „ÁBCD"-t, a nevelési segédeszköznek szánt 
módszeremet. A Harmadik fejezetben hangsúlyozom, hogy 
a kisgyermek ismétlés útján tanul. Ezért fontos az R&R" (ru
tinok és rituálék) - az átgondolt napirend bevezetése és az 
állandó szertartások kialakítása. 

A Negyedik-Kilencedik fejezetekben konkrét problémá
kat veszek sorra. Olvassa el őket egymás után, vagy abban a 
sorrendben, ahogyan Önöknél jelentkeznek. 
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A Negyedik fejezetben arról esik szó, hogy miként segít
heti gyermeke önállósodását anélkül, hogy siettetné. 

Az Ötödik fejezetet a kommunikációnak szentelem, amely 
a gyermek első két-három életévében lázba hozhatja, de 
frusztrálhatja is a szülőt. 

A Hatodik fejezetben a gyermek kilép a nagybetűs Életbe: 
játszócsoportba megy, és családi eseményeken vesz részt; 
bemutatom, hogyan lehet otthon gyakorolni a társas készsé
geket és az új magatartásformákat. 

A Hetedik fejezet a tudatos fegyelmezésé. Senki sem úgy 
jön a világra, hogy már ismerné a társas viselkedés és a tár
sas interakciók szabályait. Ha Ön nem tanítja meg neki, ga
rantálhatom, hogy az Élet fogja! 

A Nyolcadik fejezetben szólok az „időrabló problémák
ról", azokról a krónikus és nemkívánatos viselkedésformák
ról, amelyek kikezdik a szülő-gyerek kapcsolatot, elszívják 
az egész család erejét és idejét. Sok szülő nem is sejti, hogy 
néha ő maga sulykolja bele a gyerekbe a rossz szokásokat, 
és ennek következményeként áll feje tetejére az életük. Ez 
az ötletszerű nevelés (amivel részletesen foglalkoztam az első 
kötetben) okolható csaknem minden olyan gondért, amely 
az alvással, az evéssel és a fegyelmezéssel kapcsolatos. Ha a 
szülő nem veszi észre, valójában miről is van szó, vagy nem 
tudja, hogyan vessen neki véget, ezek a gondok időrabló 
problémákká fajulhatnak. 

Az utolsó fejezet témája a család bővítése - érvek egy 
újabb gyerek vállalása mellett és ellen, a meglévő felkészíté
se a kistestvér fogadására és elfogadására, a testvérfélté
kenység kezelése, partneri és baráti kapcsolataink ápolása, 
önmagunk testi-lelki egyensúlyának megtartása. 

Kevés korhoz kötött tanácsot adok, mert azt tartom he
lyesnek, ha figyeli a saját gyermekét, és nem valamilyen 
könyvből olvassa ki, hogy mi jó neki. És akár a szobatiszta
ságról legyen szó, akár a hisztiről, nem fogom kijelenteni, 
hogy „Ez így helyes," hiszen a legnagyobb ajándék, amit 
Önnek adhatok, hogy megtanítom önállóan kitalálni, ho
gyan tegye boldoggá gyermekét és családját. 
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Végezetül hadd hívjam föl ismét a figyelmét arra, hogy 
milyen fontos hosszú távon gondolkodnia és megőriznie a 
hidegvérét. Ahogy nem állt meg az idő, amikor gyermeke 
csecsemő volt - bár akkor úgy tűnt, sosem ér véget az a kor
szak -, a kisgyermekkor sem tart örökké. Most egyszerűen 
pakolja el az értékes tárgyait, zárja kulcsra a mérgező anya
gokat tartalmazó szekrényeket és vegyen egy mély lélegze
tet: a következő nagyjából másfél évben egy kisgyermekkel 
kell együtt élnie. A szeme előtt fog végbemenni az az ugrás
szerű fejlődés, amelynek során jóformán tehetetlen csecse
mőből járni és beszélni tudó, önálló akarattal rendelkező 
kisgyermekké válik. Élvezze ezt a lenyűgöző folyamatot. 
M i n d e n bámulatos újdonságra jut majd egy-egy vérfagyasz
tó pillanat. Soha semmi nem lesz az életében, ami ennyire 
csodálatos, ugyanakkor ennyire fárasztó volna, mint fölne
velni és szeretni a kisgyermekét. 

Első fejezet 

Olyannak szeresse 
gyermekét, amilyen 

„Nagyon bölcs apa az, 
aki ismeri a saját gyerekét." 

William Shakespeare: A velencei kalmár 
(Vas István fordítása) 
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Öregdiákok 
A suttogó titkai második kötetének írása közben társszer
zőmmel „osztálytalálkozót" tartottunk öt kisgyermeknek, 
akik csecsemőkorukban a foglalkozásaimra jártak. Amikor 
utoljára láttuk őket, egy-négy hónaposak voltak, most vi
szont a kisgyermekkor közepén jártak. Mennyit jelent más
fél év! Fölismertük valamivel érettebb arcukat, de egyéb te
kintetben alig-alig emlékeztettek csecsemőkori önmagukra 
- akkor tehetetlen csomagocskák voltak, akik jószerével 
mást se tudtak, mint a tapéta csíkjait nézegetni. Nagy telje
sítménynek számított, ha fölemelték a fejecskéjüket vagy a 
hasukon fekve „repültek", most viszont semmi sem volt 
biztonságban tőlük. Amikor az anyukák letették őket, mász
tak, totyogtak vagy jártak, voltak, akik kapaszkodva, mások 
önállóan, és égtek a fölfedezés vágyától. Csillogott a sze
mük, gügyögtek és beszéltek, nyúlkáltak ide, oda, amoda. 

Amikor magamhoz tértem e látványos fejlődés okozta 
meglepetésemből - olyan érzés volt, mintha egy fényképal
bumot néznék, aminek hiányzik a közepe -, felidéztem, mi
lyennek ismertem meg őket. 

Rachel gyanakodva méregette játszótársait az anyja öléből, 
és egy kicsit félt attól, hogy egyedül merészkedjen közéjük. 
Ugyanaz a Rachel volt, aki csecsemőként sírva fakadt az is
meretlen arcoktól és megmakacsolta magát a babamasszázs 
foglalkozáson, jelezve, hogy egyelőre nem kér belőle. 

Betsy az elsők között érintett meg tudatosan egy másik 
gyereket. Ő volt a legaktívabb és legérdeklődőbb; minden 
játékot megnézett, mindenkiről tudni akarta, mit csinál. 
Borzasztóan eleven csecsemő volt, úgyhogy nem lepődtem 
meg, amikor eltökélt arckifejezéssel és majomügyességgel 
mászni kezdett föl a pelenkázóasztalra. (Anyja, aki szemlá
tomást hozzászokott Betsy akrobatamutatványaihoz, rajta 
tartotta a szemét, és minden eshetőségre felkészülve állt 
mellette.) 

Tucker, aki minden fejlődési mérföldkövet a nagykönyv
ben leírt időpontban ért el, a pelenkázóasztal mellett ját-
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szott. Időnként fölpillantott Betsyre, de érdekesebbnek ta
lálta a formadoboz élénk színű darabjait. Most sem okozott 
csalódást: felismerte a színeket, és tudta, melyik forma me
lyik lyukba illik, elvégre „a könyvek" szerint egy húsz hóna
pos már képes megoldani egy ilyen feladatot. 

Allen a többiektől elkülönülve, magányosan üldögélt, ami
ről eszembe jutott, milyen komoly képet vágott három hóna
posan is. Már akkor is mindig lefoglalták a gondolatai, és 
ugyanaz a gondterhelt kifejezés ült az arcán, mint most, mi
közben egy „levelet" igyekezett bedobni a játék postaládába. 

Andreáról le sem tudtam venni a szememet. A kedvenc 
csecsemőim közé tartozott, mert annyira barátságos és al
kalmazkodó volt. Őt aztán semmi sem tudta kizökkenteni, 
és nyilvánvalónak tűnt, hogy e tekintetben mit sem válto
zott. Éppen Betsyvel huzakodott, aki időközben lekászáló
dott a pelenkázóasztalról, és megpróbálta elvenni Andrea 
teherautóját. Ez a higgadt kislány ránézett Betsyre, és nyu
godtan fölmérte a helyzetet. Aztán zokszó nélkül elengedte 
a teherautót, és elégedetten játszani kezdett egy babával. 

Ezek a gyerekek ugyan elképesztően sokat fejlődtek - hat
szor-hétszer idősebbek voltak, mint amikor utoljára láttam 
őket -, mégis föl lehetett ismerni bennük az egykori csecse
mőt. Csakhogy közben egyéniségekké váltak. Már nem kis
babák voltak, hanem öt különböző kis ember. 

Adottság és nevelés finom egyensúlya 

Ha valaki annyi csecsemővel és kisgyermekkel foglalkozik, 
mint én, nem lepődik meg azon, hogy nem változik a sze
mélyiségük. N e m győzöm hangsúlyozni, hogy a baba önálló 
személyiséggel jön a világra. Van, aki születése pillanatától 
fogva félénk, van, aki önfejű, más meg izgága és vakmerő. 
Manapság, amikor rendelkezésünkre áll a videotechnika, 
nyomon követhetjük az agy működését, és sokat tudunk a 
genetikai kódolásról, ez már nem puszta megérzés; a szak
emberek laboratóriumi körülmények között is igazolták a 
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személyiség állandóságát. 
Különösen az utóbbi tíz év
ben végzett kísérletek bizo
nyítják, hogy vérmérsékle
tünket, jő és rossz tulajdon
ságainkat, preferenciáinkat 
a génjeink és agyunk kémiá
ja alakítják. 

A legújabb kutatási ered
mények ismeretében végre 
leszámolhatunk azzal az egy
kor népszerű pszichológiai 
irányzattal, amely mindenért 
a szülőt teszi felelőssé. De 
legyünk óvatosak, ne essünk 
át a ló túlsó oldalára. Nem 
szabad abban a hitben rin
gatnunk magunkat, hogy a 
szülők egyáltalán nem szá
mítanak. Mert számítunk. 
(Különben miért gondol
nám azt, hogy ha közkinccsé 
teszem a kisgyermekek neve
léséről szerzett tapasztalatai
mat, Önből a lehető legjobb 
szülő válhat?) 

Az öröklött adottságok és 
a nevelés kapcsolatával fog
lalkozó szakemberek állás
pontja szerint a személyiség 
fejlődése dinamikus, szaka
datlan folyamat. N e m adott
ság vagy nevelés kérdése. Az 
adottságok a nevelés révén nyilvánulnak meg, állítja egy 
nemrégiben megjelent tanulmány (lásd a szalagot). Ezt a 
következtetést az egypetéjű ikrekkel és a szüleiktől biológiai
lag különböző, örökbe fogadott gyerekekkel végzett számta-

A d o t t s á g és nevelés kérdése 

„ A z [ikrekkel és örökbe fogadott gyerme

kekkel folytatott] vizsgálatok megállapításai 

nagy horderővel bírnak a gyakorlatban. M i 

vel a nevelés és az egyéb külső hatások mér

sékelhetik a gyermek öröklött adottságainak 

érvényesülését, érdemes támogatni a szülő

ket és gondozókat abban, hogy fogékonyak 

legyenek a gyermek viselkedésében mutat

kozó tendenciák felismerésére és a kedvező 

fejlődést elősegítő környezet megteremtésé

re. A környezet és a gyermek tulajdonságai 

közötti összhang például abban nyilvánul 

meg, hogy az igen aktív gyermek számára a 

család számos lehetőséget biztosít a féktelen 

játékra, a félénk gyermek félrevonulhat 

kortársai intenzív tevékenységétől a gyer

mekgondozó intézményekben. A körültekin

tően kialakított gondozás gyakorlatába 

beépíthetők olyan elemek, amelyek a válasz

tás lehetőségével, a meghitt kapcsolatokkal, 

a napirenddel és más módon védik a maga

tartásproblémák kialakulásától a természe

tüknél fogva sérülékeny gyermekeket." 

Forrás: National Research Council and 

Institute of Medicine (2000): From Neurons 

to Neighborhoods: The Science of Early 

Childhood Development [A neuronoktól a 

szomszédságokig: A kisgyermek fejlődéslé

lektana], Committee on Integrating the 

Science of Early Childhood Development. 

Jack P. Shonkoff és Deborah A. Phillips, 

szerk. Board on Children, Youth, and 

Families, Commission of Behavioral and 

Social Sciences and Education. Washington, 

D. C: National Academy Press. 
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lan kísérlet elemzéséből vonták le a tudósok. Az eredmények 
mindkét csoportnál az adottság és a nevelés bonyolult össz
játékát mutatják. 

Az ikrek például, aki egyforma kromoszómakészlettel 
rendelkeznek és egyforma szülői hatások érik őket, nem ok
vetlenül egyformák. Az alkoholista vagy valamilyen mentá
lis betegségben szenvedő vér szerinti szülők örökbe adott 
gyermekeinek vizsgálatakor a tudósok azt találták, hogy az 
örökbe fogadó szülők által teremtett kedvező környezet 
egyes esetekben védettséget ad a genetikai hajlammal szem
ben. Igaz, más esetekben a leggondosabb nevelés sem tudja 
közömbösíteni az öröklött tulajdonságokat. 

A lényeg az, hogy nem ismerjük pontosan adottság és ne
velés összjátékát, de azt tudjuk, hogy kölcsönhatás van köz
tük, vagyis az egyik kihat a másikra. Ezért kell tisztelnünk 
azt a gyermeket, akit a sorstól kaptunk, ugyanakkor minden 
szükséges segítséget meg kell adnunk neki. N e m könnyű 
persze egyensúlyba hozni ezt a két dolgot, kivált egy kis
gyermeknél. De tartsa észben az alábbi fontos elveket. 

Legelőbb is értse meg - és fogadja el - gyermekét. A jó nevelés 
azzal kezdődik, hogy a szülő ismeri a gyerekét. Az első kö
tetben már megírtam, hogy az általam ismert csecsemők 
nagy általánosságban öt vérmérséklettípusba sorolhatók, 
amelyeket én úgy nevezek, hogy Kisangyal, Mintababa, Mi
móza, Talpraesett és Morcos. E fejezet hátralévő részében azt 
vizsgálom, hogy hogyan mutatkoznak meg ezek a típusje
gyek a kisgyermekkorban. Talál egy tesztet (lásd a 34-38. 
oldalt), amely segít azonosítani gyermeke vérmérsékletét. 
Miben tehetséges? Mi okoz neki nehézséget? Némi plusz 
bátorításra vagy egy kicsivel több önuralomra van szüksége? 
Szívesen veti magát új helyzetekbe? Vakmerően? Vagy egyál
talán nem? Elfogulatlanul figyelje meg gyermekét, és őszin
tén válaszoljon az ilyen kérdésekre. 

Ha válaszaiban a valóságot veszi alapul, vagyis azt, hogy 
valójában milyen a gyermeke, nem pedig hogy milyennek 
szeretné látni, akkor megadja neki, ami véleményem szerint 
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minden gyereknek kijár: a 
tiszteletet. Az a fontos, hogy 
figyelje, olyannak szeresse, 
amilyen, és minden elképze
lését és cselekedetét az ő 
igényeihez igazítsa. 

Gondolja csak meg: ál
munkban sem jutna eszünk
be meccsre hívni azt az is
merősünket, aki utálja a 
sportot. Egy vak embert 
aligha invitálnánk madárles
re. A gyermekünkkel se le
gyen ez másként: ha tisztá
ban vagyunk a vérmérsékle
tével, ha ismerjük az erős és 
gyenge oldalait, nemcsak azt 
tudjuk majd jobban eldön
teni, mi szolgálja az érde
keit, hanem azt is, hogy mi
nek örül. Képesek leszünk 
irányt mutatni neki, alkal
mas környezetet teremteni a 
számára és megfelelő straté
giákkal felvértezni ahhoz, 
hogy megbirkózhasson a kis
gyermekkor kihívásaival. 

Segíthet gyermekének, hogy a 
legtöbbet hozza ki önmagából. 
Tudományosan leírt tény, 
hogy a vérmérséklet nem életfogytig tartó büntetés. Min
den ember - sőt némely állat is (lásd a szalagot) - a bioló
giai adottságai és az őt érő környezeti hatások terméke. Le
het, hogy az egyik gyerek „eredendően félszeg", mert gene
tikai öröksége folytán tart az ismeretlen dolgoktól és hely
zetektől, a szülei azonban biztonságérzetet adhatnak neki, 

Suomi majmai: 
Az adottságunk nem a végzetünk 

Az Országos Gyermekegészségügyi és Hu

mánfejlődési Intézet munkatársa, Stephen 

Suomi és kutatócsoportja „ lobbanékony" 

rhesusmajmokat tenyésztett ki. A majmok

nál, akárcsak az embernél, az önuralom 

hiánya és a nagy kockázatvállalási kedv az 

agyban található egyik kémiai anyag, az im-

pulzivitást gátló szerotonin alacsony szintjé

vel hozható összefüggésbe. Egy nemrégi

ben azonosított, az emberben is jelen lévő 

szerotonin-szállító gén a jelek szerint 

megakadályozza a szerotonin hatékony 

anyagcseréjét. Suomi azt tapasztalta, hogy 

ha átlagos anyák nevelték azokat a majmo

kat, amelyek nem rendelkeztek ezzel a gén

nel, akkor azok rendszeresen bajba kever

ték magukat, és a csoporthierarchia alján 

kötöttek ki. Ám sokkal szebb jövő várt rá

juk, ha kivételesen gondoskodó anyákhoz 

kerültek. A kis majmok nemcsak megtanul

ták, hogy kerüljék a stresszhelyzeteket vagy 

segítséget kérjenek a leküzdésükhöz (amitől 

érthető módon magasabbra kerültek a koló

nia ranglétráján), de a többletgondoskodás 

révén normális szintre emelkedett a szero-

tonin-anyagcseréjük is. „A gyermekkorban 

szerzett tapasztalatok gyakorlatilag minden 

téren javítják a kilátásokat - állítja Suomi. -

A biológia pusztán a lehetőségek másféle 

tárházát jelöli ki." 

Forrás: „A Sense of Health" 

Newsweek, 2000. ősz/tél 
[Egészségtudat], 



Olyannak szeresse gyermekét, amilyen 

és megtaníthatják leküzdeni a félénkségét. Ezzel szemben 
egy másik gyerek a szerotonin-szintje miatt „természeténél 
fogva forrófejű", de szülői útmutatással megtanulhat ural
kodni magán. Összefoglalva: ha ismerjük gyermekünk vér
mérsékletét, elébe mehetünk a problémáknak. 

Gyermeke igényeinek kielégítése mellett Önnek a saját tetteiért 
is felelősséget kell vállalnia. Gyermekének Ön az első tanára 
és rendezője az élet színpadán, ezért amit vele és érte tesz, 
ugyanúgy formálja, mint a génjei. Az első kötetben felhív
tam rá a szülők és gondozók figyelmét, hogy a baba az ő vi
selkedésükből tanulja meg, mire számíthat tőlük vagy a vi
lágtól. Vegyünk egy kisgyereket, aki állandóan nyafog. Ami
kor ilyen gyereket látok, eszembe sem jut, hogy szándéko
san vagy rosszakaratból teszi. Csak azt csinálja, amire a szülei 
tanították. 

Hogyan történt? Valahányszor nyafogott, a szülei abba
hagyták a beszélgetést, ölbe vették vagy játszottak vele. Anyu
ka és apuka őszintén azt hitték, hogy figyelnek a kívánságai
ra, és nem is sejtették, mit szűr le mindebből a gyerek: Aha, 
értem. Ha nyafogok, biztos, hogy foglalkozni fognak velem. Ez 
a jelenség, amelyet én ötletszerű nevelés-nek nevezek (lásd a 
265-267. oldalt és a Nyolcadik fejezetet), már csecsemőkor
ban kialakulhat, és ha a szülőben nem tudatosul, hogy mit 
üzen a viselkedésével, megmaradhat kisgyermekkorban is. És 
higgye el nekem, hogy a következmények egyre súlyosabbá 
válnak, mert a kisgyermek igen gyorsan tökélyre fejleszti azt 
a képességét, hogy a szüleit manipulálja. 

Gyermekéhez való viszonyát az is befolyásolja, hogy Ön mi
lyennek látja a természetét. Kétségtelen, hogy egyes gyere
kekkel nehezebb, mint másokkal, és az is tudományosan bi
zonyított tény, hogy a gyermek személyisége befolyásolhatja 
a szülő tetteit és reakcióit. A felnőttek többsége jobban ki
jön a szelíd és szófogadó gyerekkel, mint azzal, aki indula
tosabb vagy akaratosabb. De minden a megítélésen múlik. 
Az egyik anya azt mondja akaratos lányáról, hogy „javítha-
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tat lan", míg egy másik jó dolognak tartja az akaratosságot: 
„olyan gyerek, aki tudja, mit akar". A második anya köny-
nyebben tudja majd megfelelő irányba terelni kislánya ag
resszív hajlamait - mondjuk, vezető szerepre készíti fel. 
Ugyanez a helyzet annál az apukánál, akit rettenetesen 
bosszant fia „félénksége", amit egy másik apuka pozitívum
ként értékel a saját fiánál: „ez a gyerek minden helyzetet 
alaposan átgondol". A második apuka valószínűleg türel
mesebb, és nem fogja erőlteti a fiát, amitől a gyerek csak 
még félénkebbé válna (példákat a 49-52. és a 348-352. ol
dalon talál). 

Ki az Ön gyermeke? 

Kisgyermekkorban a vérmérséklet bizonyos értelemben 
még nagyobb szerephez jut, hiszen mindinkább megnyilvá
nul a gyermek személyisége, és ebben az időszakban min
den nap új kihívást hoz a számára. A vérmérséklete határoz
za meg, hogyan birkózik meg ismeretlen feladatokkal és 
helyzetekkel, az „első alkalmak"-kal. Ön talán már fel is 
mérte, melyik típushoz tartozik gyermeke - Kisangyal, Min
tagyerek, Mimóza, Talpraesett vagy Morcos. Ez esetben az 
alábbi teszt csak megerősíti az ítéletében. Ez azt jelenti, 
hogy Ön már korán ráhangolódott gyermekére - és a való
ságnak megfelelően látja a személyiségét. 

Vegyen elő két tiszta papírlapot, és partnerével együtt, de 
egymástól függetlenül, válaszolják meg a teszt kérdéseit. Ha 
Ön egyedülálló szülő, kérje meg rá valamelyik nagyszülőt, a 
barátnőjét vagy azt, aki gyakran van a gyerekkel és jól isme
ri. T ö b b szem többet lát, és össze tudják hasonlítani a vála
szaikat. Nincs két ember, aki ugyanúgy látná ugyanazt a 
gyereket, aki ráadásul mindenkivel másképpen viselkedik. 

Nincsenek jó vagy rossz válaszok - a tényeket tárjuk fel -, 
ezért ne vitatkozzanak, ha a válaszaik nem egyeznek. Egysze
rűen árnyaltabb lesz a kép. A cél az, hogy megismerje gyer
meke vérmérsékletét. 
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Lehet, hogy az eredmény láttán elbizonytalanodik, akár
csak A suttogó titkai első kötetének sok olvasója, akik azt ta
pasztalták, hogy „Az én gyerekemre két típus jegyei is ille
nek." Ez nem baj; egyszerűen vegye figyelembe mindkét tí
pus jellemvonásait. Tapasztalataim szerint azonban az egyik 
hatása rendszerint erősebb. Példának itt vagyok én. Mimóza 
csecsemő voltam, kisgyerekként csendes és félszeg, aztán Mi
móza felnőtt lettem, bár néha Morcosként viselkedem, más
kor meg Talpraesettként. De elsősorban Mimóza vagyok. 

Ne feledje, hogy ennek a tesztnek az a célja, hogy Ön 
megismerje és megértse gyermeke természetét. Higgye el, 
hogy a környezete és Ön is formálja - tulajdonképpen ez az 
az időszak, amikor minden újdonság felér egy kalanddal, és 
sokszor próba elé állítja. A teszt a gyermek legszembeszö-
kőbb tulajdonságait tárja föl - mennyire aktív és érdeklődő, 
mennyire tud alkalmazkodni, figyelni egy adott tevékenység
re, miként viszonyul az ismeretlen dolgokhoz, hogyan reagál 
a környezetére, mennyire nyitott vagy zárkózott. Tartsa szem 
előtt, hogy a kérdések nemcsak arra vonatkoznak, amit most 
csinál, hanem arra is, hogy milyen volt csecsemőkorában. 
Azt a választ jelölje meg, amelyik gyermeke legjellemzőbb 
magatartását tükrözi - azt, ahogyan általában viselkedik. 

Ki az Ön gyermeke? 

1. Csecsemőként 

A. ritkán sírt. 

B. csak akkor sírt, ha éhes vagy fáradt volt, vagy túl sok inger érte. 

C. gyakran sírt, látszólag ok nélkül. 

D. nagyon hangosan sírt, és ha nem mentem oda hozzá, kisvártatva dühödten ordított. 

E. rendszerint dühösen sírt, ha eltértünk a megszokott napirendtől, vagy nem az törté 

amit várt. 

2. Reggel, ébredés után 

A. ritkán sír - eljátszik a kiságyában, amíg bemegyek hozzá. 

B. gügyögve nézelődik, amíg el nem unja magát. 

C. azonnal foglalkozni kell vele, különben sír. 

D. ordítva követeli, hogy menjek be hozzá. 

E. nyöszörögve tudatja, hogy ébren van. 
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3. Amikor életében először fürösztöttem, 

A. elemében volt, mint egy kiskacsa. 

B. kicsit meglepte az érzés, de csaknem azonnal megszerette. 

C. nagyon érzékenyen reagált - kissé reszketett, és úgy láttam, hogy fél. 

D. vadul tiltakozott - hadonászott és csapkodott. 

E. utálta a dolgot, és sírt. 

4. Gyermekem testbeszédére az a legjellemzőbb, hogy 

A. az izmai csecsemőkorától kezdve szinte mindig lazák. 

B. az izmai csecsemőkorától kezdve általában lazák. 

C. a teste feszült, és minden külső ingerre reagál. 

D. nyughatatlan - csecsemőként állandóan járt a keze-lába, mint a cséphadaró. 

E. görcsös a teste - csecsemőként gyakran elég merev volt keze-lába. 

5. Amikor szilárd ételt kezdett enni, 

A. nem volt semmi problémája. 

B. egészen könnyen megszokta, feltéve, hogy nem sürgettem, és volt ideje megszokni az 

új ízt és állagot. 

C. fintorgott vagy remegett a szája, mint aki azt mondja: „Hát ez meg micsoda?" 

D. úgy látott neki, mint aki világéletében ezt ette. 

E. megragadta a kanalat, és ragaszkodott hozzá, hogy ő tartsa. 

6. Ha félbeszakítják valamilyen tevékenységét, 

A. nem tiltakozik. 

B. néha sír, de el lehet terelni a figyelmét. 

C. hosszú percekig sír, aztán megnyugszik. 

D. visít, rúgkapál, leveti magát a földre. 

E. úgy sír, mintha a világ vége közelegne. 

7. Ha mérges, 

A. nyafogva sír, de hamar ki lehet engesztelni vagy el lehet terelni a figyelmét. 

B. ökölbe szorítja a kezét, eltorzul az arca vagy sír, és meg kell nyugtatni, különben nem 
hagyja abba. 

C. úgy üvölt, mint akit nyúznak. 

D. kezelhetetlen, sokszor dobálózik is. 

E. agresszívvá válik, gyakran lökdösődik is. 

8. Gyerektársaságban 

A. boldog, és aktívan részt vesz a játékban. 

B. bekapcsolódik a játékba, de időnként bosszantják a többiek. 

C hamar nyafog vagy sír, főleg ha elveszik a játékát. 

D. sokat szaladgál, és mindenbe bekapcsolódik. 

E. nem akar részt venni a játékban, a játéktér szélén marad. 



Olyannak szeresse gyermekét, amilyen 

9. Lefekvéskor leginkább az jellemző rá, hogy 

A. ágyút lehetne sütögetni mellette. 

B. sokat fészkelődik, de a simogatás vagy néhány kedves szó megnyugtatja. 

C. a háztartás vagy az utca hangjai könnyen kiverik az álmot a szeméből. 

D. úgy kell becsalogatni az ágyba - fél, hogy lemarad valamiről. 

E. ha nincs síri csend, nem tud elaludni, és vigasztalhatatlant sír. 

10. Új helyen vagy ismeretlen helyzetben 

A. könnyen föltalálja magát, mosolyog, és hamar elfoglalja magát. 

B. szüksége van némi időre, hogy megszokja, elmosolyodik, de gyorsan el is fordul. 

C. könnyen elkedvetlenedik, mögém bújik, vagy a ruhámba fúrja az arcát. 

D. rögtön otthon érzi magát, de nem nagyon tudja, mit kezdjen magával. 

E. hajlamos rá, hogy dühösen megmakacsolja magát, vagy egyszerűen kivonul. 

1 1 . Ha egy másik gyerek odamegy hozzá, amikor ő játszik valamivel, 

A. észreveszi, de továbbra is a maga játékának szenteli minden figyelmét. 

B. már nemigen tud arra figyelni, amit addig csinált. 

C. zaklatottá válik, és könnyen elpityeredik. 

D. rögtön azzal akar játszani, amivel a másik gyerek. 

E. szívesebben játszik egyedül, és általában sír, ha megzavarják. 

12. Amikor kimegyek a szobából, 

A. eleinte aggodalmasan néz utánam, aztán tovább játszik. 

B. néha nyugtalannak látszik, de általában nem bánja, hacsak nem fáradt vagy beteg. 

C. rögtön sír, és kiül az arcára a kétségbeesés. 

D. rögtön utánam trappol. 

E. hangosan sír, és nyújtja a karját. 

13. Amikor hazajövünk valahonnan, 

A. azonnal otthon érzi magát. 

B. beletelik néhány percbe, hogy újra otthon érezze magát. 

C. rendszerint elég nyűgös. 

D. sokszor túlpörgöttnek látom, és nehezen csillapodik le. 

E. dühös és rosszkedvű. 

14. Viselkedésében az a legszembeszökőbb, hogy 

A. milyen jól nevelt és alkalmazkodó. 

B. minden életszakaszban pontosan úgy fejlődik, ahogyan a könyvek írják. 

C. milyen érzékeny mindenre. 

D. mennyire agresszív. 

E. milyen mogorva tud lenni. 
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15. Ha olyan családi összejövetelre megyünk, ahol ismeri a felnőtteket és/vagy gyerekeket, 

A. fölméri a helyzetet, de általában rögtön otthon érzi magát. 

B. kell neki egy-két perc, hogy megszokja a helyzetet, főleg akkor, ha sokan vannak. 

C. félénk, nem mozdul mellőlem, sőt az ölemből, és nem kizárt, hogy sír. 

D. rögtön a dolgok közepébe veti magát, kivált a gyerekekkel. 

E. csak akkor csatlakozik a többiekhez, ha lélekben fölkészült rá, de vonakodik, ha erőltetem. 

16. Étteremben 

A. úgy viselkedik, mint egy kisangyal. 

B. körülbelül fél órán keresztül tud ülni az asztalnál. 

C. könnyen megriad, ha sokan vannak vagy nagy a lárma, vagy ha idegenek szólnak 

hozzá. 

D. tíz percnél tovább nem hajlandó az asztalnál ülni, csak ha eszik. 

E. tizenöt-húsz percig elüldögél, de ha befejezte az evést, mehetnékje támad. 

17. Gyermekemre az a megállapítás illik a legjobban, hogy 

A. szinte fel sem tűnik, hogy gyerek van a háznál. 

B. könnyű vele bánni, kiszámítható. 

C. nagyon érzékeny. 

D. mindent meg akar nézni - ha nem a kiságyában vagy a járókájában van, egy pillanat

ra sem téveszthetem szem elől. 

E. nagyon komoly - mint akit teljesen lekötnek a gondolatai. 

18. Kommunikációnkra csecsemőkorától fogva az a legjellemzőbb, hogy 

A. mindig pontosan tudatja velem, mire van szüksége. 

B. általában könnyű kitalálni, mit akar. 

C. gyakran sír, amivel összezavar. 

D. nagyon egyértelműen, tettekkel és sokszor hangosan jelzi, mi szeret, és mit nem. 

E. hangos, dühödt sírással hívja föl magára a figyelmemet. 

19. Pelenkázás vagy öltöztetés közben 

A. általában együttműködik. 

B. időnként el kell terelnem a figyelmét, hogy nyugton maradjon. 

C. ingerlékeny, néha sír is, főleg ha siettetni próbálom. 

D. ellenáll, mert utál egy helyben ülni vagy feküdni. 

E. ingerültté válik, ha nem végzünk elég hamar. 

20. Kedvenc játéka vagy tevékenysége: 

A. szinte akármi, amivel eredményt tud elérni, például az egyszerű építőjátékok. 

B. a korának megfelelő játékeszköz. 

C. figyelemmegosztást nem igénylő tevékenységek, feltéve, hogy nem túl hangosak és 

nem zaklatják föl. 

D. bármi, amit püfölhet, vagy amivel nagy zajt lehet csapni. 

E. jóformán bármi, csak ne zavarják közben. 
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Írja egymás alá az A, B, C, D és E betűket, majd jelölje mellettük, hogy melyiket hányszor vá

lasztotta. Mindegyik betű egy-egy vérmérséklettípusnak felel meg. Az Ön gyermeke abba a tí

pusba tartozik, amelyikre a legtöbbször szavazott. 

A = Kisangyal 

B = Mintagyerek 

C = Mimóza 

D = Talpraesett 

E = Morcos 

Ilyenek vagyunk 

Amikor összegzi a válaszait, nagy valószínűséggel azt fogja 
tapasztalni, hogy általában mindig ugyanazt az egy-két betűt 
jelölte meg. Az alábbi jellemzések olvasásakor tartsa szem 
előtt, hogy általában a világ dolgaihoz való viszonyulását ír
ják le, és nem egy-egy rossz napjára vagy valamilyen fejlő
désbeli mérföldkő, például a fogzás idején tapasztalható 
magatartására vonatkoznak. 

Lehet, hogy az egyik nyúlfarknyi jellemrajzban azonnal 
fölismeri a gyermekét, de az sem kizárt, hogy több típus je
gyei is illenek rá. Mindenesetre olvassa el mind az ötöt. Ha 
a saját gyermekével kapcsolatban esetleg nem tudja is hasz
nosítani a leírtakat, talán jobban megérti a többi gyereket, a 
rokonokat vagy játszótársakat, akik az Ön gyermekének tár
sasági köréhez tartoznak. Azok a gyerekek, akikkel ennek a 
fejezetnek az elején megismerkedett, csaknem tökéletesen 
szemléltetik az öt típust. 

Kisangyal. A kisangyalként viselkedő csecsemőből később 
sem válik kisördög. Általában barátságos, társaságban 
azonnal megtalálja a helyét, és a legtöbb helyzethez alkal
mazkodni tud. Nemritkán korábban kezd beszélni, mint a 
kortársai, de legalábbis világosabban értésre adja az igé
nyeit. Ha olyasmit szeretne, amit nem kaphat meg, könnyen 
el lehet terelni róla a figyelmét, mielőtt indulatba jönne. Ha 
mégis kifogy a béketűrésből, elég könnyű megnyugtatni, és 
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nem kezd hisztizni. Játék közben képes kitartóan egy dolog
ra összpontosítani. Angyali természete van, és igen jól tűri, 
hogy ide-oda hurcolják. Andrea például, akit a fejezet elején 
bemutattam, rengeteget utazik a szüleivel, ami a legkevésbé 
sem viseli meg. Még az időeltolódás sem zökkenti ki a meg
szokott ritmusból. Egyszer el kellett tolni a délutáni alvását, 
mert felborította volna az édesanyja napját, de mindössze 
két nap alatt megszokta az új napirendet. Andrea is átesett 
azon a korszakon, amikor nem bírta kivárni, hogy tisztába 
tegyék - ez szinte minden kisgyereknél bekövetkezik. De 
zokszó nélkül tűr te, ha közben foghatta a kedvenc játékát. 

Mintagyerek. Már babakorában is óramű pontossággal fej
lődött. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mindent úgy csinál, 
ahogy a nagykönyvben meg van írva. Társaságban többnyi
re barátságos, de megesik, hogy idegenekkel tartózkodóan 
viselkedik. A legnagyobb biztonságot az otthona jelenti szá
mára, ám ha a kiruccanásokat gondosan megtervezik, felké
szítik rá és nem sürgetik, tulajdonképpen különösebb gond 
nélkül alkalmazkodik az új körülményekhez. Szereti az ál
landóságot és a kiszámíthatóságot. Tucker ilyen. Kezdettől 
fogva könnyen kezelhető, kiszámítható és jó kedélyű. Anyja 
nem győzi csodálni, milyen pontos, még a kisgyermekkor 
kevésbé kellemes szakaszait is idejében éri el. Az anyától va
ló elválás miatti félelem, az úgynevezett szeparációs szoron
gás jelei napra pontosan nyolc hónapos korában jelentkez
tek nála. Kilenc hónapos volt, amikor kibújt az első foga. 
Egyévesen tanult meg járni. 

Mimóza. N e m hazudtolja meg csecsemőkori önmagát: érzé
keny, az újdonságokhoz lassan alkalmazkodik. Szereti, ha a 
világa rendezett és kiismerhető. Utálja, ha megzavarják. Ha 
például abba akarják vele hagyatni az elmélyült játékot, 
dühbe gurul, esetleg sír is. Gyakran félénknek tartják, pedig 
csak ilyen a természete. Való igaz, a Mimóza nem kifejezet
ten kedveli a társaságot, főleg ha úgy érzi, hogy erőltetik, és 
általában nehezére esik osztozni dolgokon. Rachelre mind-
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ez tökéletesen ráillik. Ha megpróbálnak ráerőszakolni vala
mit, kitör a botrány. Anyja, Anne, borzalmasan érezte ma
gát a baba-mama foglalkozásaimon, ahová Rachel néhány 
játszótársa is járt. Rachel sok gyereket ismert a csoportban, 
mégis három hétig tartott, amíg hajlandónak mutatkozott 
egyáltalán leszállni az anyja öléből. Anne meg is ingott. 
„Várjak, hátha megszokja a csoportot, vagy inkább ne jár
junk? De akkor teljesen elszigetelődünk." Az előbbit válasz
totta, de nagy küzdelem volt - és sok új helyzetnél megis
métlődött. De ha a Mimózát nem sürgetik, később érzé
keny, elmélyült figyelemre képes gyermekké érhet, aki gon
dosan fölméri a helyzeteket és átgondolja a problémákat. 

Talpraesett. A legmozgékonyabb kisgyerek, szeret mindent 
megfogni, gyakran akaratos, és hisztire hajlamos. Igen barát
ságos és kíváncsi, korán észrevesz tárgyakat és más gyereke
ket, nyúl utánuk. Felfedezővágya csillapíthatatlan; mindent 
kipróbál, és nagyon eltökélt. Rendkívül elégedett magával, 
ha valami sikerül neki. Egyértelmű korlátokat kell állítani 
elé, hogy ne váljék ámokfutóvá, aki minden útjába kerülő 
személyen és tárgyon átgázol. Ha egyszer rázendít, a végte
lenségig kitart, ezért készüljünk föl a legrosszabbra, ha nincs 
kialakult esti napirendje. Éles szemmel figyeli szüleit. Betsy, 
aki a játékszobámban fölmászott a pelenkázóasztalra, folya
matosan tesztelte az anyját, Randyt. Betsyre az jellemző, 
hogy ha valami fölkelti az érdeklődését - mondjuk, a kon
nektor, amiről megmondták neki, hogy tilos hozzányúlnia -, 
elindul felé, de közben minduntalan hátrapillant Randyre, 
hogy lássa, mi a reakciója. A legtöbb Talpraesett gyereknek 
elég határozott elképzelései vannak. Ha Mamával van, és 
Papa szeretné ölbe venni, egyszerűen eltolja magától. Ha vi
szont megfelelően irányítják és levezetheti az energiáit, ve
zéregyéniség válhat belőle, és bármilyen őt érdeklő területen 
kiválóan teljesíthet. 

Morcos. Kisgyermekként is megtartja a csecsemőkorában 
megismert durcás természetét. Konok, és mindennek úgy 
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kell lennie, ahogyan ő szeretné. Ha akarata ellenére ölbe 
akarják venni, birokra kell kelni vele. Ha az anyja szeretné 
neki megmutatni, hogy csináljon valamit, ellöki a kezét. Mi
vel legjobban a saját társaságát kedveli, remekül eljátszik 
magában. De lehet, hogy hiányzik belőle a kitartás, hogy 
megtanuljon vagy befejezzen egy feladatot, ezért könnyen 
frusztrálttá válik. Mérgében gyakran úgy sír, mintha a világ 
vége közelegne. Általában nehezen fejezi ki magát, ezért rá
kaphat a harapásra vagy a lökdösődésre. Minden szülőnek 
elmondom, aki rám akarja bízni a gyerekét: „Ne unszold, 
hogy jöjjön oda hozzám. Semmit ne erőszakolj rá. 0 döntse 
el, ne te, hogy megbarátkozott-e már velem." Ez különösen 
a Morcosnál fontos. Minél jobban erőltetik, annál inkább 
megmakacsolja magát. És eszünkbe se jusson produkáltat-
ni, amint arra Allen szülei is rájöttek. Allen bűbájos kisfiú... 
ha ő döntheti el, mit csinál. De amikor felszólítják, hogy 
mutassa be a tudományát („Mutasd meg a néninek, hogy 
sütsz pogácsát"), rögtön úgy néz, mint aki menten leharapja 
az ember fejét. (Ami azt illeti, szerintem egyetlen gyereket 
sem szabad szerepeltetni; 

A korral jár? 

Kisgyermekkorban egyetlen dolog állandó: 

a változás. Mivel a gyerek megállás nélkül 

nő, fölfedez és próbálkozik, a szó szoros ér

telmében napról napra változik. Lehet, hogy 

az egyik pillanatban együttműködik, a kö

vetkezőben viszont makacs, mint egy ösz

vér. Néha szó nélkül hagyja magát felöltöz

tetni, máskor meg rohangálni kell utána. 

Pénteken jó étvággyal eszik, szombaton vi

szont csak turkál az ételében. Ezekben az 

embert próbáló pillanatokban azt gondol

hatjuk, hogy megváltozott a természete, pe

dig csak újabb óriási fejlődési ugrás van fo

lyamatban. Ilyenkor az a legjobb taktika, 

hogy nem csinálunk belőle nagy ügyet. Nem 

arról van szó ugyanis, hogy rosszalkodik. 

Mindez hozzátartozik a fejlődéséhez. 

lásd a szalagot a 112. olda
lon). Ugyanakkor a Morcos 
„öreg lélek" - általában jó 
megfigyelő, találékony és 
kreatív, olykor egyenesen 
bölcs, mint aki sokat tapasz
talt az előző életében. 

Valamelyik leírásban bizto
san ráismert gyermekére. Le
het, hogy két típusba is beso
rolható. Mindenesetre nem 
az a célom, hogy megijesz-
szem, hanem hogy irányt mu
tassak és tájékoztatást adjak. 
Végtére is, mind az öt típus
nak vannak előnyös és kevés-
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bé kellemes tulajdonságai. Nem is az a lényeg, hogy valami
lyen címkét ragasszunk a gyerekre, hanem hogy megértsük, 
mit várhatunk tőle, és hogyan bánjunk vele. A skatulyázás 
egyébként sem helyes. Egy felnőttnek is sok arca van, és a gye
reket sem szabad pusztán egyetlen jellemvonása alapján 
megítélni. 

Amellett, hogy a gyerek, mondjuk, „félénk", lehet még 
alapos, érzékeny és muzikális. De ha csak a félénkségét 
vesszük észre - vagy rosszabb esetben: ha minden megnyil
vánulását a félénksége számlájára írjuk -, a bonyolult sze
mélyiségű, hús-vér gyerek helyett csupán egy pálcikafigurát 
látunk. Elvesszük tőle a lehetőséget, hogy teljes értékű, há
romdimenziós lény lehessen. 

Ne felejtse el, hogy ha valaki folyton azt hallja, hogy 
ilyen vagy olyan, idővel csakugyan ilyen vagy olyan lesz. 
Van egy fivérem, akit gyerekkorában antiszociálisnak tar
tottak. Ha visszagondolok rá, tényleg a Morcos típusába 
tartozott . De ha jobban megnézzük, több volt ennél a cím
kénél. Érdeklődő volt, találékony és kreatív. Felnőttként is 
érdeklődő, találékony és kreatív - továbbá most is szeret 
egyedül lenni. Kölcsönös sértődéshez vezetne, ha állan
dóan a társaságát keresném, ha több időt akarnék vele töl
teni, mint amennyit szívesen rám szán. De ha egyszerűen 
tudomásul veszem, hogy szüksége van a magányra - ha 
nem tekintem személyes sértésnek, és elfogadom, hogy 
csecsemőkorától ilyen -, akkor jól kijövünk egymással. Sőt 
minden bizonnyal gyakrabban látogat meg, mintha meg
próbálnám ráerőltetni magam. 

Tény, hogy gyermekének lehetnek olyan tulajdonságai, 
amelyek nem tetszenek Önnek. Titokban talán azt szeretné, 
ha egészen más volna. Mindenesetre szembe kell néznie a 
valósággal és tudomásul vennie, hogy olyan, amilyen. Szülő
ként az a feladata, hogy olyan testi-lelki környezetet teremt
sen a számára, amely a lehetőségek határain belül megóvja 
a kudarcoktól, és segíti abban, hogy a jó tulajdonságaiból a 
legtöbbet kihozza. 
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Fogadja el a gyermeket akit szeret 
Nem elég, ha ismerjük gyermekünk vérmérsékletét; ugyan
ilyen fontos, hogy el is fogadjuk. Sajnos nap mint nap találko
zom olyan szülőkkel, akik nem ismerik föl, milyen is valójában 
a gyermekük. Nem értékelik, amit látnak vagy a lelkük mélyén 
tudnak. Például végtelenül 
kedves és szelíd, akit más szü
lők irigykedve néznek, ők 
mégsem elégedettek: „Miért 
nem játszik a többiekkel?" 
Vagy ha ordítva a földre veti 
magát, mert nem ehet több 
kekszet: „Nem értem - ilyet 
még sose csinált." Hát ez az. 
Ahelyett, hogy elfogadnák, ta
gadnak. Mentegetőznek miat
ta, vagy folyton bírálják. Ön
kéntelenül azt éreztetik vele, 
hogy „nem örülök neki, hogy 
ilyen vagy - de majd teszek 
róla, hogy megváltozz". 

A szülők persze nem szán
dékosan tagadják meg a gye
reküket, mégis ez történik. 
Ha nehezen kezelhető, ha 
rózsaszín szemüvegen ke
resztül látják, vagy ha észre 
sem veszik, milyen kivételes 
egyéniség. Hogy miért? Ösz-
szegyűjtöttem jó néhány okot, 
és általam ismert szülők pél
dáival szemléltetem, mi ját
szódhat le bennük. 

Teljesítménykényszer: Amelia. 
Manapság megdöbbentően 

A t a g a d á s jelei 

Bizonyos kijelentések jelzik, hogy a szülőnek 

nehezére esik elfogadnia a gyermekét 

olyannak, amilyen. Ha az Ön száján is gyak

ran kicsúszik az alábbi mondatok valamelyi

ke, gondolkodjék el azon, valójában mit is 

ért rajta. 

• „ M o s t e b b e n a k o r b a n v a n - m a j d ki

n ö v i . " Tényleg így van, vagy csak ezt sze

retné? Lehet, hogy sokáig kell várnia. 

„ U g y a n m á r , nincs s e m m i b a j o d . 

akarja, hogy ne érezzen semmit? 

Azt 

' „ K ö n n y e b b lesz v e l e , ha e l k e z d beszél

ni." Ahogy a gyerek nő, árnyaltabbá vál

hat a viselkedése, de a vérmérséklete rit

kán változik meg teljesen. 

„ Á , n e m lesz m i n d i g n e b á n c s v i r á g . " D e 

valószínűleg mindig félni fog az új helyze

tektől. 

„ O l y a n j ó l e n n e , ha..." vagy „ M i é r t 

n e m t u d j o b b a n . . . " vagy „ R é g e b b e n 

mindig..." vagy „ A m i k o r m a j d . . . " Akár

hogy fejezi is be a mondatot, fennáll a le

hetősége, hogy nem fogadja el teljesen 

gyermeke személyiségét. 

„ E l n é z é s t , amiért..." Ha a szülő mente

getőzik a gyereke viselkedése miatt, azt 

tanítja neki, hogy nem helyes önmagunkat 

adni. Nem kizárt, hogy pszichológusnál 

végzi: „Sosem hagyták, hogy önmagam 

legyek." 
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sok fiatal nőt látok, aki az anyaszerepben is görcsösen telje
síteni akar. Ez már a várandósság alatt elkezdődik, amikor 
minden létező szakkönyvet elolvasnak, hogy megtalálják a 
gyermeknevelés „helyes" módszerét. A gond az, hogy nincs 
olyan könyv (ez sem kivétel), amely az Ön gyermekéhez iga
zítaná a tanácsokat. Lehet, hogy Ön pontosan betartja, 
amit leírnak, mégsem ér el semmit. Arra következtet, hogy 
valamit rosszul csinál. Megrendült önbizalommal viszont 
nehéz gyereket nevelni. 

Mi több, a teljesítménykényszer miatt nem látja a fától az 
erdőt. Vegyük Ameliát, aki huszonhét éves volt, amikor 
megszületett Ethan, az első unoka mindkét ágon. Amelia 
rengeteg szakkönyvet elolvasott, szorgalmasan látogatta a 
gyermekneveléssel foglalkozó internetes csevegőcsatorná
kat, és mindig összevetette kisfia fejlődését azzal, amit a 
„könyv" írt. Amikor Ethan csecsemő volt, rendszeresen föl
hívott, és minden kérdését azzal kezdte: „Azt olvasom, hogy 
Ethannek most már . . . " Mindig aggódott valami miatt: mo
solygás, átfordulás, felülés. Az idő múltával némiképp vál
toztak a kérdések: „Hogy segítsek neki, hogy ügyesebben 
másszon?" vagy „Most már bátorítanom kellene, hogy önál
lóan egyen. De mit adjak neki, amitől nem fullad meg?" 
Esetleg egy új elméletről olvasott - például hogy jelbeszéd
re tanítják a gyerekeket -, és rögtön ő is ki akarta próbálni. 
Új játszócsoport? Lelkesen jelentkezett, hiszen Ethannek 
„fejlesztenie kell a finommozgását" vagy „a kreativitását". 
Új játék jelent meg a boltokban? Megvette. Úgy tűnt, hét
köznapok egyszerűen nem léteznek az életükben. Állan
dóan új holmival vagy új tevékenységgel állt elő, amelyek 
szerinte fejlesztik Ethant, új készségre tanítják vagy valami
lyen előnyhöz juttatják a többi gyerekkel szemben. 

„Ethan folyton rosszkedvű - panaszolta Amelia a kisfiú 
tizennyolc hónapos korában. - Attól félek, hogy problémás 
gyerek lesz belőle." Néhány együtt töltött óra után világos
sá vált, hogy Amelia jobban élvezi azokat a foglalatosságo
kat és játékokat, amiket Ethanre próbál erőltetni, mint ma
ga a kisfiú. Ahelyett, hogy megfigyelte és elfogadta volna, 
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milyen gyerek, ide-oda hurcolta a városban. Ahelyett, hogy 
hagyta volna fölfedezni és választani, folyton újdonságokat 
zúdított rá. Úgy nézett ki a szobája, mint egy játékbolt! 

„Ethan most is az, aki volt - nyugtattam meg Ameliát, 
mert emlékeztem rá, mennyit ráncolta a homlokát a kisfiú 
már csecsemőkorában is. - Nem változott. Morcos baba 
volt, most meg Morcos kisgyerek, aki a maga tempójában, a 
maga módján akar játszani, és szereti ő eldönteni, hogy mit 
csinál." Amelia mindent elkövetett - buzgalmában jócskán 
túlzásba is vitte -, hogy ő legyen a legjobb anya a világon, 
de közben nem látta a fától az erdőt, vagyis a fiát. Talán tu
dat alatt változtatni szeretett volna a természetén. De az 
nem megy; kénytelen elfogadni olyannak, amilyen. 

Van egy régi buddhista mondás: Ha a tanuló felkészült, jö
het a tanár. Mint kiderült, Ameliával is ez történt. Elmesél
te, hogy kedvenc nagynénje már hónapok óta mondogatja 
neki: „Mindent túlzásba viszel, és teljesen betáblázod an
nak a szegény gyereknek az életét." Amelia bevallotta: 
„Nem értettem, miért mondja. Részben talán az volt a baj, 
hogy mindenki dicsért, milyen jó anya vagyok, és úgy érez
tem, hogy ezt bizonyítanom kell." M o n d a n o m sem kell, 
hogy amikor Amelia lazított egy kicsit, Ethan kezelhetőbbé 
vált. Ezt nem úgy kell érteni, hogy onnantól kezdve le sem 
hervadt a mosoly az arcáról, de már nem makacskodott 
folyton. Amelia is megváltozott. Megértette, hogy szülőnek 
lenni nem egy esemény, hanem egy folyamat, és nem kell 
minden percet „értelmes" tevékenységgel kitölteni. Figyelte 
Ethan játékát, hogy lássa, mit szeret, és megtanulta értékel
ni az önállóságát és kitartását. 

Maximaiizmus: Magda. A maximaiizmus a teljesítmény
kényszer legtúlzóbb formája - és tovább rontja az ember lá
tását a rózsaszín szemüvegen át. Tapasztalataim szerint 
leginkább azokra a nőkre jellemző, akik a harmincas éveik 
végén, a negyvenes éveik elején vállalnak gyereket, és sike
res pálya áll mögöttük, ahol mindent tökéletesen a kezük
ben tartottak. Magda klasszikus példa. Az ismerősei őrült-
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ségnek tartották, hogy negyvenkét évesen akar szülni. Szo
rongása részben abból táplálkozott, hogy anyaként is min
dent „egyszerűen tökéletesen" akart csinálni, mert igazolni 
akarta döntése helyességét. A tetejébe azt képzelte, hogy 
neki is ugyanolyan könnyen kezelhető, Kisangyal fia lesz, 
mint a testvérének, aki könnyűszerrel összeegyeztette az 
anyaságot a munkájával. 

Ám mint kiderült, Magda egy Talpraesett kisfiút szült, és 
teljesen kizökkentette a lelki egyensúlyából, hogy nem bír 
vele. Itt egy nő, aki egy óriásvállalatot irányít, sok más cég 
igazgatótanácsának tagja, és úgy főz, mint egy mestersza
kács. Az élet minden területén sikert sikerre halmozott, 
ezért arra számított, hogy anyaként is ugyanilyen könnyen 
veszi majd az akadályokat. Miután a gyerekorvos „hasfá
jás"-nak tulajdonította Adam gyakori sírását, Magda ren
dületlenül hitt benne, hogy Adam tulajdonképpen Kis
angyal, csak ki kell nőnie „ebből a sírós korszakából". 

De Adam jóval az úgynevezett hasfájós korszak (ami leg
rosszabb esetben öt hónapos korig tart) után sem változott, 
és t izenhárom hónaposan, amikor én beléptem az életükbe, 
már nagyhangú zsarnok volt. Magda mentegetni próbálta a 
viselkedését. „Nem aludt jól délután... Rossz napja van. 
Vagy lehet, hogy jön a foga." Egyrészt nem akarta elfogad
ni, hogy Adam egy Talpraesett gyerek, másrészt szégyellte, 
hogy ő maga mások segítségre szorul. T ö b b barátnője taná
csára, akikhez rendszeresen eljártam, végül konzultációs 
időpontot kért tőlem, de megkért, hogy senkinek se áruljam 
el, hogy meglátogat. 

Maximaiizmusa miatt fontosabbnak tartotta, hogy meg
próbálja irányítani Adamet, mint hogy figyelje a jelzéseit, és 
nem jelölte ki egyértelműen a határokat sem; folyton szép 
szóval igyekezett hatni rá, remélve, hogy hízelgéssel vagy 
megvesztegetéssel jobb belátásra bírhatja. Emellett nagyon 
el is szigetelődött. Elég hamar visszament dolgozni. Ügyelt 
rá, hogy jusson ideje Adamre is, de ilyenkor rendszerint 
kettesben, néha apukával voltak, és ritkán találkoztak más 
gyerekekkel vagy szülőkkel. Azt javasoltam neki, hogy járja-
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nak játszócsoportba, hogy lássa más gyerekek viselkedését 
is. Ez segített: más szemmel látta a világot, miután beszél
getett anyukákkal és megismerkedett idegen gyerekekkel. 
Belátta, hogy Adam nem fog megváltozni, megbékélt a ter
mészetével, és ritkábban mentegetőzött a viselkedése miatt. 
Idővel az elvárásai is változtak, világosabban jelezte a sza
bályokat, amelyeket következetesebben és türelmesebben 
számon is kért. Ugyanakkor odafigyelt rá, hogy Adam min
dennap aktív játékkal vezethesse le az energiáit. 

Tény, hogy kezdetben rögös volt az út. N e m könnyű en
gedelmességre bírni a Talpraesett gyereket, ha korábban 
mindig a maga feje után mehetett. Ráadásul Magda to
vábbra is azt szerette volna, hogy tökéletes anyának tartsák 
- csakhogy ez lehetetlen. „Az anyaság ugyanolyan tudo
mány, mint bármi más az életben - magyaráztam. - Meg 
kell tanulnunk." Persze nem iskolában tanítják, de mint rá
mutattam, segédeszközökben Magda sem szűkölködött -
ott voltak más szülők, akiket tisztelt, szülőcsoportok, ta
nácsadók. De kellett az is, hogy a fegyelmezést a tanítás és a 
gondoskodás eszközének tekintse, ne pedig valamiféle bün
tetésnek, amivel elnyomja Talpraesett gyermeke személyisé
gét (erről bővebben lásd a Hetedik fejezetet). 

Mások véleménye: Polly. Egyes szülők azért nem látnak tisz
tán, mert mások - vélt vagy valós - véleménye vagy elvárásai 
nyomasztják őket. Ez alól senki sem tudja teljes mértékben 
kivonni magát. Eszünkbe jut, mit hallottunk a szüleinktől; 
aggódunk, hogy mit szólnak majd a szomszédok, az orvosok, 
a barátnők. Bizonyos fokú kétely egészséges, és érdemes 
megfogadni a bölcs nevelési tanácsokat (ha nekünk is bevál
nak). De mások hangja elnémíthatja a megérzéseinket. 

Ez történt a huszonhat éves Pollyval is, aki egy tehetős, a 
Közel-Keletről származó férfihoz ment feleségül. A har
minchat éves Arinak két gyermeke volt az előző házasságá
ból. Polly korábban szájhigiénikusként dolgozott, testvére 
nem volt, és szerényebb körülmények között nevelkedett, 
mint a férje. Most egy óriási házban lakott Bel Airben, Los 
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Angeles egyik igen előkelő negyedében. Egy nap könnyek 
között hívott föl tizenöt hónapos kislánya, Ariel miatt. 
„Annyira igyekszem, hogy jól neveljem, de az az érzésem, 
hogy semmit sem csinálok jól. Olyan követelőző - nem tu
dom, hogy bánjak vele." 

Pollyt bűntudat mardosta, és ügyetlennek tartotta magát. 
A Középnyugaton élő szülei gyakran felhívták, és persze ki
kérdezték az unokájukról. Érdeklődésüket Polly bírálatnak 
vette, amiben vagy igaza volt, vagy nem (sosem találkoztam 
velük, megjegyezéseiket csak másodkézből hallottam). 
Anyósa viszont a közelben lakott, és nyilvánvaló volt, hogy 
jobban kedvelte fia első feleségét, Carment, és nem sokra 
tartotta Polly anyai képességeit. Egyfolytában fölényes 
megjegyzéseket tett, például hogy „Carmen olyan jól nevel
te a gyerekeket", vagy „A másik két unokám sose nyafog." 
Olykor kendőzetlenebbül is hangot adott nemtetszésének: 
„Elképzelni se tudom, mit művelsz ezzel a gyerekkel." 

A Pollyval folytatott beszélgetések során arra is rájöttem, 
hogy szerinte akinek sír a gyereke, az rossz anya. Badarság, 
de sajnos sokan gondolkodnak így. Ezért aztán az elmúlt jó 
egy évben minden tőle telhetőt megtett, hogy Ariel ne sír
jon. Ezzel azt érte el, hogy a Mintagyerek Arielből türelmet
len kis akarnok lett, aki soha nem tanulta meg, hogyan csil
lapodjon le. Újabban ráadásul megérezte anyja szorongását, 
és még ügyesebben manipulálta. Rendszeresen elvette má
sok játékát, sőt verekedett is, hogy megszerezze, amit kiné
zett magának, így aztán sehol nem látták szívesen. A többi 
anyuka zokon vette Pollytól, hogy nem fegyelmezi a lányát. 

Először is azt kellett megértetnem Pollyval, hogy félreis
meri Arielt, mert túl sokat ad mások véleményére. Ha oda
figyel, rá fog jönni, hogy Ariel viselkedése nem a természeté
ből fakad; Polly hibázott, amikor nem jelölt ki számára kor
látokat. N e m eredendően „rossz", „akaratos" vagy „rossz
indulatú" kisgyerek - távolról sem, hiszen vérmérsékletét 
tekintve Mintagyerek, aki nagyon is engedelmes, ha megta
nítják neki, hol húzódnak a határok. Beletelt néhány hónap
ba, amíg Pollynak végre sikerült ráhangolódnia Arielre, és 
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ha idejében közbelépett, elejét tudta venni a dührohamok
nak (a hiszti kezeléséről lásd a 264-270. és 305-308. ol
dalt). 

Idővel még az anyósával is közölni tudta, hogy nem veszi 
jó néven a piszkálódását. „Egy nap megjegyezte, hogy Ariel 
mostanában mintha »szófogadóbb« volna, mire azt mond
tam, örülök, hogy ő is észrevette. De továbbmentem, és 
megmondtam neki, hogy Ariel mindig is könnyen kezelhető 
volt, csak a tapasztalatlanságom miatt nem tudtam ponto
san, mire van szüksége. És attól lett engedelmesebb, hogy 
most már jobban megértem. Furcsa, de attól kezdve az 
anyósom segítőkészebb lett, és nem kritizál annyit." 

Gyermekkori rossz emlékek: Roger. Amint megszületik a baba, 
a család máris leltárba veszi a részeit: „az apja orra", „az 
anyja haja", „úgy ráncolja a homlokát, mint a nagyapja". 
Szinte mindegyik szülő önmagát keresi a gyerekben, ami 
természetes. Itt ez az imádni való kis kölyök, aki az én vé
rem, az én utódom. Ki tudná megállni? Baj akkor van, ha az 
azonosítások elfedik a gyerek valódi személyiségét. Lehet, 
hogy Önre hasonlít, talán sokszor úgy is viselkedik, mint 
Ön. De önálló lény, aki később esetleg már nem emlékeztet 
Önre, és nem válnak be nála azok a módszerek, amelyeket 
az Ön szülei alkalmaztak. És ezt néha éppen azért nem ve
szi észre a szülő, mert már elkönyvelte magában, hogy a 
gyerek ilyen vagy olyan. Ez volt a helyzet Rogernél, akinek 
apja a légierőnél szolgált hivatásos katonaként, és a „ke
mény kéz" módszerben hitt. Roger szívfájdítóan félszeg kis
fiú volt, apja azonban eltökélte, hogy már hároméves korá
ban „férfit farag belőle." 

Eltelt harminc év. Roger maga is apa lett, és Mimóza kis
fia, Samuel, sok tekintetben gyermekkori önmagára emlé
keztette. Megrémült a váratlan hangoktól, és kizökkent a 
ritmusból, ha bármi változott a napirendjében. Roger foly
ton azt kérdezgette a feleségétől, Marytől: „Mi baja?" 
Nyolc hónapos korában Roger elérkezettnek látta az időt, 
hogy „férfit faragjon" a fiából, akárcsak őbelőle az apja. 
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Mary tiltakozása ellenére ragaszkodott hozzá, hogy a leve
gőbe dobálja. Az első alkalommal Sam annyira megijedt, 
hogy utána fél órán keresztül ordított. Csakhogy Roger 
nem hagyta annyiban. Másnap este újra feldobta, mire Sam 
lehányta. Mary magánkívül volt dühében. „Én is sok min
dent kiálltam - védekezett Roger -, és megedződtem." 

A következő egy évben Roger és Mary szünet nélkül vi
tatkozott Sam miatt - Roger szerint Mary anyámasszony 
katonáját nevel a fiából; Mary úgy vélte, hogy Roger ke
gyetlen és meggondolatlan vele. Amikor Sam kétéves lett, 
Mary beíratta zenebölcsibe. Az első néhány foglalkozást tü
relmesen végigülte Sammel az ölében. Ezt hallván, Roger 
kijelentette: „Majd én viszem. Meglátod, milyen más lesz." 
Csakhogy Sam hozzá se nyúlt a hangszerekhez, vonakodott 
a többi gyerek közé menni. Mérgében Roger az apja mód
szeréhez folyamodott. „Fogd ezt a csörgődobot - nógatta. -
Menj, játssz a többiekkel." 

N e m meglepő, hogy Sam óriásit lépett vissza. Attól a nap
tól kezdve már akkor visítani kezdett, amikor Mary beka
nyarodott a zenebölcsi parkolójába, hiszen tudta, hogy 
megint arra a félelmetes helyre viszik. Mary kétségbeesésé
ben felhívott. Én azt javasoltam, hogy Rogert is vonjuk be a 
beszélgetésünkbe. „Sam érzékeny kisfiú - mondtam nekik -, 
aki pontosan tudja, mit szeret, és mit nem. Türelmesebbnek 
kell lennetek vele, hogy a legtöbbet hozhassa ki magából. 
Hagyjátok, hogy úgy ízlelgesse a dolgokat, ahogy neki tet
szik." Roger tiltakozott, és előadta a „nekem is hasznomra 
vált" beszédét. Elmesélte, hogy az apja őt mindig az esemé
nyek sűrűjébe küldte a családi összejöveteleken vagy a 
légitámaszponton szervezett gyerekprogramokon. N e m ér
dekelte, hogy a kis Roger zavarban van, vagy még nem ké
szült föl rá lélekben. „Én is túléltem", bizonygatta. 

„Lehet, hogy rajtad csakugyan segített az édesapád mód
szere - mondtam erre -, de az sem kizárt, hogy már elfelej
tetted, mennyire féltél. Azt mindenesetre látjuk, hogy a te 
fiadnál nem működik. Én csak azt mondom, hogy legalább 
próbáld meg máshogy. Például vehetnél Samnek egy csör-
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gődobot. Ha a maga módján, a maga tempójában ismerked
het az újdonságokkal, talán feléled benne a fölfedezőkedv. 
De addig is légy vele türelmesebb, bátorítsd, mert a kudar
cok elveszik az önbizalmát." Becsületére legyen mondva, 
Roger vissza tudta fogni magát. Sok apukának kell megta
nulnia ezt a leckét, de ha sikerül, az igazi ajándék, minde
nekelőtt a fiúgyermeküknek. Ha egy kisfiú gúnyolódás vagy 
a lelke edzése helyett tapintatos támogatásban részesül, 
megjön a kedve a világ fölfedezéséhez, és elsajátítja a helyt
álláshoz szükséges készségeket. 

Rossz párosítás: Melissa. N e m új keletű az az elképzelés, hogy 
bizonyos szülők „nem illenek össze" a gyerekükkel. A pszi
chológusok körében nagyjából húsz éve tartja magát a né
zet, hogy a vérmérsékletünk velünk születik, és magától ér
tetődőnek tűnik, hogy megvizsgálják a szülők személyiségét 
is. Előfordul, hogy a szülő és a gyerek természete annyira 
különbözik, mint tűz a víztől, de persze egy gyereket nem 
lehet visszaadni. Jobb, ha az ember tisztában van a poten
ciális veszélyforrásokkal és problémás helyzetekkel. Melissa 
például Talpraesett nő, producerként dolgozik egy tévécsa
tornánál, és természetesnek tartja, hogy napi tizenhat órát 
dolgozik. Lánya, Lani egy Kisangyal, akinek jóformán 
szusszanásnyi ideje sincs. Akkor dolgoztam ennek a család
nak, amikor Lani megszületett. És nagyon jól emlékeztem, 
hogy Lani még csak négy hónapos volt, amikor Melissa 
szervezni kezdte, hogy a „megfelelő" bölcsődébe járhasson. 
Azt is eldöntötte, hogy Lani táncosnő lesz. Szegény kislány 
még járni sem tudott , amikor már tüllszoknyában parádéz-
tatták! Melissa semmi rosszat nem látott mindebben, és az 
sem fordult meg a fejében, hogy egy kétévesnek esetleg nem 
tesz jót, ha minden percét beosztják. Az egyik foglalkozáson 
figyeltem föl erre az áldatlan helyzetre. 

„Innen zenebölcsibe megyünk", közölte Melissa a többi 
anyukával. 

„Tényleg? - csodálkozott Kelly. - Sean ilyenkor teljesen ki
van. Muszáj lefektetnem... különben estig kiborítóan nyűgös." 
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„Lani alszik egy kicsit a kocsiban - magyarázta Melissa. -
Az elég is neki. Igazán jól bírja a gyűrődést", tette hozzá 
büszkén. 

Aznap, miután a többi anyuka hazament, félrevontam Melis-
sát. „Említetted, hogy mostanában Lani mintha rosszkedvű vol
na. Emlékszel? Szerintem csak hulla fáradt, Melissa. - Melissa 

bosszús pillantást vetett rám, 
de még nem fejeztem be. -
Ha éppen nem valamelyik 
foglalkozáson vagytok a sok 
közül, amikre beírattad, a for
gatáson ücsörög veled. Még 
csak kétéves. Lélegzetet venni 
sincs ideje, arról már nem is 
beszélve, hogy semmiben 
nem tud elmélyedni." Melissa 
rögtön tiltakozott, hogy Lani 
„szereti" elkísérni a forgatá
sokra, és „élvez" minden fog
lalkozást, amire járnak, de én 
fölvetettem egy másik lehető
séget. „Nem arról van szó, 
hogy nem boldog. Elviseli, 
mert olyan jó kislány. De van
nak napok, amikor szemláto
mást kimerült. Ezért látod 
rosszkedvűnek. Ha nem vi
gyázol, szörnyű kis nyafka 
lesz belőle. Ez a Kisangyal 
úgy fog viselkedni, mint egy 
Morcos." 

Azt tanácsoltam Melissá-
nak, hogy fogja vissza az ira
mot. „Lani akkor is kitű
nően fogja érezni magát, ha 
nem jár ennyi foglalkozás
ra." Melissa nem volt buta 

H o g y a n lássunk t isztábban? 

Talán magára ismert valamelyik szülőben 

a fentiek közül, akik nem tudják elfogadni 

gyermekük vérmérsékletét. Ha Így van, az 

alábbi pontok segítenek abban, hogy érzé

kenyebben és tisztábban lássa a helyzetét. 

• T a r t s o n ö n v i z s g á l a t o t . Gondolkozzon 

el rajta, hogy Ön milyen gyerek volt, és 

milyen most, felnőttként. Legyen tisztá

ban a saját vérmérsékletével, az elvárásai

val és a vágyaival. 

• J á r j a n a k g y e r e k t á r s a s á g b a . Fontos, 

hogy megfigyeljen más gyerekeket is, és 

lássa, hogyan viselkedik velük az ön gyer

meke. 

• N e f e l e j t s e e l , h o g y v a n n a k t a n á c s o k , 

a m e l y e k e t é r d e m e s megszívlelni. 

Beszélgessen olyan szülőkkel, akik ön 

szerint jól nevelik a gyereküket. Hallgassa 

meg, mit mondanak az önéről. Ne ve

gyen mindent kritikának - és ne magya

rázkodjék. 

• G o n d o l j a azt, h o g y g y e r m e k e m á s v a 

l a k i é - m i t l á t ? Lépjen hátra. Legyen 

olyan elfogulatlan, amilyen csak tud. 

Nagy szívességet tesz vele gyermekének 

és önmagának. 

• G o n d o l j a v é g i g , m i n kell v á l t o z t a t n i a . 

A cél az, hogy gyermeke azt kapja, amire 

a természetéből fakadóan szüksége van 

(lásd a 53-54. oldalt). Ne felejtse el, hogy 

a változás időbe telik. 

Olyannak szeresse gyermekét, amilyen 

nő, tökéletesen megértett. És akkor beismert valamit, ami
vel minden Talpraesett ember ugyanígy van: ő maga is re
mekül szórakozott Lani foglalkozásain, mert társasági éle
tet élt, beszélgethetett más anyukákkal, tanácsokat adha
tott, tapasztalatot cserélhetett. Ugyanakkor büszke is volt a 
lányára, aki kétségkívül imádni való, értelmileg igen fejlett 
kisgyerek volt, és szívesen elnézte, amint tevékenykedik és 
másokkal játszik. Élvezte a mulatságos fordulatokat, és 
mindent töviről hegyire elmesélt a családjának és a barát
nőinek. 

„De hát nem válik előnyére? - kérdezte. - Nincs szüksége 
gyerektársaságra? És nem teszek jót vele, ha mindenfélét 
lát?" 

„Angyalom, hosszú az élet, és annyi alkalma lesz még, 
hogy tanuljon - válaszoltam. - Igen, szüksége van gyerek
társaságra, de arra is, hogy pihenhessen, ha elfárad. N e m 
érted, mi ütött belé, amikor rosszkedvű. N e m azért mogor
va, hogy téged bosszantson. A maga módján azt közli, hogy 
»Elfáradtam. És ha még egyszer rám tukmálod azt a csörgő-
dobot, hát esküszöm, hogy hozzád vágom!«" 

változás útja 

A fenti esetek mindegyikében először is azt próbáltam tu
datosítani a szülőkben, hogy szemellenzőt viselnek, és ha 
leveszik, reálisabban fogják látni gyermeküket (és önmagu
kat). N e m vagyunk egyformák, van, akinek nehezére esik 
tárgyilagosan szemlélni a dolgokat. Melissa például igyek
szik, hogy ne a maga vágyait vetítse ki Lanira, hanem való
ban fölismerje a szükségleteit, de még van mit tanulnia. 
Legutóbb is azzal dicsekedett a többi anyukának, hogy mi
lyen „jó" kislány ez a Lani, mert képes volt végigülni Az 
Oroszlánkirály-t, úgyhogy azt hiszem, nagy úr a megszokás. 

Ha magára ismer valamelyik történetben, ha hajlamos bi
zonyos kijelentéseket tenni (lásd a szalagot a 43 . oldalon), 
akkor valószínűleg nehezére esik majd olyannak elfogadnia 
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a gyermekét, amilyen. Ez esetben össze kell állítania egy ter
vet: 

1. Lépjen hátra. Elfogultság nélkül figyelje meg a gyerme
két. Lehetséges, hogy figyelmen kívül hagyja vagy alábecsü
li a vérmérsékletét? Gondoljon vissza a csecsemőkorára. 
Már akkor megmutatkoztak személyiségének bizonyos je
gyei, amelyeket Ön talán már születése napján fölfedezett. 
Ne hagyja figyelmen kívül ezeket a jellegzetességeket, in
kább elemezze őket. 

2. Fogadja el, amit lát. Ne csak elméletben tudja, hogy 
olyannak kell szeretnie gyermekét, amilyen - a gyakorlat
ban is eszerint viselkedjen. 

3. Vizsgálja meg, mi az, ami nem passzol gyermeke vérmérsék
letéhez. Ön hogyan viselkedik, miként reagál, miket mond? 
Például: ha Morcos gyermeke van, van-e olyan hely, ahová 
félrevonulhat? Ha Mimóza, nem beszél-e hozzá túl hango
san, nem diktál-e túl gyors tempót? Eleget mozoghat-e a 
Talpraesett? 

4. Gyermeke igényeinek megfelelően változtasson a viselkedésén 
és a környezetén. Egyik napról a másikra persze lehetetlen 
megváltozni. Részletes térképet sem adhatok a változáshoz 
vezető útról, hiszen mindegyik gyerek más. De a következő 
fejezetben fölajánlom az ÁBCD-t, amellyel megtalálhatja és 
beállíthatja a finom egyensúlyt, hogy tiszteletben tartsa 
gyermekét, ugyanakkor kijelölje a keretet és a határokat, 
amelyeken belül kibontakozhat. 

Második fejezet 

A mindennapi viselkedés 
ÁBCD-je 

„Bocsásd meg nekem, hogy beszéltem, 
amikor hallgatnom kellett volna; 
mérges voltam, amikor türelmesnek 
kellett volna lennem; 
cselekedtem, amikor várnom kellett volna; 
féltem, amikor örülnöm kellett volna; 
veszekedtem, amikor biztatnom kellett volna; 
bíráltam, amikor dicsérnem kellett volna; 
nemet mondtam, amikor igent kellett volna, 
és igent mondtam, amikor nemet kellett volna." 

Marian Wright Edelman: Sikerünk mércéje 
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Egy történet - két anyuka 
N e m hiszek benne, hogy vannak „rossz" gyerekek - csak 
olyanok, akiket nem tanítottak meg a társas együttlét szabá
lyai szerint viselkedni -, és abban sem, hogy vannak „rossz" 
anyukák és apukák. Való igaz, némely szülő ösztönösen job
ban neveli a gyermekét, mint mások, de a tapasztalataim (és 
a kutatások) azt mutatják, hogy szinte mindenki meg tudja 
tanulni. H a d d szemléltessem ezt két anyuka esetével: 

Játszócsoport. Négy imádni való, két év körüli kisgyerek 
hancúrozik egy rakás játék és plüssállat között, mialatt az 
anyukák - akik gyermekük csecsemőkora óta ismerik egy
mást - a falnál elhelyezett székeken és díványon üldögél
nek. Négyük közül mindig is Bettyt és Marianne-t tartották 
„szerencsés"-nek. Betty lánya, Tara és Marianne fia, David 
Kisangyalok, korán átaludták az éjszakát, jól tűrték a hur-
colást, és most, kisgyermekként, mindenféle társaságban jól 
feltalálják magukat, bár David újabban elég sokat nyafog. 
Ennek oka rögtön nyilvánvaló, ha megnézzük a különbséget 
a két anyuka viselkedése között. Egyikük ráhangolódott a 
gyerekére, és mintha ösztönösen tudná, mi jó neki. A másik 
jó szándékú ugyan, de elkél neki egy kis iránymutatás. Bizo
nyára Ön is ki fogja találni, melyik melyik. 

Miközben a gyerekek játszanak, Betty tapintatosan a hát
térbe húzódva figyeli őket, míg Marianne ugrásra készen ül 
a szék szélén. Ha Tara még nem akar csatlakozni a többiek
hez, Betty nem sietteti. Ezzel szemben Marianne a központ
ba tolja Davidet. A kisfiú tiltakozására azt mondja: „Ne légy 
már ilyen nyámnyila. Hiszen szeretsz játszani Hannah-val, 
Jimmyvel meg Tarával." 

A gyerekek belemerülnek a játékba - ez számukra nem 
tréfadolog -, és Betty hagyja, hogy Tara megvédje magát. 
Egy alkalommal valaki el akarja venni Tara játékát, de Betty 
nem avatkozik be. Rájuk bízza, hogy elintézzék egymás kö
zött; végtére is, nem verekednek, nem lökdösődnek. Ezzel 
szemben Marianne éberen figyel; le sem veszi a szemét 
Davidről, és közbelép, mielőtt bármi konfliktus kialakulna. 
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Gyakran hallani tőle, hogy „Nem szabad!," függetlenül at
tól, hogy David erőszakoskodik-e vagy egy másik gyerek. 

A foglalkozás közepe táján David oda-odamegy a többiek 
anyukájához, hogy valami ennivalót kunyeráljon. Úgy visel
kedik, mint egy kiskutya, amelyik tudja, hogy van számára 
valami az illető zsebében. Betty, aki mindig hoz valami rág
csálnivalót Tarának, elővesz egy bébirépával teli zacskót, ki
vesz belőle egyet, és Davidnek adja. Marianne kicsit zavar
ba jön, és azt mondja: „Köszönöm, Betty. A nagy rohanás
ban nem jutott időm bepakolni valamit." A többi anyuka 
sokat sejtetően pillant Bettyre. Nyilván nem ez az első alka
lom, hogy Marianne „elfelejtette". 

Úgy egy óra múlva, a foglalkozás vége felé Tara kezd nyűgös 
lenni. Betty nem szégyeníti meg a kislányát, hanem azonnal 
közli: „Mi most megyünk, mert Tara már fárad." David látja, 
hogy Betty ölbe veszi Tarát, mire nyafogni kezd, és ő is nyújtja 
kis kezét az anyja felé, amivel napnál világosabban jelzi, hogy 
„Én is fáradt vagyok". Marianne válaszul lehajol hozzá, és 
igyekszik rábeszélni, hogy játsszon tovább. Ad neki egy új játé
kot, amivel egy időre sikerül lekötnie a figyelmét. Csakhogy 
néhány perc múlva Davidnél eltörik a mécses. Megpróbált be
mászni egy játék autóba - ami nem szokott gondot okozni ne
ki, ha nem ilyen fáradt -, elesett, és most vigasztalhatatlan. 

Ez a kis jelenet, amelyhez hasonlót az egyik foglalkozáso
m o n láttam, a nevelési stílusok egyik fontos és gyakori kü
lönbségére világít rá. Betty érzékeny, figyelmes és tapintatos. 
Felkészül minden eshetőségre, gyorsan reagál gyermeke igé
nyeire. Marianne kétségkívül ugyanúgy szereti Davidet, 
mint Betty Tarát. De nála elkél némi segítség. Meg kell ta
nulnia az ÁBCD-t. 

ÁBCD - Rövid áttekintés 

Ha Ön olvasta az első kötetet, tudja, hogy szeretem a rövi
dítéseket, mert segítségükkel a szülők könnyebben megje
gyeznek bizonyos alapelveket. A mindennapi rohanásban 
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Talán úgy érzi, hogy az 
ÁBCD túlságosan leegysze
rűsíti a dolgokat, pedig az 
igazság az, hogy a jó nevelés 
(mellesleg nem csak a kis
gyermeké) ezen a négy elven 
alapul. Az érzelmi kötődés
sel - a gyermek és a szülő 
közötti bizalom kialakulásá
val - kapcsolatos legújabb 
kutatások egyértelműen azt 
mutatják, hogy azok a gyere
kek, akik biztonságban érzik 
magukat, bátrabban kezde
ményeznek, jobban kezelik a 
stresszt, könnyebben tanul
nak és alakítanak ki kapcsolatot másokkal, továbbá nagyobb 
az önbizalmuk. Az ÁBCD betűi a tartós érzelmi kötődés 
kialakulásához elengedhetetlen alapelveket jelölik. 

Amikor félreállunk, információt gyűjtünk. Figyeljük és hall
gatjuk gyermekünket, majd az összkép ismeretében alakítjuk 
ki róla a véleményünket - hogy előre lássuk az igényeit, és 
megértsük, miként reagál a világra. Ezzel egyszersmind azt is 
tudatjuk vele, hogy ügyes, hogy bízunk benne. Persze, ha se-

Jó hír az érzelmi kötődésről 

A legtöbb gyermek számára „a kötődés el

sődleges tárgya" az anya, noha közben bárki 

máshoz is kötődhet, aki folyamatosan és kö

vetkezetesen gondoskodik testi-lelki szük

ségleteiről és szereti. Ezek a személyek nem 

helyettesíthetők egymással, amit mindenki 

tanúsíthat, akinek valamiért meg kellett vál

nia egy imádott bébiszittertől. A legújabb 

kutatások arra utalnak, hogy nem kell ver

sengeniük egymással a gyermek szerete

téért. Másképpen fogalmazva: Anyuka, ne 

aggódjon. Attól, hogy gyermeke apukával 

vagy más gondozóval tölti a napot, még 

ugyanúgy oda fog futni Önhöz egy puszira, 

amikor hazaérkezik. 

igen nehéz mindent észben tartani; annak meg, akinek kis
gyereke van, sokszor olyan az agya, mint a szita. Ezért kita
láltam egy újabb rövidítést, amely arra emlékezteti, hogy 
hogyan teremtheti meg és ápolhatja a jó szülő-gyermek 
kapcsolatot, hogyan előzheti meg a baleseteket, miközben 
segíti gyermeke fejlődését és önállósodását. Ez az ÁBCD, 
amelyben a betűk az alábbiakat rövidítik: 

Álljon félre 
Bátorítsa a felfedezésre 
Csökkentsen 
Dicsérjen 
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gítségre van szüksége, számíthat ránk - de ez nem ugyanaz, 
mintha folyton mindent megoldanánk helyette. 

Ha bátorítjuk a felfedezésre, voltaképpen azt üzenjük a gyer
meknek, hogy megvannak benne az élet dolgainak megta
pasztalásához szükséges képességek, és azt szeretnénk, ha 
megismerné a tárgyakat, az embereket, majd később a gon
dolkodást. Tudni fogja, hogy támogatjuk, hátra-hátrapillant 
majd, hogy meggyőződjék róla, ott vagyunk-e még, de azzal, 
hogy nem lógunk a nyakán, értésére adjuk, hogy „Szabad 
bátran fölfedezni a világot". 

A különféle dolgok csökkentésével, vagyis a korlátozással 
megalapozzuk szülői tekintélyünket, elhárítjuk a balesetve
szélyt, segítünk a helyes döntések meghozatalában és 
megelőzzük azokat a helyzeteket, amelyek testi vagy lelki 
kárt okozhatnak - mert mi, a felnőttek, okosabbak vagyunk. 

A dicséret előmozdítja a gyermek tanulását, fejlődését és 
azon viselkedésminták rögzülését, amelyek a javára válnak 
majd, amikor a világba kilépve más gyerekekkel és felnőt
tekkel kerül kapcsolatba. A kutatók megállapították, hogy 
azok a gyerekek, akiket helyesen dicsérnek, szívesen tanul
nak, és örömet találnak abban, ha együttműködhetnek a 
szüleikkel. Fogékonyabbá válnak arra, amit a szüleiktől hal
lanak, és nem véletlen, hogy cserébe a szüleik még gondos-
kodóbbakká válnak és még jobban odafigyelnek rájuk. 

Most beszéljünk részletesebben az ÁBCD egyes betűiről. 

-Miért álljak félre? 

Némely szülők ösztönösen tudják, mikor kell félreállni az 
útból. Általában már akkor megtanulták visszafogni magu
kat, amikor gyermekük csecsemő volt. Másokat meg kell ta
nítani rá. Marianne-hoz hasonlóan a jó szándék vezérli 
őket, a legjobbat akarják a gyermeküknek, de sokszor túl
buzgók. Például árnyékként követik a gyereket, figyelik 
minden lépését. Általában jót tesz nekik, ha megértik, miért 
olyan fontos teret engedni a gyereknek. 
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N e m magamat akarom reklámozni, de azok az anyukák és 
apukák, akiket megtanítottam suttogni (és remélem, azok 
is, akik olvasták az első kötetet), rendszerint tökélyre fej
lesztik az Á B C D Á-ját, mire csecsemőjük a kisgyermekkor
ba lép. Ez annak köszönhető, hogy továbbra is alkalmazzák 
a S T O P módszert, amelyet azért találtam ki, hogy a szülők 
könnyebben megértsék, mit próbál nekik „mondani " a cse
csemő. (A S T O P arra emlékeztet, hogy megállok, fülelek és 
figyelek, hogy értékelhessem, amit tapasztaltam.) A STOP-os 
szülők megtanulták fékezni magukat, hogy ne rohanjanak 
be a babához az első nyikkanására; egy, legfeljebb két má
sodpercig füleltek és figyelték. Ezért aztán pontosabban 
tudják értelmezni csecsemőjük üzeneteit. Mire a babából 
kisgyermek lett, a gyakorlás meghozta az eredményét. 
Nemcsak azért, mert a gyerek általában jobban eljátszik 
egyedül, hanem mert maguk a szülők is nyugodtabbak. Bíz
nak megfigyeléseik helyességében; kiismerték gyermeküket, 
tudják, mit szeret és mit nem, mi hozza ki a sodrából - és 

ami a legfontosabb, tudják, 
mikor kell közbelépniük. 

Szerencsére soha nem ké
ső megtanulni félreállni (bár 
szerintem jobban teszi, ha 
elsajátítja ezt a tudományt, 
mire a gyerek középiskolába 
kerül!). Egyébként biztosra 
veszem, hogy nem szívesen 
vállalná a meg nem tanulás
sal járó kockázatokat: ha 
folyton beavatkozik, kisegíti, 
kijavítja vagy kiemeli a gyer
meket valamilyen helyzetből 
(leszámítva persze a veszély
helyzeteket), akkor csak za
varja. Meggátolja különféle 
fontos készségek kifejleszté
sében, és önkéntelenül azt 

Az öt típus: 
Miként reagálnak a beavatkozásra? 

Minden gyerek rossz néven veszi, ha nem 

hagyják kibontakozni, csak másképpen jut

tatja kifejezésre felháborodását. 

A jobbára kiegyensúlyozott K i s a n g y a l és 

M i n t a g y e r e k nem feltétlenül tiltakozik - ki

véve, ha Ön krónikus „minden lében ka

nál" , mert akkor megmakacsolja magát, 

akár meg is mondja: „Nora csinálja". 

A T a l p r a e s e t t kiabál, csapkod vagy tör-zúz. 

A M o r c o s eltolja magától a betolakodót, 

vagy dobálózni kezd, és ha ez sem használ, 

akkor bömböl. 

A M i m ó z a nem feltétlenül sír, de föladja; a 

szülő közbelépése kiolthatja a kíváncsiságát 

és elhiteti vele, hogy egyedül úgysem sikerül 

neki semmi. 
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tudatja vele, hogy az Ön segítsége nélkül nem képes boldo
gulni. Mi több, a gyerekeket általában bosszantja, ha irányí
tani próbálják őket (lásd a szalagot). 

Kétségkívül vannak gyerekek, akik akarják és igénylik, 
hogy foglalkozzanak velük. De ez csakis akkor derül ki, ha 
Ön a háttérből megfigyeli a saját gyereke szokásait. Termé
szeténél fogva kíváncsi és bátor, vagy nyugodt és óvatos? 
Társaságra vágyik, vagy szívesebben játszik magában? Fi
gyelje, és megtudja. 

Akármit lát is, óva intem attól, hogy megtervezze a gye
rek életét. A szülőnek nem az a dolga, hogy irányítson, ha
nem hogy támaszt adjon. Íme néhány támpont ahhoz, hogy 
hogyan húzódjon háttérbe. 

Adja az irányítást a gyerek kezébe. Ha új játékot kap, fedezze 
fel ő. Ha ismeretlen helyzetbe kerül vagy új helyen találja 
magát, akkor másszon le az ölünkből vagy engedje el a ke
zünket, amikor ő akarja. Ha számára ismeretlen személlyel 
találkozunk, ne erőltessük az ismerkedést, várjuk meg, hogy 
ő nyújtsa felé a kezét. Amikor segítséget kér, természetesen 
ne tagadjuk meg tőle, de csak abban segítsünk neki, amiben 
igényli, ne vegyük át az irányítást. 

Hagyja, hogy a dolgok maguktól alakuljanak. A mindennapi 
életben számtalan lehetőséget mérlegelünk: „A, ez a játék 
biztosan nem fog tetszeni neki", vagy „Félni fog, ha az a 
kutya közelebb jön". De ne hamarkodja el a következteté
seit, és ne gondolkodjon a gyermeke helyett. Lehet, hogy 
amitől tegnap félt, ma már nem is olyan ijesztő; ami tegnap 
nem keltette föl az érdeklődését, ma esetleg tetszik neki. 

Engedjen teret a gyereknek. Senki sem szereti a fontoskodó 
vagy tudálékos alakokat, a kisgyermek sem. Ön természete
sen tudja, hogyan kell kockatornyot építeni úgy, hogy ne 
dőljön össze. Persze hogy „egyszerűbben" is le tud venni 
valamit a polcról. Hiszen Ön felnőtt! Ha megcsinálja a gye
rek helyett, nem fogja megtanulni, miként küzdje le a ne-
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hézségeket. A beavatkozásból azt szűri le, hogy ő nem képes 
rá - megjegyzi, és a jövőben ez hatja majd át a gondolkodá
sát, amikor valamilyen kihívással szembesül. 

Ne hasonlítsa más gyerekekhez. Hagyja, hogy a maga tempó
jában fejlődjék. Tudom, tudom, ez nem is olyan könnyű, fő
leg ha a játszótéren mellettünk ülő anyuka összehasonlítja a 
gyerekeket („Látom, Annie még csak mászni t u d " ) . Ha Önt 
elönti az aggodalom, gyermeke azon nyomban megérzi. És 
képzelje magát a helyébe. Milyen érzés, ha Önt egy kollégá
jával hasonlítják össze, vagy ami még ennél is rosszabb, 
mondjuk a férje előző feleségével? A gyereknek sincs ínyére 
az ilyesmi. (Az összehasonlításról bővebben lásd a Negye
dik fejezet elejét.) 

Ne felejtse el, hogy Ön és a gyermeke két különböző személy. Ne 
vetítse ki rá az érzéseit vagy a félelmeit. Igaz, az alma rend
szerint nem esik messze a fájától, de hadd fejlődjék az a 
gyerek előítéletek nélkül. Emlékszik, ezt Roger is belátta 
(49-52. oldal). Ha Ön olyan kijelentéseket tesz, hogy pél
dául „Én se szerettem a tömeget", vagy „Az apja is vissza
húzódó volt", túlzásba viszi az azonosulást gyermeke prob
lémáival. Kell az empátia, de várja meg, hogy a gyerek el
mondja (szóval vagy tettel), mit érez. Akkor aztán megnyug
tathatja: „Tökéletesen megértelek." 

- Mikor és hogyan bátorítsam? 

Megesik néha, hogy amikor az ÁBCD-ről, és főleg a be nem 
avatkozásról beszélek egy anyukának, értetlenül és zavartan 
néz rám. Tudom, mi a baj. Sok szülő hasonlít Gloriához, a 
tizenegy hónapos Tricia anyukájához. Amikor Tricia forma
dobozt kapott, Gloria leült mellé, és megmutatta neki a for
mákat. „Látod, Tricia? A téglalap ide megy, a kör meg ide", 
magyarázta, és bedobta a formákat a helyükre. Aztán kezd
te elölről, Tricia pedig még hozzá se nyúlhatott az új játéka-
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hoz. „Most csináld te - mondta Gloria, és megfogta Tricia 
kezét. A tenyerébe tette a téglalapot, és a megfelelő lyukhoz 
irányította a kezét. - Tedd bele". Ekkor Triciát már egyálta
lán nem érdekelte az egész. 

Nyilvánvaló volt, hogy Gloria átlépte azt a nehezen meg
határozható határvonalat, amely a tanulás segítését elvá
lasztja a természetes kíváncsiság elfojtásától. Meg akarta 
spórolni Triciának a frusztrációt (bár őszintén szólva a gye
rek egyáltalán nem tűnt frusztráltnak), mert feltételezte, 
hogy egyedül nem fog boldogulni. Ahelyett, hogy egysze
rűen csak bátorította volna, elvégezte helyette a feladatot, 
amivel megfosztotta a játék élményétől. 

Ezzel szemben egy bátorító szülő (aki ismeri az ÁBCD-t) 
a háttérbe vonulna, és egy ideig csak figyelné a gyereket, 
hogy lássa, mire megy egyedül. Ha azt látja, hogy a gyereken 
kezd elhatalmasodni a frusztráció, nem bosszankodik, 
amiért a gyerek nem csinálta elég gyorsan, hanem azt mond
ja: „Nézd csak, Janey, ez egy téglalap, és a téglalap alakú 
lyukba fér be." Lehet, hogy Janeynek csak sokadszorra sike
rül. De nem baj; a gyerek így tanul türelmet és kitartást. 
Mellesleg a siker és az ilyen pillanatok kiváltotta öröm keltik 
föl legjobban a tanulási vágyat. Ha túl sokat vagy túl korán 
segítünk a gyereknek, megfosztjuk ettől a lehetőségtől. 

„De honnan tudom, hogy frusztrált, hogy közbe kell lép
nem? - kérdezte Gloria. - Az egyértelmű, hogy a konnektor
ba nem dughatja be az ujját, azt meg kell akadályoznom. De 
képtelen vagyok megítélni az olyan helyzeteket, amikor nem 
a biztonságáról van szó. Hogy döntsem el, hogy mikor?" 

Elmagyaráztam, hogy először kérdezze meg Triciát. „Ha 
nem találja a téglalap helyét, mondd azt, hogy »Jól van. Lá
tom, nehezen megy. Akarod, hogy segítsek?« Ha nemet 
m o n d , tartsd tiszteletben a kívánságát. De ha továbbra sem 
sikerül neki, és szemmel láthatólag ingerültté válik, megint 
próbálj segíteni: »Na jó, látom, hogy bosszankodsz. Várj... 
hadd segítsek.« Amikor a téglalap végül a helyére kerül, tap
sold meg. »Nahát, beleesett. Milyen ügyes vagy!«" 
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A lényeg az, hogy amíg a 
gyerek nem igényli a segít
séget, hagyjuk békén. Job
ban eligazodunk rajta, ha is
merjük az egyéniségét. 

Tapasztalja ki, hogyan viselke
dik, amikor frusztrált. Tricia 
még nem tudott szólni az 
anyjának, ha valami zavarta, 
és segítséget sem tudott kér
ni tőle. Ezért azt tanácsol
tam Gloriának: „Tanuld meg 
felismerni, amikor frusztrált. 
Nyüszít? Elfintorodik? Sír?" 
Amint beszélni kezd, köny-
nyebb lesz felmérni a helyze
tet, mert az érzelmeire is 
megtalálja a szavakat. Ad
dig az arckifejezéseire és a 
testbeszédére kell hagyat
kozni. (Az Ötödik fejezet
ben foglalkozom azzal, hogy 
hogyan tanítsuk meg a gyer
meket az érzelmek szóbeli 
kifejezésére.) 

Tudja, meddig terjed gyermeke 
türelme. Bizonyos típusú gye
rekek kitartóbbak, türelmesebbek, ezért jobban viselik a 
frusztrációt. A Morcos és a Mimóza egyszer-kétszer nekifut 
a képkirakónak, ám ha kudarcot vall, minden további nél
kül otthagyja. A Kisangyal és a Talpraesett rendszerint áll-
hatatosabb. A Mintagyereknél minden attól függ, mi törté
nik még a környezetében és hol tart a fejlődésben - amikor 
például járni tanul, valószínűleg nem lesz türelme képet ra
kosgatni. A többi típussal összehasonlítva a Mimózára jel-

M i k o r lépjünk közbe? 

Figyelje és tisztelje gyermekét, legyen türel

mes, biztosítson számára elegendő lehető

séget felfedezőkedve kiéléséhez, korának 

megfelelő játékokat adjon a kezébe és báto

rítsa a játéktevékenységét. Az alábbiak 

eligazítják abban a kérdésben, hogy mikor 

lépjen közbe: 

• Tapasztalja ki, hogyan viselkedik az ön 

gyermeke, amikor frusztrált; ne tegyen 

semmit, csak figyeljen, amíg a frusztráció 

jeleit nem látja rajta. 

• Kezdje valamilyen megállapítással: 

„Látom, nem megy." 

• Mielőtt segítene, mindig kérdezze meg: 

„Akarod, hogy segítsek?" 

• Fogadja el, ha gyermeke azt válaszolja, 

hogy „ n e m " , vagy „Hannah csinálja", 

még akkor is, ha, mondjuk, kabát nélkül 

akar kimenni a lakásból, Így tanulnak a 

gyerekek. 

• Ne felejtse el, hogy gyermeke többet tud, 

mint Ön gondolná - például tisztában 

van vele, hogy fázik, bepisilt, éhes, fáradt, 

ráunt valamilyen tevékenységre vagy 

helyszínre. Ha megpróbáljuk hízelgéssel 

vagy rábeszéléssel meggyőzni az ellenke

zőjéről, csak azt érjük el, hogy végül ké

telkedni fog a saját ítéletében. 
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lemző leginkább, hogy elmegy a kedve az adott tevékeny
ségtől, ha a szülő túlságosan tolakodó, ezért nála kell a leg
jobban ügyelni a visszafogottságra. Tricia Mimóza volt. 
Gloria fölajánlhatta a segítségét, de amint lankadt Tricia ér
deklődése, félre kellett állnia. 

Legyen tisztában vele, mire képes gyermeke az adott fejlettségi 
szinten. A fejlődés szakaszainak ismeretében jóval könnyebb 
eldönteni, mikor tanácsos közbelépni, különösen a Minta
gyereknél, aki mindent a nagykönyv szerint csinál. De bár
milyen típushoz tartozik is a gyermeke, tegye föl magának a 
kérdést: „Elég érett már ehhez a tevékenységhez?" (A N e 
gyedik fejezetben térek ki arra, milyen fontos megmaradni a 
tanulási háromszögön belül.) Megfigyeltem például, hogy 
Tricia nehezen engedi el a tárgyakat, ami gyakori jelenség 
az egy év körüli vagy annál fiatalabb kisgyereknél. Szeretne 
eldobni vagy leejteni valamit, de az mintha „odaragadt" 
volna a tenyeréhez. Lehet, hogy a „tedd bele" kérés kívül 
esett Tricia tanulási háromszögén, ami valószínűleg csak fo
kozta frusztrációját és hozzájárult ahhoz, hogy még hama
rabb ráunjon a formadobozra. 

N é m i frusztráció jót tesz a gyereknek. Bővíti képességei 
tárházát, előmozdítja a vágyteljesítés késleltetésének és a 
türelemnek a megtanulását. Csakhogy nem könnyű kimérni 
a megfelelő mennyiségű kihívást. Ezért lényeges, hogy a 
feladat összhangban legyen az életkorával, mert akkor nem 
esünk olyan könnyen abba a hibába, hogy korán beavatko
zunk, viszont tudni fogjuk, mikor ajánlatos cselekednünk, 
hogy a frusztráció ne vezessen síráshoz vagy hisztihez. Hogy 
ezt az egyensúlyt elérjük, alaposan vegyük szemügyre a gye
reket körülvevő kis világot. 

A mindennapi viselkedés ÁBCD-je 

Még mindig a B-ről 

és az ingergazdag környezetről 
Mindig arra intem a szülőket, kivált azokat, akiknél hegyek
ben állnak a gombokkal, csengőkkel és sípokkal fölszerelt 
játékok, hogy a készségfejlesztés nem feltétlenül pénz kér
dése. Az ilyen szülők azzal szoktak védekezni, hogy szeret
nének „mindent megadni" a gyereküknek, hogy minél 
„ingergazdagabb" legyen a környezete, mire én ugyanolyan 
szenvedélyesen azt mondom, hogy a gyerek mindenhol és 
mindenből tanul. Ha tudjuk, mire van szüksége az adott 
életkorban, és találékonyak vagyunk, minden nap minden 
pillanatában megadhatjuk neki a kísérletezés és a felfedezés 
örömét. 

Nagyon örülök, amikor a másik típusú szülőkkel találko
zom, akik fölismerték, hogy a tulajdon környezetük a legin-
gergazdagabb. Méregdrága játékok tömkelege nélkül is bő
ven megtalálják az alkalmat arra, hogy segítsék gyermekük 
fejlődését. A harmincas éveik elején járó Bliss és Darren 
Los Angelesben laknak, ahol sokan érzik úgy, hogy a gye
reknevelés terén sem maradhatnak le a szomszédoktól, de 
ez a házaspár fittyet hány a divatnak. A hároméves 
Trumannek és a tizennyolc hónapos Sydneynek sok köny
ve, rajzeszköze, festéke, gyurmája és építőjátéka van, de 
boldogan játszanak kitalált történeteket a háztartásban föl
lelhető különféle tárgyakkal is, például vécépapír-henger-
rel, dobozokkal, edényekkel. Sokat vannak a szabadban, ho
mokoznak, saraznak, fadarabokból házat építenek. Kará
csonykor fejenként csak két ajándékot kapnak a szüleiktől, 
nem pedig egy kocsirakománnyit, mint oly sok amerikai 
gyerek. 

Amikor T r u m a n és Sydney meglátogatott az irodámban, 
alkalmam nyílt megfigyelni az effajta nevelés hatásait. Né
hány kartonpapírból hajtogatott építőkocka nagyon megtet
szett Trumannek, ezért megkérdeztem tőle, hogy szeretné-e, 
ha nekiadnám őket. Azonnal mosoly öntötte el az arcát. 
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„Tényleg hazavihetem? - kérdezte. - Köszönöm - mondta 
őszintén -, köszönöm." 

N e m csak az ragadott meg, hogy Truman udvarias volt; 
szemlátomást szívből hálás volt az ajándékért, ami sajnos 
ritkaságszámba megy. Manapság annyi játékkal halmozzák 
el a gyerekek többségét, hogy hamar ráunnak az ajándékok
ra és az újdonságokra. Még károsabb, hogy csupa előre 
összeállított játékkal játszanak, amelyek nem igényelnek 
gondolkodást, így aztán nincs alkalmuk alkotni, összerakni 
és problémákat megoldani, pedig olyankor értékes tapasz
talatokkal gazdagodhatnának. 

A tudomány háza - otthon 
Manapság sok olyan múzeum és kiállítás várja az idősebb gyerekeket (általában öt

éves kortól), ahol „működés" közben megfigyelhetik a fizika és más tudomány

ágak törvényeit. Ezt otthon is megtehetik. Igazítsa a környezetét a gyermek testi és 

szellemi fejlettségi szintjéhez, és ügyeljen rá, hogy az önálló játékhoz is biztonságos 

legyen. Íme néhány javaslat - de bizonyosan Önnek is támadnak ötletei. 

• „Építsen" különféle játéktereket a házban: a szőnyeg egy részét kerítse el pár

nákkal; terítsen lepedőt az ebédlőasztalra, hogy a gyerek bemászhasson alá; állít

son föl egy kis sátrat a nappaliban. 

• Az udvaron legyen homokozó, benne mérőpoharak és homokformázók. 

• Engedje, hogy felügyelet mellett vizezhessen a kádban vagy a mosdóban (a biz

tonságról lásd a 129. oldalt). Adjon neki kiürült flakonokat és műanyag pohara

kat. Meleg napokon jégkockákkal is játszhat. 

• Hallgassanak valamilyen vidám dalt, énekeljenek és verjék hozzá az ütemet kar

tonhengerrel és fakanállal műanyag edényeken, lábasokon, fazekakon. 

• Napközben egy rövid időre tegye be a kiságyába játszani. Így megtanulja, hogy 

ott is biztonságban van, hogy nem olyan rettenetes hely az, és idővel talán hajlan

dó lesz reggelenként önállóan eljátszani benne. Tegye be hozzá a kedvenc játé

kát, háromnál nem több plüssállatkát és más apróságokat. 

A kisgyerek számára még minden csodálatos. Úgy visel
kedik, mint egy kis tudós. Gondolkodása nyitott, szeret föl
fedezni. N e m csupán a tárgyak izgatják. Vajon miért van az, 
hogy a születésnapján vagy karácsonykor sokszor jobban ér-
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dekli a csomagolódoboz, mint a benne lapuló ajándék? 
Azért, mert a dobozt képzeletben bármivé átváltoztathatja, 
míg a legtöbb játékot valahogyan működtetni kell. Egy do
bozzal órákig el tud játszani. Elbújhat benne, lehet belőle 
ház vagy vár. Lehet rajta ugrálni, össze lehet lapítani, és 
nincs hozzá használati utasítás. 

A konyhában is tömérdek „játékeszköz" található, amelyek
ben szinte minden gyerek örömét leli: lábasok és fazekak, mé
rőpoharak, műanyag tálak, fakanalak. Ha egy műanyag do
bozt megtöltünk száraz babbal (a tetejét mindenképpen erő
sítsük rá ragasztószalaggal!), már van egy tamburinunk. 
A mérőkanál-készlet kiváló csörgő. A felfordított műanyag tál 
megteszi dobnak, egy fakanál dobverőnek. A papírtörülköző 
vagy a vécépapír hengerét ne dobjuk el, adjuk inkább a gye
reknek. Tovább eljátszik az ilyesmivel, mert az lehet belőle, 
amit ő akar, nem pedig pusztán az, aminek tervezték. 

Ezzel nem a boltban kapható játékokat akarom lebecsülni. 
Sok olyan van, amely nagyszerűen fejleszt. Pusztán arra szeret
ném felhívni a figyelmet, hogy manapság a szülők hajlamosak 
túlzásba esni (vagy lelkifurdalást éreznek, ha nem tudnak min
den játékot megfizetni). Ez persze érthető. A családi játékboltok 
helyét átvették a gigantikus méretű játékáruházak, ahol minden 
kapható, amire a csecsemőnek és a kisgyereknek szüksége lehet, 
de éppenséggel sok olyan dolog is, amire egyáltalán nincs. 

Amikor az ÁBCD B-jét veszi sorra, jusson eszébe, hogy keve
sebb is elég. Az ingergazdag környezet megteremtéséhez szük
séges alapanyagok kéznél vannak (lásd a keretes részt a 68. ol
dalon). Bátorítsa gyermekét, hogy ismerje meg a környezetében 
található hétköznapi tárgyakat, fedezze föl a természet csodáit, 
és engedje meg neki, hogy önállóan gondolkozzon és alkosson. 

- Csökkentsen és korlátozzon 

Az ember persze nem lehet elég óvatos. Egy cseperedő kis
gyermek számára a világ tele van veszélyekkel. N e m csak a 
balesetekre gondolok; nem érti még a világ törvényeit, ezek-
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kel Önnek kell megismertetnie. Ebben segít az Á B C D C-je. 
A gyereknek korlátok kellenek. Nem adhatunk neki szabad 
kezet, hiszen sem értelmileg, sem érzelmileg nem elég érett 
ahhoz, hogy élni tudjon ilyen nagy szabadsággal. Hangsú
lyoznunk kell azt is, hogy különbség van köztünk és közte: 
mi felnőttek vagyunk, és okosabbak. 

Most, hogy gyermeke önállóan közlekedik és ugrássze
rűen fejlődnek értelmi képességei, számos területen meg 
kell húznunk egy határvonalat. 

Korlátozza az ingereket. Egy csecsemőnél ügyelni kell rá, 
hogy ne pörögjön túl, de ugyanez vonatkozik a kisgyermekre 
is. Jó, ha lelkesen játszik, rohangál, élénk zenét hallgat. Az 
ingertűrés azonban nem mindenkinél egyforma, ezért fontos 
tudnia, mennyit és meddig visel el az Ön gyermeke. A vér
mérséklete itt is eligazítást nyújt. A Mimózának például nem 
csak csecsemőkorában alacsony az ingerküszöbe. Amikor az 
Első fejezetben megismert kétéves Rachel hasonló korú gye
rekek között találja magát, valószínűleg még akkor is az any
ja ölébe fúrja az arcát, ha nincs nagy zaj. Ha a játszótéren 
sokan szaladgálnak, lehet, hogy ki sem akar szállni a babako
csijából. Ha egy Talpraesett, mint Betsy, egyszer „beindul", 
nehezen higgad le. És ha Allent, a mi Morcosunkat éri túl 
sok inger, úgy sír, mintha a világ vége közelegne, amivel per
sze még jobban fölzaklatja magát. De még a Kisangyallal 
vagy a Mintagyerekkel is előfordul, hogy nagy adagban bár
mi kifárasztja, sokszor meg is ríkatja. Az okos anyuka és apu
ka még ez előtt a pont előtt visszafogja a tempót, vagy haza
viszi. Különösen a lefekvés közeledtével fontos, hogy vér
mérséklettípustól függetlenül csökkentsük az izgalmakat 
(erről bővebben a következő fejezetben olvashat). 

Csökkentse a választási lehetőségeket. Tanácsadó munkám ke
retében egy időben sokszor töltöttem az éjszakát a csecse
mő otthonában, és bőven nyílt alkalmam olyan családokat 
megfigyelni, akiknek kisgyermekük is volt. A reggelinél 
mindig elszórakoztattak az alábbihoz hasonló jelenetek. 
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Miután anyuka megetette Buddyt, a csecsemőt, a tizenki
lenc hónapos Mikeyt beülteti az etetőszékbe. „Mit ennél, 
szívem - kérdi tőle kedvesen -, kakaós vagy mézes kukori
capelyhet, mogyorós vagy csokis müzlit?" Mickey csak ül 
némán, tanácstalanul. Még csak néhány szót tud, de most 
nem a szavakat keresi. N e m tud mihez kezdeni ekkora vá
lasztékkal. Igyekszem tapintatos lenni, amikor anyuka hoz
zám fordul: „Mi van vele, Tracy? N e m érti, amit mondok? 
N e m az a jó, ha ő választhat?" 

„Dehogyisnem - bólogatok -, mindenképpen föl kell 
ajánlani neki a választás lehetőségét, de ebben a korban bő
ven elég, ha kettőből választ." Ha a gyerek választhat, úgy ér
zi, hogy bizonyos mértékig ura az életének (ezt később rész
letesen kifejtem a 248-249. oldalon), de a túl sok lehetőség 
megzavarja, és nem érünk el vele semmit. 

Korlátozza a helytelen viselkedést. Ha a gyerek hisztizni kezd, 
valahányszor nemet mondanak neki, sok szülő ráfogja, hogy 
„rossz". Pedig szó sincs róla. Amikor ilyen jelenetnek va
gyok tanúja, azt m o n d o m magamban: „Szegénykém. Senki 
nem tanította meg neki, hol a határ." A gyereknek meg kell 
tanulnia, mit várnak tőle. Megtanulni csak úgy tudja, ha a 
szülő megtanítja neki. Az egyik legnagyobb ajándék, amit 
kaphat tőlünk, az, hogy megértetjük vele a korlátok szüksé
gességét és fontosságát. Az egész Hetedik fejezetet a fegyel
mezés témájának szentelem, amit én inkább érzelmi nevelés
nek tekintek. Ott magyarázom el a „háromig számolok" 
módszeremet (256-259. oldal): Egy - amikor először ta
pasztalunk egy adott magatartást, például verekedést vagy 
harapást -: azonnal közbelépek. A kettő arra emlékeztet, 
hogy ha a helytelen viselkedés másodszor is előfordul, már 
alighanem szokásává vált a gyereknek. Három: ha harmad
szor is megtörténik, már kiengedtem a kezemből a gyeplőt. 
A helyzet úgy áll, hogy amikor a gyerek bármi módon kijön 
a sodrából - üvölt, sír, kiabál, megvadul -, rendszerint ne
héz lecsillapítani. Tény, hogy nem mindig könnyű, de ha ré-
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sen vagyunk, a hisztit még csírájában el lehet fojtani, és 
megelőzhetjük az indulatok elszabadulását. 

Mindent csökkentsen, ami nagy mennyiségben káros. A legtöbb 
gyereknél a tévézés és az édességek vezetik a listát. Mindket
tővel kapcsolatban számos kísérletet végeztek a szakemberek, 
és mindig arra a következtetésre jutottak, hogy nagy mennyi
ségben felpörgetik a gyerekeket. A Mimóza és a Talpraesett 
különösen ki van téve ennek a veszélynek. Lehet, hogy az Ön 
gyermekére más tevékenységek vagy ételek, bizonyos játékok 
vagy helyek vannak rossz hatással. Ha így van, törődjön bele, 
hogy bizonyos helyzetekben egyszerűen képtelen fékezni ma
gát. Fogadja el, és ne próbálja folyton „megnevelni". 

Csökkentse a potenciális kudarchelyzeteket. Gyermeke napról 
napra ügyesebb, de ne siettesse. Ha olyan játékot ad neki, 
amihez még nem elég érett, ha elvárja tőle, hogy a moziban 
végigüljön egy hosszú filmet, ha elegáns étterembe viszi, 
ahol nem örülnek a kisgyerekeknek, nemcsak hogy többet 
követel tőle, mint amennyire képes, hanem a sorsot is kihív
ja maga ellen. Amint a Negyedik fejezetből kiderül, ugyanez 
vonatkozik a fejlődési mérföldkövekre is. Amikor például 
anyuka és apuka ragaszkodik hozzá, hogy a kis Juanita kezét 
fogva megtanítsák járni, nem számolnak azzal, hogy 
mindennek megvan a maga sorrendje - és ideje. Miért siet
tetik? Az ilyen szülők szoktak azzal felhívni, hogy mit csinál
janak, amikor a kis Juanita éjnek évadján fölébred, föláll a 
kiságyában, és csak sír, mert nem tud leülni. Mindez való
színűleg nem történik meg, ha hagyják, hogy minden men
jen a maga útján, esetleg nappal megtanítják Juanitát leülni. 

Fogja vissza saját modortalan viselkedését. A kisgyerek ismét
léssel és utánzással tanul. Minden ébren töltött órában fi
gyel, és a mi példánkat követi. Érdemes odafigyelni rá, mit 
tanítunk neki akaratlanul is. Ha káromkodunk, ne lepőd
jünk meg, ha elsőként ezt halljuk viszont a szájából. Ha ud
variatlanok vagyok, ő is az lesz. És ha tévénézés közben asz-
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talra tett lábbal chipset tömünk magunkba, aligha lesz köny-
nyű betartatni vele, hogy „a nappaliban nem eszünk", vagy 
„nem tesszük föl a lábunkat a bútorra" . 

Ha a fenti listától az az érzése támad, hogy egyfolytában a 
bírót vagy a rendőrt kell játszania, tulajdonképpen nem té
ved. A gyerek szabályokra vágyik. Különben túl ijesztőnek 
és kezelhetetlennek látja a világot. 

- A dicséret dicsérete 

A tanítás messze akkor a leghatékonyabb, ha szereteten és a 
jól végzett munkáért járó dicséreten alapul. Szeretetből so
sem adhatunk eleget. Kislánykoromban néha minden külö
nösebb ok nélkül kaptam egy puszit Mámitól, a nagyma
mámtól. Ilyenkor fölnéztem, és megkérdeztem: „Miért pu
sziltál meg, M á m i ? " Mindig azt felelte: „Csak úgy", én pe
dig úgy éreztem, nálam jobban senkit sem szeretnek a 
világon. 

Még a tudósok is egyetértenek abban, hogy a szeretet 
csodákra képes a gyermeknevelésben. Ha a gyerek tudja, 
hogy szeretik, akkor biztonságban érzi magát, és igyekszik 
szülei kedvére tenni, aztán ahogy idősebb lesz, szeretné ki
vívni mások megbecsülését is. 

A szeretetet tehát nem lehet túlzásba vinni, a dicséret vi
szont egészen más tészta. Ott igenis elszaladhat velünk a ló. 
Azt kell szem előtt tartanunk, hogy csakis a jól végzett mun
káért jár dicséret. Kérdezze meg magától: „Tényleg olyasmit 
csinált a gyerek, amiért dicséretet érdemel?" Máskülönben a 
kedves szavak semmit nem jelentenek, nem visznek előbbre, 
és a gyerek végül már oda sem fog figyelni rájuk. Azt se felejt
se el, hogy nem azért dicsérjük meg, hogy jól érezze magát, 
mint amikor megöleljük és megpusziljuk. Azt akarjuk tudato
sítani benne, hogy jól végzett el egy feladatot vagy udvariasan vi
selkedett, például kedves volt, együttműködő vagy megosztotta 
valakivel a játékát. Röviden szólva: a dicséretből tudni fogja, 
hogy amit csinált, az helyes, vagy hogy jól megoldott valamit. 
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Helyesen dicsérni 

Ha tartja magát az alábbi irányelvekhez, nem 

fogja indokolatlanul dicsérni gyermekét: 

• Csak akkor dicsérje meg, ha tényleg jól 

csinált valamit. Elismerését kifejezheti sza

vakkal ( „ Ü g y e s ! " , „Ez az!" , „Jó l csinál

t a d ! " ) , éljenzéssel ( „Hurrá!") vagy tettek

kel (öleléssel, puszival, tapssal). 

• Konkrét tetteket („Ügyesen kanalazol!") 

dicsérjen, ne a külsejét („Milyen csinos 

vagy!") vagy a viselkedését úgy általában 

(Olyan jó kislány/kisfiú vagy!"). 

• Akkor dicsérje meg, amikor a dicséretes 

dolgot műveli („Nagyon udvarias vagy, 

mert azt mondtad, hogy »Bocsánat«, ami

kor büfiztél", vagy éppen odaadja a játé

kát egy másik gyereknek.) 

• Az is dicséret, ha megköszön neki valamit 

(„Köszönöm, hogy elpakoltál/segítettél te

ríteni.) 

• Dicséretként jutalmazhat is ( „ M a olyan 

szépen összepakoltál a játszóházban. Ha 

zafelé menet megállunk a parkban, és 

megetetjük a kacsákat.") 

Csakhogy a szülőket időn
ként elvakítja a szeretet, és a 
dicséretet gyakran összeke
verik a szeretettel. Őszintén 
hiszik, hogy növelik a gyerek 
önbizalmát, ha elhalmozzák 
dicsérettel. Pedig a túl sok 
taps és elismerés egy idő 
után éppen ellenkező hatást 
vált ki: a gyerek nem bízik 
többé a dicséretben. 

Továbbá ha a jó szándékú 
anyuka vagy apuka túlságo
san lelkes fogadtatásban ré
szesíti az apróbb bravúro
kat, lehet, hogy éppenséggel 
öngólt lőnek. Például Rory 
egyik nap lehúzza a zokni
ját. „Ügyes fiú vagy, Rory!", 
lelkendezik Toni. Másnap 
viszont már nem érti, miért 
akar a fia folyton megszaba
dulni a zoknijától. Amikor 
Rory látja, mekkora hűhót 
csapnak a zoknilehúzás kö
rül, azt hiszi, hogy mindig 
meg fogják dicsérni, ahány
szor csak megismétli. (Ne 
értsen félre: természetesen 
örülnünk kell a gyerek önál
ló próbálkozásainak, de ne 
vigyük túlzásba; erről rész
letesebben lásd a Negyedik 
fejezetet.) 

Egy másik gyakori hiba, hogy a szülő valamilyen cseleke
detet megelőlegezve dicsér. Erről egy nemrégiben lezajlott 
zenebölcsi-foglalkozás jut eszembe. A négy gyerek a „Fehér 

• Lefekvéskor idézzen föl egy konkrét pél

dát az aznapi jó magaviseletére („Igazán 

nagyon türelmesen vártál a cipőboltban" 

vagy „Mi lyen udvarias voltál ma a bank

ban, amikor megköszönted a néninek a 

cukorkát"). 

• Járjon elöl jó példával. Ön is viselkedjék 

udvariasan és tiszteletteljesen. 
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liliomszál"-t* hallgatta magnóról, de csak egyikük, nem meg
lepő módon a legidősebb, próbálta utánozni az óvó néni moz
dulatait. A többiek, köztük a tizenegy hónapos Su Lin, elkere
kedett szemmel, megbabonázva néztek, kezük az ölükben. 
„Ügyes vagy!", kiáltotta Janice, Su Lin anyja a dal végén. Su 
Lin ekkor hátrafordult, értetlen arckifejezése azt sugallta: „Mi 
a manóról beszélsz?" Janice jót akart, de valójában mire is ta
nította Su Lint? Mama annak örül, ha csendben ülök! 

Mindennapi ÁBCD 
Egész nap tartsa észben az Á B C D szabályait, és főleg akkor gondolja végig őket, ha 

szorult helyzetben találja magát. Egy kisgyermekes anyukával ez persze napjában 

többször is előfordulhat! Vegye sorra a betűket, és kérdezze meg magától: 

Á : F é l r e á l l t a m - e a g y e r e k e m ú t j á b ó l , v a g y f o l y t o n rajta l ó g t a m , b e a v a t k o z 
t a m a j á t é k á b a , m e g o l d o t t a m h e l y e t t e v a l a m i t , p e d i g n e m is k é r t e ? Jusson 

eszébe, hogy az Á - álljon félre - a megfigyelésre vonatkozik, ami nem egyenlő a ri-

degséggel, távolságtartással vagy a gyermek elhanyagolásával. 

B : B á t o r í t o t t a m - e a f e l f e d e z é s r e , v a g y m i n d e n p i l l a n a t á t f e l ü g y e l t e m ? Min

dennap számos lehetőség kínálkozik a felfedezésre, de a szülő könnyen elronthatja 

őket. Ha például gyermeke csendben játszik egy másik gyerekkel, nem beszél-e he

lyette? Kirakja-e neki a képet, ahelyett hogy megnézné, mire megy vele egyedül? 

Felépíti-e helyette a kockatornyot, amikor ő még meg sem próbálta? Nem irányít

gatja, utasítgatja és ellenőrzi folyton? 

C: C s ö k k e n t e m - e , a m i t kell, v a g y h a g y o m , h o g y e l f a j u l j a n a k a d o l g o k ? Álta

lában nem vezet jóra, ha bármiből túl sok van egy gyerek életében. Lehet, hogy túl 

sok lehetőség közül kell választania, vagy túl sok ingernek teszi ki? Nem vár túl so

káig, mielőtt megfékezi a hisztijét, az erőszakosságát vagy más szélsőséges érzel

mek megnyilvánulásait? Határt szab-e minden olyasminek, például a cukorkaevés

nek vagy a tévézésnek, amiket nem szabad túlzásba vinni? És korlátozza-e az olyan 

helyzeteket, amelyekhez kicsi még, veszélyesek vagy ijesztőek lehetnek, esetleg ku

darcélménnyel fenyegetnek? 

D: H e l y e s e n d i c s é r e m - e , v a g y t ú l d i c s é r e m ? Akkor dicséri-e meg, amikor mond
juk szót fogadott, kedvesen vagy jól viselkedett, ügyesen megoldott valamit? Talál
koztam olyan szülőkkel, akik akkor is „megéljenzik" a gyereket, amikor csak ül és 
nem csinál semmit. Ez nemcsak helytelen, de dicsérő szavaik végül semmit nem 
fognak jelenteni a gyerek számára, még ha kiérdemelte is őket. 

* A magyar k iadásban az angolszász gyermekdalokat, mondókákat ma
gyarokkal helyettes í tettük. 
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Ön milyen szülő? 
E fejezet elején már elmondtam, hogy egyes szülők ösztö
nösen alkalmazzák az ÁBCD-t, vagyis tudják, mikor állja
nak félre, lépjenek közbe, bátorítsák gyermekük önállósági 
törekvéseit, ugyanakkor korlátokat állítanak elé, és csak ak
kor dicsérik meg, ha kiérdemelte. Ezek a szülők általában 
türelmesebbek - és nem véletlen, hogy gyermekük többnyi
re könnyebben kezelhető, függetlenül attól, hogy milyen a 
vérmérséklete. 

Az ilyen szülők középen helyezkednek el a nevelési stílu
sokat osztályozó skálán, amelynek egyik végén a szigorú te
kintélyelv, a másikon pedig a végletes engedékenység áll. 
N e m kérlelhetetlenek, de nem is hagynak rá mindent a gye
rekre, hanem sikerült egészséges egyensúlyt teremteniük a 
kettő között. Más anyukák és apukák viszont az egyik vagy 
másik véglet felé hajlanak - többet engednek meg és keve
sebbet tiltanak, vagy fordítva. Az alábbiakban egy egyszerű 
tesztet talál, amelyből kiderül, hogy Ön milyen szülő. N e m 
tudományos igénnyel készült; az általam ismert szülők vi
selkedésén alapul. Ha őszintén válaszol a kérdésekre, meg
tudja, hol áll Ön a skálán. 

Hogyan neveli Ön a gyermekét? 

Karikázza be az Önre leginkább jellemző kijelentéshez tartozó betűt. Legyen őszinte. Az 

eredmény kiszámításának módját a teszt után találja. 

1. Amikor gyermekem veszélyes dolog felé tart, 

A. h a g y o m , hogy megtapasztalja a következményét. 

B. elterelem a figyelmét, mielőtt célhoz érne. 

C. azonnal közbelépek, és ölbe veszem. 

2. Ha gyermekem új játékot kap, általában 

A. rábízom, mihez kezd vele, akkor is, ha nem boldogul, hiszen idővel rá fog jönni, 

mire való. 

B. f igyelem, és csak akkor segítek neki, ha frusztráltnak látom. 

C. m e g m u t a t o m neki, mit csináljon vele. 
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3. Ha gyermekem hisztit rendez a boltban, mert nem veszek neki nyalókát, rendszerint 

A. dühösen kiviszem, és m e g m o n d o m neki, hogy soha többet nem jöhet velem vásá

rolni. 

B. kitartok a döntésem mellett, és kiviszem a boltból. 

C. megpróbálok érvekkel hatni rá, miközben ordít, de ha nem sikerül, teljesítem a kí

vánságát. 

4. Ha gyermekem a játszótéren megüt egy másik gyereket, általában 

A. elviszem a helyszínről, és dühösen rákiabálok, hogy „ N e verekedj !" 

B. lefogom a kezét, és azt m o n d o m : „ N e m szabad verekedni." 

C. azt m o n d o m neki, hogy „ E z nem volt szép"; majd kinő a verekedős korszakból. 

5. Ha gyermekem visszautasít egy új ételt, 

A. m e g d ü h ö d ö m , emelt hangon rászólok; előfordul, hogy addig nem állhat föl az 

asztaltól, amíg meg nem ette. 

B. máskor is megkínálom vele, és szelíden megpróbálom rávenni, hogy kóstolja m e g . 

C. valószínűleg megpróbálom belehízelegni, de sosem erőltetem, hiszen nyilván nem 

ízlik neki. 

6. Ha felbosszant gyermekem viselkedése, az esetek többségében 

A. fenyegetéssel próbálom ráncba szedni. 

B. kimegyek a szobából, hogy lehiggadjak. 

C. lenyelem a mérgemet, és megölelem. 

7. Amikor gyermekem magánkívül hisztizik, 

A. én is kijövök a sodromból, és erővel igyekszem megfékezni. 

B. ügyet sem vetek rá; ha ez nem segít, elviszem a helyszínről, és azt mondom neki: 

„ így nem viselkedünk. Ha lecsillapodtál, visszamehetsz." 

C. megpróbálok szép szóval hatni rá; ha nem sikerül, teljesítem a kívánságát, hogy 

jobb kedvre derüljön. 

8. Ha gyermekem azért sír, mert nem akar lefeküdni, általában 

A. közlöm vele, hogy muszáj; nyugodtan sírja ki magát, ha neki úgy jobb. 

B. megnyugtatom, el látom, amivel kell, de azután egyedül kell elaludnia. 

C. úgy teszek, mintha én is aludnék, vagy átviszem az ágyamba. 

9. Amikor gyermekem új helyzetben szégyellősen vagy kicsit félénken viselkedik, rend
szerint 

A. nem veszem komolyan, és szelíd erőszakot alkalmazok, hogy ne legyen olyan 

anyámasszony katonája. 

B. kedvesen bátorítom, de neki kell eldöntenie, mikor csatlakozik a többiekhez. 

C. azonnal elmegyünk o n n a n , mert nem akarom, hogy kellemetlenül érezze magát. 
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10. Gyermeknevelési elveim röviden így foglalhatók össze: 

A. a gyereket úgy kell szoktatnunk, hogy megfeleljen a család és a társadalom elvá

rásainak. 

B. a gyereknek ugyanúgy szüksége van a korlátokra, mint a szeretetre, tisztelnünk 

kell az érzéseit, de az irányítást nem adhatjuk a kezébe. 

C. tiszteletben kell tartanunk a kívánságait, nehogy elnyomjuk a természetes ösztö

neit és érdeklődését. 

M i n d e n A válaszért egy, B-ért kettő, C-ért pedig három 
pont jár. Adja össze a pontjait, és kiderül, milyen nevelési 
elvet követ. 

Ha a pontszáma 10 és 16 közé esik. Ön a jelek szerint irányí
tó t ípusú szülő, aki a skála tekintélyelvű végéhez áll köze
lebb. Az irányító szülő szigorúan, sőt mereven ragaszkodik 
a szabályokhoz, nem jelent számára problémát, hogy korlá
tokat jelöljön ki gyermekének vagy megbüntesse a vétsé
geiért, és nemigen enged neki szabad teret. Dorrie például 
Alicia születése napjától fogva remekül meghúzza a határo
kat. Azt tartja a legfontosabbnak, hogy gyermeke udvaria
san és jól nevelten viselkedjen nyilvános helyen - el is éri. 
Csakhogy Alicia, aki nagyon barátságos kisbaba volt, most 
már kicsit tart az újdonságoktól és a többi gyerektől. Fél 
szemmel mindig az anyját lesi, vajon helyesli-e, amit csinál. 
N e m vonom kétségbe, hogy Dorrie imádja a lányát, de né
ha nem számol azzal, hogy neki is vannak érzései. 

Ha a pontszáma 17 és 23 közé esik. Ön minden bizonnyal tá
mogató típusú szülő, aki egyensúlyt teremtett a szeretet és a 
korlátozás között. Ösztönösen az ÁBCD-elv szerint cselek
szik. Sok tekintetben hasonlíthat Sarihoz, aki támogató szü
lő, és azóta ismerem, hogy megszületett a kisfia, Damian. 
Sari mindig árgus szemmel figyelte, ugyanakkor hagyta, 
hogy okuljon a hibáiból... hacsak nem valami veszélyes vagy 
a tudását meghaladó dologra készült. Sari a problémákat is 
kreatívan oldotta meg, amint a „Sari, Damian és a nagy 
üvegkancsó" története mutatja (lásd a keretes részt a 79. ol
dalon). 

A mindennapi viselkedés ÁBCD-je 

Ha a pontszáma 24 és 30 közé esik. Ön valószínűleg megenge
dő típusú szülő: szabad teret enged a gyereknek, és nem ve
szi szigorúan a szabályokat. N e m szívesen szól bele az életé
be, nehogy elnyomja természetes ösztöneit. Talán attól is fél, 
hogy ha fegyelmezi, nem fogja szeretni Önt. Ugyanakkor 
hajlamos rá, hogy a kelleténél jobban óvja; mindig mellette 
van, nem hagyja, hogy önállóan fedezze föl a világot. Clarice 
például megengedő szülő. Attól kezdve, hogy Elliott meg
született, figyelte minden mozdulatát. Később a játékát 
felügyelte. Folyamatosan beszél, magyaráz, mutat neki vala
mit. Kitűnően tanítja, de a fegyelmezéssel gondjai vannak. 
Ez az anyuka kétségkívül tiszteli a kisfiát, de túlzásba esik, és 
a kívülállóban joggal merül föl a kérdés: „Ki itt az úr?" 

Sari, Damian és a nagy üvegkancsó 
Egy napon, amikor Sari narancslét töltött a csőrös pohárba, a kétéves Damian azt 

mondta neki: „Damian csinálja." Sari tudta, hogy nem adhatja a kezébe a nagy 

üvegkancsót. Ezért így szólt hozzá: „Ez nagyon nehéz, de adok neked egy mási

kat." A konyhaszekrényből elővett egy kis műanyag kancsót, töltött bele egy kis 

narancslét, és a mosogatóhoz vezette Damiant. „Itt gyakorolhatsz. Nem baj, ha 

mellémegy vagy kifolyik." Damian boldogan ráállt az egyezségre, és az elkövetkező 

jó néhány reggelen odatolt egy széket a mosogatóhoz, és azt mondta: „Damian 

tölti narancslét." Egy-két hét múlva már egészen ügyesen csinálta, és egyre na

gyobb mennyiséget tudott kitölteni. Hamarosan már maga vette ki a dobozt a hű

tőszekrényből, a mosogatóhoz ment, és úgy töltötte meg belőle a kis műanyag 

kancsóját, hogy egy csepp sem ment mellé. Egyik vendégüknek el is magyarázta: 

„Itt szabad tölteni." 

N e m meglepő, hogy az S.O.S. telefonhívások zömét megen
gedő, nem pedig irányító szülőktől kapom. Azok az anyu
kák, akik Clarice-hez hasonlóan vonakodnak fegyelmezni, 
a maguk kárán tanulják meg, hogy a gyereknek több rend
szerre és nagyobb állandóságra van szüksége. Arra panasz
kodnak a telefonban, hogy rosszul eszik, rosszul alszik, eset
leg a viselkedésével vannak gondok. A Dorrie-hoz hasonló 
anyukáknak viszont, akik pontosan kijelölik a határokat, 
általában szófogadó gyereket nevelnek. Ezzel szemben az 
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irányító szülők rugalmatlan
ságának és merev szabályozá
sának a gyerek kíváncsisága és 
kreativitása látja kárát. Alicia 
például a jelek szerint nem bí
zik a saját ítéleteiben, ezért 
folyton az anyjához fordul, de 
nemcsak azért, hogy a jóváha
gyását kérje, hanem hogy 
megtudja, mit kellene éreznie. 

Elismerem, hogy nehéz tá
mogató szülőnek lenni, mert 
nem könnyű megtalálni az 
egyensúlyt a szeretet és a kor
látozás között; tudni, hogy mi
kor kell közbelépni, mikor kell 
félreállni; felismerni, hogy mi
kor és mennyi dicséret jár, mi
kor és hogyan kell fegyelmezni 
úgy, hogy a büntetés arányban 
álljon a vétséggel (erről lásd a 
Hetedik fejezetet). Lehet per
sze, hogy Ön őszintén jobbnak 
tartja, ha nevelési módszerei
ben a skála egyik vagy másik 
végéhez közelít. Mindenesetre 
annak ismeretében, hogy Ön 
hol áll a skálán, legalább tuda
tosan dönthet arról, hogy ho
gyan viselkedik, hogyan rea
gál, és hogyan bánik a gyer
mekével. Hiszen minden tet
tével őt formálja. 

Ebben a könyvben sokat 
olvashat még az ÁBCD-ről, mert véleményem szerint ez az 
a szilárd alap, amelyre a helyes nevelés épül. Ugyancsak fon
tos a napirend fenntartása, amely a következő fejezet témája. 

Mi alakítja nevelési elveinket? 

Én természetesen abban hiszek (és a kutatá

sok is megerősítik), hogy a legjobb az Á B C D 

elvei szerint nevelni, vagyis támogató szülő

nek lenni. Számos oka lehet annak, hogy a 

szülők a skála egyik vagy másik vége felé 

közelítenek. 

Az ő szüleik is i l y e n e k v o l t a k . M é g ha el

tökéljük is, hogy „ é n sose leszek olyan, mint 

ők," a szerepmodelljeink mégis csak a szü

leink voltak. Sok szülő a saját gyermekkorá

ban látott mintákat ismétli. Egyszer azt 

mondta nekem egy anyuka, aki valósággal 

szerelmes volt a gyermekébe: „Engem az én 

édesanyám mindennél jobban szeretett, és 

én is így akarom szeretni a gyerekemet." 

Nem feltétlenül rossz, ha a szüleinket utá

nozzuk. De gondoljuk végig, vajon nekünk 

és a gyermekünknek megfelel-e. 

Az ő szüleik é p p az e l l e n k e z ő j é t csinál
ták. Gondolkodás nélkül és teljes egészében 

elítéljük szüleink nevelési módszereit. 

Megint csak az a leghelyesebb, ha végig

gondoljuk, mit akarunk és mi válik be legin

kább. Nem biztos, hogy a szüleink minden

ben tévedtek. Tartsuk meg, ami jó volt, és 

vessük el, ami rossz. 

G y e r m e k ü k e g y é n i s é g e viszi r á ő k e t . 
Gyermekünk egyénisége tagadhatatlanul 

hatással van a mi magatartásunkra. Amint 

korábban már hangsúlyoztam (51-53. ol

dal), előfordul, hogy a szülő vérmérséklete 

üti a gyerekét. Egyes gyerekek kimerítőb

bek, makacsabbak, érzékenyebbek, harcia-

sabbak, mint mások - és a szülőnek ezzel 

nagyon is tisztában kell lennie, hogy kezelni 

tudja. Ha Ön túlságosan mereven vagy túl

ságosan engedékenyen reagál vérmérsékle

tének megnyilvánulásaira, tegye föl önma

gának a kérdést: „Ezzel teszek jót neki?" 

Harmadik fejezet 

R&R 
(rutinok és rituálék): 
napirenden a napirend 

Nemde te is láttad, hogy a kősziklára lehulló 
Vízcsepp is sok idő multán átfúrja a sziklát? 

Lucretius: 
A természetről 

(Tóth Béla fordítása) 

A mindennapi élet legapróbb 
rítusai is fontosak a léleknek. 

Thomas Moore 
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„Minek ez a nagy felhajtás 
a napirend körül?" 

Ezt kérdezte Rosalyn, aki egy szappanoperában játszott, 
amikor azt javasoltam, hogy valamilyen napirend szerint 
szervezze Tommy és a saját életét. Azért fordult hozzám, 
mert valahányszor kitette a lábát az ajtón, egyéves fia úgy 
sírt, mint akit nyúznak. 

„Mi köze a napirendnek az elváláshoz? - kérdezte, de meg 
sem várta a választ. - Ki nem állhatom, ha mindig minden 
ugyanúgy történik", folytatta, megnyomva a szavakat, nap
nál világosabban jelezve, hogy neki lételeme a változatosság 
és az ingergazdagság. Elvégre az ő szakmájában minden nap 
új kalandot jelent. 

„Elhiszem - feleltem -, de gondolj csak vissza arra az 
időszakra, amikor mindennap bejártál a stúdióba. Minden 
reggel ugyanakkor keltél, lezuhanyoztál, megreggeliztél, és 
úgy általában mindig ugyanazt csináltad. A szöveged persze 
változott, és néha jöttek új színészek, de voltak állandó sze
replők, forgatókönyvírók, rendezők, operatőrök, akiket már 
jól ismertél. Nyilván mindennap más feladatokkal szembe
sültél, de nem adott biztonságérzetet, hogy tudtad, mire 
számíthatsz? Ha jól meggondoljuk, neked is kialakult a na
pirended, még akkor is, ha benned ez nem tudatosult." 

Ahogy Rosalyn rám nézett, ezt olvastam le az arcáról: 
„Miket hordasz itt össze, Tracy?" 

Folytattam: „ N e m kellett térdig lejárnod a lábad munka 
után, mint más színésznőknek. Van, aki nem tudja, kap-e fi
zetést a jövő hónapban, sőt lesz-e mit ennie aznap. Te sze
rencsés vagy: biztos munkád van, ami ráadásul mozgalmas 
és napról napra új kihívásokat hoz." 

Bólintott. „Lehet - ismerte el kelletlenül. - De most nem 
rólam van szó, hanem egy egyéves gyerekről." 

„Rá ugyanez vonatkozik. Sőt az ő számára még fontosabb 
- magyaráztam. - N e m kell, hogy unalmasan teljenek a 
napjai, de némi állandóság - és ami lényegesebb: kiszámít-
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hatóság - meg fogja szüntetni a szorongását. Vegyük példá
nak a te karrieredet, hogy jobban megértsd. Azért tudtad 
csiszolni a tehetségedet, mert nem kellett a jövő miatt ag
gódnod. Én csak azt mondom, hogy Tommynak is jár ez a 
fajta biztonságérzet - erre vágyik. Ha tudja, mire számíthat, 
készségesebben együttműködik majd, mert úgy fogja érez
ni, hogy neki is van némi befolyása a környezetére." 

Sok olyan anyukával találkozom, mint Rosalyn. Vagy nem 
ismerik föl a napirend jelentőségét, vagy azt hiszik, hogy az 
majd gúzsba köti őket. Különféle problémák miatt fordul
nak hozzám: nem akar aludni a gyerek, rosszul eszik vagy 
fél elválni a szülőtől, mint Tommy. Elöljáróban közösen 
megvizsgáljuk a rutinok és rituálék, vagy ahogy én nevezem, 
az R&R lényegét. 

Mi az R&R? 

Először is hadd világítsam meg, mit takar az R&R. Ebben a 
fejezetben azonos jelentésben használom a „rut in" és „ri
tuá lé" szavakat, mert a két R összetartozik. A rutin valami
lyen viselkedésben gyakorlással megszerzett alapos készség, 
nagyfokú jártasság; rituálénak a valamilyen cselekménnyel 
kapcsolatos szertartások összességét nevezzük. Valahány
szor megismétlünk vagy megerősítünk egy cselekvést, való
jában az R&R működik. 

A rutinteendők visznek rendszert a kisgyermek hétköz
napjaiba: ébredés, étkezések, fürdés, lefekvés. A napi rutin
feladatok zöme abba a csoportba sorolható, amelyet Barba
ra Biziou rituálé-szakértő (lásd a szalagot a 86. oldalon) 
„tudattalan rituálék"-nak nevez - úgy végezzük el őket, 
hogy nem is gondolunk a jelentőségükre. A reggeli ölelés, 
az integetés elváláskor és a jó éjszakát puszi mind a benső
séges kapcsolat rítusai, azaz bevett viselkedési formái. 
Ugyanazt mondjuk és csináljuk, amikor a gyereket otthagy
juk a gyermekfelügyeletet vállaló játszóházban, gyerekho
telben, a bölcsődében, vagy nélküle megyünk el otthonról -

R&R (rutinok és rituálék): napirenden a napirend 

ezek is rituálék. És amikor újra meg újra figyelmeztetjük rá, 
hogy „köszönöm"-öt vagy „légy szíves"-t mondjon, nem 
egyszerűen udvariasságra tanítjuk, hanem megerősítjük az 
etikett szabályait, ami a társadalmi érintkezés rituáléja. 

A kisgyermek az ilyen naponta ismétlődő rítusok révén ér
ti meg a dolgok egymásutániságát, valamint azt is, hogy mit 
várhat ő és mit várnak őtőle. Az ismerősség érzése egyszerre 
tölti el megnyugvással és támasztja alá tudását a világról. 
Mint Biziou rámutat: „A rituálék segítségével könnyebben 
eligazodunk a világban. A gyerek megtanulja, hogy a hétköz
napi események - a fürdés vagy a vasárnapi ebéd - is a ben
sőséges kapcsolat és az együttlét szent pillanatai lehetnek." 
A szülők dolga, hogy e hétköznapi pillanatok jelentőségét 
felismerjék és kiaknázzák. 

Szokványos és kivételes eseményekhez egyaránt kötődhet 
R&R. E fejezet első részében a napi teendőkhöz kapcsolódó 
szertartásokkal foglalkozom, a második részben pedig azok
ról a rituálékról lesz szó, amelyek a családi hagyományok 
erősítésében, az ünnepekről és más különleges események
ről való megemlékezésekben juthatnak szerephez. Előbb 
azonban hadd magyarázzam meg, miért olyan fontosak a ri
tuálék. 

Miért jó a kisgyermeknek az R&R? 

Amikor újszülötthöz hívnak tanácsadásra, mindig napiren
det írok elő, mert ez ad keretet a baba napjainak, és ez biz
tosítja, hogy a szülők kipihenhessék magukat és erőt gyűjt
senek a folytatáshoz.* Ha gyermeke a kórházból való haza
térés első napjától kezdve egy jól összeállított, rugalmas na
pirend szerint él, annál jobb. Napjai kiszámíthatóbbak és 

* Az első kötetben bemutat tam a 4É-nek elnevezett módszeremet, amely az 
étkezés, az ébrenlét, az édes álom és az én szükségleteim [a szülőé] köré szerve
zi a baba mindennapjait. Mostanra valószínűleg akkor is kialakult gyerme
ke napirendje, ha Ön n e m alkalmazta a 4É-t. Ha m é g s e m , tegyen róla. 
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szilárdabb alapokon nyug
szanak. Most azonban, hogy 
önállóan közlekedik, az R&R 
- a napirend és a hozzá kap
csolódó rituálék fenntartása 
- még fontosabb, mint cse
csemőkorban. 

Az R&R biztonságot ad. 
A kisgyermek számára a vi
lág kusza, gyakran ijesztő, és 
tele van kihívásokkal. Életé
nek ebben a korszakában a 
fejlődés üteme és mértéke 
nemcsak Önt nyűgözi le, ha
nem számára is meghökken
tő. Minden nap seregnyi új 
küzdelmet és erőpróbát hoz. 
Minden sarkon veszélyek le
selkednek rá. Az R&R egy
szerre segíti a testi és lelki 
fejlődésben: hogy megtegye 
első óvatos lépéseit, hogy 
megértse és kezelhesse az ér
zelmeit, hogy megfelelhessen 
a társadalmi elvárásoknak. 

Az R&R megszünteti a vitá
kat a gyerekkel. Hol van már 

az az idő, amikor boldogan együttműködött a pelenkázóasz-
talon! Most már olyan, mint akit felhúztak: képtelen nyugton 
ülni, folyton menni akar, ami azt jelenti, hogy Önnek a közle
kedési rendőr, időnként pedig a börtönőr szerepe jut. Nem 
állítom, hogy mindenestül elejét vehetjük a kötélhúzásnak, 
de ha állandó szertartásokat kapcsolunk az étkezésekhez, a 
játékhoz és a lefekvéshez, egészen biztosan kevesebbet kell 
csatáznunk. Ennek az a magyarázata, hogy a kiszámíthatóság 

A r i tuálék anatómiá ja 

Barbara Biziou, a The Joys of Everyday Ritual 

(A mindennapi rituálé örömei) és a The Joy 

of Family Rituals (A családi rituálék öröme) 

szerzője az alábbiak szerint határozza meg a 

rituálék elemeit: 

1. A c é l . Minden rituálé mélyebb jelentést 

hordoz, még azok is, amelyeket naponta, 

ösztönösen végzünk. Például a lefekvés előt

ti rituálék célja a relaxálás, még ha nem fo

galmazzuk is meg. 

2. A „ h o g y a n " . Egyes rituálékhoz kellékek 

szükségesek, amelyeket célszerű idejében 

kikészíteni. A kisgyermek esetében kulcsfon

tosságú a „ h o g y a n " , a kellékek pedig általá

ban egyszerűek - például etetőszék az étke

zéshez, egy szép törülköző a mosakodás

hoz, mesekönyv a lefekvéshez. 

3. A s o r r e n d . Minden rituálénak van eleje, 

közepe és vége. 

4. Az e r e d m é n y . Valahányszor elvégzünk 

egy rituálét - akár naponta, mint például a 

mindennapos teendőket, akár évente, pél

dául az ünnepekhez vagy a különleges csa

ládi eseményekhez kapcsolódóan -, 

megerősítjük a jelentését. 

Forrás: The Joy of Everyday Rituals és The Joy 

of Family Rituals © Barbara Biziou, St. Mar-

tin's Griffin, 2 0 0 1 . Minden jog fenntartva. 
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segít megértetni a gyermekkel a dolgok sorrendjét; ezzel 
szemben a napirend hiánya bizonytalanságban tartja. 

Denise például azért hívott föl, mert egyéves kislánya 
nem akart elaludni esténként. Megfürdette, megmasszíroz
ta, felolvasott neki két mesét, cumisüvegből tejet adott ne
ki, majd ágyba tette: Aggie gügyögött egy ideig, aztán álom
ba merült. Csakhogy mire az esti rituálét végigcsinálták, 
nyolc óra lett, Denise viszont már fél nyolckor ágyban akar
ta tudni a lányát. Úgy döntött, hogy elhagyja a két mesét. 
Aggie bömbölt, addigi szokásával ellentétben nem volt haj
landó készségesen elaludni. Mi történt? Denise nem szá
molt azzal, hogy a kisgyermek a szokásai rabja, és nem ér
dekli, hány óra. Megváltoztatta a megszokott rituálét, hogy 
nyerjen egy félórát - a következményeket mindketten meg
szenvedték. Azt tanácsoltam, hogy térjenek vissza a régi 
gyakorlathoz, csak minden este valamivel korábban kezd
jék. „Csoda" történt: az úgynevezett probléma megszűnt. 

Az R&R megkönnyíti az elválást. Ennek az az oka, hogy az 
R&R révén a kisgyermek előre látja a naponta ismétlődő ese
ményeket. Kísérletek bizo
nyítják, hogy már a négy hó
napos csecsemő is számít bi
zonyos dolgok bekövetkezté
re. Ezért megtaníthatjuk a 
kisgyermeket, hogy bár a ma
ma elmegy időnként, mindig 
visszajön. A kis Tommy eseté
ben például azt javasoltam 
Rosalynnak, hogy a gyerek 
szorongásának oldására ri-
tualizálja a távozását. Eleinte 
csak néhány percre ment ki a 
szobából. Mindig felkészítet
te rá a gyereket („Tommy, 
mamának most el kell mennie egy kis időre"), aztán az ajtóból 
visszaszólt, hogy „Mindjárt jövök", és puszit dobott neki. 

A rutin t u d o m á n y o s elemzése 

A kisgyermek viselkedésének tudatossága 

fejlődik, „ha a mindennapi családi életnek 

részei a közreműködését igénylő rituálék, 

például a lefekvés, a mesélés, az ébredés, az 

étkezések, a fürdés és más ismétlődő, kiszá

mítható események. E rituálék is eszközül 

szolgálnak az elvárások azonosításában és a 

folytonos konfrontációk elkerülésében. A 

gyermek így tanulja meg az együttműkö

dést... a mindennapi élet kiszámítható me

netében." 

Forrás: From Neurons to Neighborhoods 

(lásd a 29. oldalon). 



R&R (rutinok és rituálék): napirenden a napirend 

Ahogy Tommy kezdte megszokni anyja távollétét, Rosalyn a 
tanácsomat követve mind hosszabb ideig maradt kint. Végül 
ezzel a szertartással már otthonról is el tudott menni. Mivel 
mindig ugyanazt csinálta, mindig ugyanazt mondta, Tommy 
felkészülhetett, és nem érezte magát olyan kiszolgáltatottnak. 
Szorongása nem szűnt meg azonnal, de a távozás és a visszaté
rés rituáléjának („Szia,Tommy, megjöttem," amit ölelés és pu
szi kísért) köszönhetően hamarosan megértette, hogy elmegy 
ugyan a mama, de vissza is jön. (Az elválásról bővebben lásd a 
Hatodik és Nyolcadik fejezeteket.) 

Az R&R a tanulás minden formáját előmozdítja - a testi ügye-
sedést, az érzelmek kontrollját, a társas viselkedést. A gyerek is
métléssel és utánzással tanul. Noszogatás és erőltetés he
lyett a szülők úgy segíthetik, hogy naponta ugyanazt a pél
dát mutatják, mert így a tanulás természetes és szerves mó
don megy végbe. Vegyük az udvariasságot. A gyerek még 
beszélni sem tud, de az anyuka rendszeresen azt mondja, 
„Köszönöm", amikor a kezébe nyom egy darab kiflit. Idővel 
már a gyerek mondja helyette, hogy „Köszönöm", később pe
dig a „Köszönöm"-öt. Az R&R révén nemcsak készségeket 
tanul, hanem erkölcsöt, értékeket és kölcsönös tiszteletet is. 

Az R&R segíti a szülőket az egyértelmű határok kijelölésében és 
a következetességben. A kisgyermek folyamatosan feszegeti a 
határokat, a stressz hatására pedig a szülők sokszor enged
nek, amitől a gyerek még ügyesebben fogja manipulálni 
őket. Az R&R segít, hogy a nehéz helyzeteket kezelni tud
juk, és jó előre lefektessük a szabályokat - vagyis többnyire 
elkerülhető, hogy a gyerek dührohamot kapjon. Nézzük 
Veronica esetét, aki nem akarta, hogy a tizenkilenc hónapos 
Otis az ágyon ugráljon. „Szelíden utasítsd rendre - taná
csoltam. - Például m o n d d azt, hogy »Otis, a kanapén nem 
szabad ugrálni«, de mutasd meg neki, hol szabad - vigyél a 
szobájába egy régi matracot." Veronica így is tett, de Otis a 
rá következő napon is az ágyán ugrált. „Otis, az ágyadon 
nem szabad ugrálni", mondta neki, miközben átvezette a 
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gyerekszobába. Otis a harmadik-negyedik alkalommal fel
fogta: Aha, értem már. Itt szabad ugrálni, de a kanapén és az 
ágyamon nem. 

Az R&R felkészíti a gyermeket az új élményekre. A Hatodik 
fejezetben arról lesz szó, hogy hogyan készíthetjük föl a 
gyermeket otthon a nagybetűs Életre - azokról a tapasztala
tokról, amelyekből fokozatosan önállóságot tanul. A lényeg, 
hogy minden kis újdonságot otthon tapasztaljon meg elő
ször, és apránként nehezítsük a feladatokat, mielőtt élesben 
is próbára tesszük. A tíz hónapos Gracie-t például úgy ké
szítették föl az éttermi viselkedésre, hogy otthon bevonták a 
családi vacsora rituáléjába. Nővére és bátyja mellett ült az 
etetőszékében, és gyertyát gyújtottak. Gracie kipróbált új 
ízeket, megtanult önállóan enni és használni az evőeszközö
ket, megértette, milyen magatartást várnak el tőle az étke
zőasztalnál, és egyre hosszabb ideig tudott nyugton ülni. 
Akár egy színtársulatnál, ezek voltak a próbák, az előadás 
pedig az éttermi vacsora, ahol, cseppet sem meglepő mó
don, egészen példásan viselkedett. 

Az R&R-rel mindenki visszafog a tempóból, és a leghétközna
pibb pillanatokat is arra használhatja, hogy szeretetét kinyilvá
nítsa. Mi lehet különlegesebb a fürdetésnél vagy a mesélés-
nél? És ha mi, szülők, nem rohanunk, ha felismerjük az 
ezekben a pillanatokban rejlő lehetőségeket („Amikor le
fektetem a gyermekemet, bensőséges kapcsolatunk ápolásá
ra fogok törekedni"), egyszersmind arra is példát muta
tunk, hogyan lehet mélyebb tartalommal megtölteni a leg-
szimplább eseményeket is. Ilyenkor erősödhet a szülő-gyer
mek kapcsolat, ugyanakkor valami fontosat is tudatunk 
vele: „Szeretlek. Tudnod kell, hogy rám mindig számít
hatsz." 

A saját lányaim nevelésében rengeteg R&R-t alkalmaz
tam, bár hagytam teret a váratlan eseményeknek is, és na
gyon rugalmasan viselkedtem. Már akkor egy napirendhez 
tar tot tam magam, amikor még kicsik voltak, és nem értet-
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ték az idő fogalmát, így aztán mindig tudták, mire számít
hatnak. Például amikor hazamentem a munkából, tudták, 
hogy egy teljes órán át csakis velük fogok foglalkozni. Sem
mi sem zavarhatta meg az együtt töltött időt. N e m telefo
náltam, nem végeztem házimunkát. Mivel koruknál fogva 
még nem igazodtak el az időben, felhúztam egy vekkert, és 
amikor csörgött, nekiláttam vacsorát főzni és tenni a dolgo
mat a ház körül. Mindig készséggel elengedtek, és a maguk 
módján segítettek, mert annyira feltöltődtek a szent és sért
hetetlen közös játékunk alatt. 

Rutinvizsgálat 
Vannak szülők, akiknek nemigen okoz gondot a napirend kialakítása és betartása. Az aláb

biakból kiderül, hogy miként viszonyulnak ehhez a feladathoz a Második fejezetben leírt szü

lőtípusok. Ön melyik csoportba tartozik? 

I r á n y í t ó szülő T á m o g a t ó szülő M e g e n g e d ő szülő 

Fi lozófia A rend és a követke

zetesség meggyőző

déses híve. 

Tudja, milyen fontos 

a napirend kialakítá

sa és betartása. 

Úgy véli, hogy a túl 

sok szabály elnyomja 

a gyermeke és a saját 

egyéniségét 

G y a k o r l a t Ügyesen kialakítja a 

napi rutint, de lehet, 

hogy előbbre tartja a 

saját igényeit, mint 

gyermeke szükségle

teit. 

Ügyesen kialakítja a 

gyerek és a többi 

családtag igényeihez, 

valamint az életvite

lükhöz igazodó napi 

rutint. 

Nyomasztja a rend

szeresség. Gyerme

kére épül a napja; 

nincs két egyforma 

nap az életükben. 

A l k a l m a z k o d á s Lehet, hogy nehezére 

esik alkalmazkodnia 

gyermeke igényeihez 

vagy a váratlan hely

zetekhez. 

Szükség esetén ru

galmasan módosítja 

a napirendet, életü

ket nem borítják föl a 

változások. 

Szélsőséges esetben 

a tervezés hiánya 

miatt egészen új je-

lentést kap az „alkal

mazkodás" szó. 

L e h e t s é g e s 

k ö v e t k e z m é n y 

Frusztrálja és idegesí

ti, ha el kell térni a 

napirendtől; néha sé

rülnek gyermeke igé

nyei. 

Gyermeke biztonság

ban érzi magát; élete 

kiszámítható, ésszerű 

határokon belül ösz

tönzik kreativitását. 

Ez az „ahogy esik, 

úgy puffan" filozófia 

sokszor káoszhoz ve

zet. Mivel minden 

nap máshogy alakul, 

a gyermek nem tudja, 

mikor mi következik. 
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Mindennapi R&R 
Vannak olyan rituálék, amelyek szinte minden általam ismert 
családban honosak - például az esti mese -, a többit viszont 
az adott család sajátosságaihoz kell igazítani. Miközben az itt 
következő javaslataimat olvassa, gondoljon gyermeke vérmér
sékletére, a saját nevelési stílusára és a család többi tagjának 
igényeire. Amint a „Rutinvizsgálat" című táblázat mutatja, bi
zonyos típusú szülőknek nemigen okoz gondot a napirend 
kialakítása és betartása. Ne hagyja figyelmen kívül a saját na
pirendjét sem. Ha nem tud mindennap együtt vacsorázni a 
gyermekével, legalább heti két-három estén tegye magát sza
baddá. Emellett a szertartások mindig személyes jellegűek; 
leginkább akkor telnek meg 
jelentéssel, ha a résztvevők 
értékrendjét tükrözik. Fölös
leges olyan rituálékat és ruti
nokat erőltetnie, amelyekkel 
nem tud azonosulni. Vannak 
családok, ahol étkezés előtt 
imádkoznak, de lehet, hogy 
Önöknél nem szokás. Sok 
családban apuka végzi az esti 
fürdetés rituáléját, de nem 
mindegyikben. 

Most vegyük sorra a na
ponta ismétlődő rutinokat. 
Ahogy a gyermek nő, némi
képp változnak ugyan, mégis 
ezekre épül a család élete: 
ébredés, étkezés, fürdés, tá
vozás és visszatérés, rendra
kás, délutáni és esti alvás. Itt 
nem térek ki a problémák 
megoldására; ez a fejezet a megelőzésről szól. Ha naponta is
métli ezeket a rutinteendőket, ha megtanítja a gyermeknek, 
hogy mikor mire számíthat, talán nem is lesznek problémák. 

A g y e r e k e m sírva é b r e d . 
M i b a j a ? 

Amikor a szülők arra panaszkodnak, hogy a 

gyerek sírva ébred, gyanítom, hogy nem érzi 

magát jól a kiságyában. Ezeket a kérdéseket 

szoktam föltenni nekik: 

• R ö g t ö n b e s i e t hozzá, a m i n t m e g h a l l j a 

a h a n g j á t ? Talán akaratlanul is arra taní

tották, hogy sírjon, ha a szülő nem terem 

ott azonnal. 

• A m i k o r b e m e g y hozzá, ú g y látja, h o g y 

s z o r o n g - t e l i t o r o k b ó l ü v ö l t , az Ön 

n y a k á b a c s i m p a s z k o d i k ? Ez biztos jele 

annak, hogy fél az ágyában. Változtasson 

rajta (lásd lent). 

• S z o k o t t - e n a p k ö z b e n játszani a kis

á g y á b a n ? Ha nem, próbálja ki (lásd az 

„Előkészületek"-et a 92. oldalon és Leanne 

történetét a 287-296. oldalon). 
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Mindegyik teendőnél meghatározom a hozzá kapcsolódó 
rituálé célját; a szükséges előkészületeket; a folyamatot ma
gát (a rituálé kezdetét, a lezárását, meg ami közöttük van); 
és ahol kell, a rituálé későbbi megerősítését. A lényeg a kö
vetkezetesség. Ne felejtse el azt sem, hogy kizárólag Önön 
múlik, hogy beváltják-e a rutinok és rituálék a hozzájuk fű
zött reményeket. Gondolkodjon, és legyen kreatív. 

Ébredés. Egy kisgyerek csak kétféleképpen ébredhet - jóked
vűen vagy sírva. Csecsemőkorban az ébredési szokásokat a 
vérmérséklet határozza meg. Mire a csecsemőből kisgyer
mek lesz, ebben a kérdésben már nem annyira az egyénisé
ge a döntő, mert nagyobb szerephez jutnak azok a magatar
tásformák, amelyeket a szülei alakítottak ki benne. A jó 
R&R akár el is nyomhatja a vérmérsékletet. 

A CÉL: Megtanítani a gyermeknek, hogy jól érezze magát 
a kiságyában, mosolygósan, gügyögve ébredjen, és húsz
harminc percig egyedül, vidáman játsszon. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Napközben is játsszon a kiságyában. Ha 
jól érzi magát benne, két dologra fog rájönni: biztonságban 
van, és ott is lehet játszani. Ha még nem jött rá, naponta 
egyszer-kétszer tegyük be a kiságyába. Legyen kéznél a ked
venc játéka, és eleinte maradjunk vele, hogy ne essen két
ségbe. Játsszunk bújócskát, vagy amit szeret. Ne menjünk ki 
a szobájából. Később aztán foglaljuk el magunkat valami
vel: hajtogassuk össze a kimosott holmit, tegyünk rendet a 
polcokon vagy olvasgassunk, egyszóval legyünk a közelé
ben, de már ne játsszunk vele. Fokozatosan menjünk tőle 
távolabb, végül mind hosszabb időre hagyjuk magára (a tá
vozásról és visszatérésről lásd még a 96-98. oldalt). 

FOLYAMATA: Reggelenként próbáljuk felmérni, meddig 
játszik el magában, mielőtt sírva fakadna. Akkor menjünk 
be hozzá, amikor még nem sír. Ha nem érünk rá kivárni, ha
marabb is bemehetünk. Akkor se várjunk, ha tudjuk, hogy 
tisztába kell tennünk. 

Vidáman lépjünk be hozzá, és látványosan örüljünk an
nak, hogy új nap kezdődik. Van szülő, aki maga költötte 
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vagy átírt énekkel vagy mondókával üdvözli, például „Papa, 
Mama, Hanna, jó reggelt. Már odakünn a nap felkelt. Szól 
a kakasunk, az a nagy tarajú: Gyere ki a rétre, kukurikú!" 
(A „Pál, Kata, Péter" dallamára) A rituálé akkor ér véget, 
amikor kivesszük a kiságyából. 

TIPP: Ne vigasztalja, ha sírva ébred. Vegye ölbe, ölelje meg, 
de kérem, ne mondja azt neki, hogy „Jaj, szegénykém!" 
Legyen jókedvű, örüljön az új napnak. Jusson eszébe, 
hogy a gyermek utánzással tanul. 

Étkezések. A legtöbb kisgyerek legendásan rossz evő - sok 
szülő fordul hozzám emiatt (a Negyedik fejezet témája lesz 
az, hogy mit és hogyan egyen a kisgyerek). „Nyugalom -
szoktam mondani ilyenkor. - Inkább arra figyelj, hogy az 
étkezéseknek is meglegyen az állandó rituáléjuk, ne arra, 
hogy mennyit eszik." Higgye el, nem fog éhen halni - szá
mos tanulmány bizonyítja, hogy az egyébként egészséges 
kisgyermek az időnként fellépő étvágytalansága ellenére is 
megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyaghoz jut, ha a 
szülő nem erőlteti (lásd a 130-146. oldalt). 

A CÉL: Az étkezést tekintsük afféle illemtanórának; tanít
suk meg a gyereket, hogyan kell az asztalnál ülni, használni 
az evőeszközöket, megkóstolni az új ételeket, és minde
nekelőtt együtt étkezni a családdal. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Mindig nagyjából ugyanabban az idő
pontban együnk. A csecsemő kis zabagép, a kisgyermek vi
szont sokszor az ellentéte. Túlságosan lefoglalja, hogy fölfe
dezze a világot és eligazodjon benne. Az éhség önmagában 
már nem jelent elég motivációt, de ha tudja, hogy ekkor meg 
ekkor enni szoktunk, az segíthet neki ráhangolódni az evésre. 
(Ugyanez vonatkozik más testi szükségletek kielégítésére is.) 

Nyolc-tíz hónapos korától vacsorázzon együtt a családdal 
- ekkor általában már tud önállóan ülni és szilárd ételt en
ni. Legyen saját etetőszéke. Tanulja meg, hogy ha beteszik a 
székébe, az azt jelenti, hogy nyugton kell ülnie, mert enni 
kap. Ha vannak idősebb testvérei, egyenek vele. Az a leg-
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jobb, ha legalább hetente néhány este mi is csatlakozunk 
hozzájuk, és harapunk valamit, még ha nem vagyunk is éhe
sek. A szülő jelenléte a „családi vacsora" hangulatát adja. 

FOLYAMATA: A kézmosás ideális rituálé étkezés előtt; eb
ből a gyerek tudni fogja, hogy hamarosan asztalhoz ül. Ha 
már biztosan áll a lábán, vegyünk neki egy masszív zsá
molyt, hogy segítség nélkül felérje a mosdót. Nézze meg, mi 
hogyan mosunk kezet, aztán adjuk a kezébe a szappant, és 
próbálkozzon meg vele ő is. Legyen saját kéztörlője, amely 
számára is elérhető magasságban lóg a mosdó mellett. 

Asztalhoz ülve mondjunk áldást, gyújtsunk gyertyát vagy 
egyszerűen kívánjunk egymásnak jó étvágyat. Beszélges
sünk, ahogyan a felnőttek szoktak. Meséljünk a napunkról, 
kérdezgessük az idősebb gyerekeket az övékről. Kezdetben 
a kisgyermek még nem tud bekapcsolódni, de így fogja 
megérteni a beszélgetés lényegét. És ha vannak testvérei, 
már azzal is nagyon sokat tanul, ha csak hallgatja őket. 

A gyerek számára az étkezésnek akkor van vége, amikor 
abbahagyja az evést. Sok szülő aggódik amiatt, vajon ele
gendő és megfelelő táplálékhoz jut-e gyermeke, és minden 
tiltakozása ellenére igyekeznek belehízelegni még egy fala
tot. Még rosszabb, ha utána mennek a szobájába, hogy be
lediktáljanak még néhány kanállal, miközben játszik (lásd 
Shannon történetét a 308-312. oldalon). Tartsa szem előtt 
a rituálé célját, ami az asztali illem elsajátítása. Játék köz
ben nem eszünk. 

Az étkezést a családi szokásoknak megfelelően fejezzük 
be. Megköszönjük az ebédet/vacsorát. Van, ahol elmonda
nak egy imát, vagy elfújják a gyertyákat. Az is elég, ha le
vesszük a gyerekről az előkét, és azt mondjuk: „Egészsé
günkre. Most szedjük le az asztalt." Ha a gyermek biztosan 
jár, maga is odaviheti a mosogatóhoz a saját (lehetőleg nem 
törékeny) tányérját. Én helyesnek tartom, ha a szilárd éte
lek bevezetésével egy időben megtanulják, hogy étkezés 
után fogat kell mosni. 
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TIPP: A fogmosást már akkor el lehet kezdeni, amikor a 
gyereknek még nincs foga. Tekerjen az ujjára egy puha, tisz
ta frottírkendőt, és étkezés után dörzsölje végig az ínyét. Így 
megszokja az érzést, mire kibújnak a fogai. Később vegyen 
egy puha gyerekfogkefét. Eleinte valószínűleg szopogatni 
fogja, végül azonban megtanulja, hogyan kell használni. 

MEGERŐSÍTÉS: Akárhol vagyunk is, ne változtassunk az étke
zés rituáléján. Ha vendégségbe, étterembe vagy hosszabb 
útra megyünk, a lehetőségekhez mérten tartsuk magunkat a 
fentiekhez. Ez biztonságérzettel tölti el a gyermeket, és 
megerősíti az étkezésekkel kapcsolatban szerzett tudását. 
(A Hatodik fejezetben foglalkozom azzal, hogyan lépjünk ki 
a kisgyermekkel a nagybetűs Életbe.) 

Fürdés. Míg egyes csecsemők utálnak fürdeni, sok kisgyer
meket szinte lehetetlen kiimádkozni a kádból. A következe
tes fürdetési rituálé sokat segíthet abban, hogy megússzuk a 
hadakozást. 

A CÉL: Ha este fürdetünk, a célunk az, hogy a gyermek el
lazuljon és felkészüljön a lefekvéshez. Ha a fürdésre reggel 
kerül sor, ami ritkább az általam ismert családoknál, a cél 
az, hogy frissen kezdje a napot. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Jókedvűen jelentsük be, hogy „Ideje für
deni ! " vagy „Megyünk fürdeni!" Engedjük meg a vizet, te
gyünk bele műanyag poharakat, flakonokat, kacsákat és 
más lebegő játékokat. Ha nem érzékeny a gyerek bőre, önt
hetünk a kádba habfürdőt is. Emlékszem, amikor az én lá
nyaim fürödtek, több játék volt a vízben, mint a szobájuk
ban! Készítsünk ki két törlőkendőt is, egyet magunknak, 
egyet a kicsinek. 

TIPP: Először mindig a hideg vizet nyissa meg, és csak utá
na keverje hozzá a meleget. Hogy a gyerek még véletlenül 
se forrázhassa le magát, ha elcsavarja a meleg víz csapját, 
vegyen a csaptelepre védőhuzatot, vagy tekerje körül egy 
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törülközővel. A kád aljára tegyen csúszásgátlót, a bojler 
termosztátját pedig maximum 50 fokra állítsa. 

FOLYAMATA: Emeljük be a gyereket a kádba, vagy engedjük 
önállóan bemászni, ha már elég nagy hozzá. (Persze le
gyünk óvatosak: a kád nagyon tud csúszni.) Fürdetés köz
ben én mindig énekelek valamilyen dalocskát, például azt, 
hogy: „Kis kacsa fürdik fekete tóba', anyjához készül Len
gyelországba, sudri, sudri, sudri." Ettől általában kedvet 
kap a gyermek az önálló mosakodáshoz. 

Mivel a gyerekek többsége nem akarja abbahagyni a pan
csolást, ne vegyük ki a vízből minden átmenet nélkül. Előbb 
sorra szedjük ki a játékokat. Aztán húzzuk ki a dugót, és mi
közben folyik le a víz, mondjuk azt: „Hohó, fogy a víz. Vége 
a fürdésnek." Végül dörgöljük végig a testét egy bolyhos tö
rülközővel. 

TIPP: Most, hogy már kinőtt a csecsemőkorból, ügyesen 
mozog, ennek ellenére semmilyen körülmények között ne 
hagyja egyedül a fürdőszobában. (Biztonsági kérdésekről 
lásd a 129. oldalt.) 

Távozás és visszatérés. Minden gyereknek van egy olyan idő
szaka, amikor nehezen válik el a szüleitől, még akkor is, ha 
a mama csak a konyhába megy vacsorát főzni. Egyes gyere
kek könnyebben viselik, mint mások, de a szülőktől is függ. 
Ha csecsemőkora óta mindennap dolgozni járnak, és nagy
jából azonos időpontban mennek el otthonról, illetve jön
nek haza, a gyermek általában gyorsabban megszokja a ru
tint, mert tudja, mire számíthat. Valamivel nehezebb számá
ra a dolog, ha rendszertelenebb az egyik vagy mindkét szü
lő távozása és visszatérése. De olyan gyerekeket is ismerek, 
akik látszólag megszokták már szüleik távollétét, aztán egy 
idő múlva mégis sírni kezdtek utánuk. 

A CÉL: Hogy a gyermek biztonságban érezze magát, és 
megtanulja, hogy a szülő elmegy ugyan, de vissza fog jönni 
hozzá. 
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ELŐKÉSZÜLETEK: Szoktassuk hozzá a gyereket, hogy nem 
mindig lehetünk otthon. Ha hat hónapos korától fokozato
san növeljük a külön töltött időt, nyolc hónapos korára akár 
negyven percig is eljátszik egyedül. Kezdetben csak bújócs
kázzunk. Ebből megtanulja, hogy még ha nem látja is a szü
lőt, az attól még ott van. De ne erőltessük, ha fáradt vagy 
nyűgös. És ha eleinte fél vagy sírva fakad, várjunk egy ki
csit, akár egy napot is, majd próbálkozzunk újra. 

Amikor eljutunk oda, hogy nem bánja, ha kimegyünk a 
szobából, ügyeljünk rá, hogy a gyerek biztonságban legyen 
- a kiságyában vagy a járókájában -, esetleg valaki más 
felügyelete alatt. Valahányszor ott hagyjuk, mondjunk vala
mi olyasmit, hogy „Most kimegyek a [konyhába/az én szo
bámba] . Csak szólj, ha akarsz valamit." De azonnal men
jünk vissza, ha hív minket, hogy megtanuljon bízni ben
nünk. Ha van valamiféle házitelefon-rendszerünk, meg
nyugtatásképpen beszéljünk hozzá kintről, vagy feleljünk 
neki: „Itt vagyok a konyhában, kicsim." Ha szükséges, néz
zünk be hozzá, és simogassuk meg. Fokozatosan nyújtsuk a 
távol töltött időt. 

Amikor otthonról megyünk el, akár a boltba tizenöt perc
re vagy dolgozni egész napra, legyünk őszinték. Ne mond
juk azt, hogy „Mindjárt jövök", vagy ami még rosszabb, 
hogy „Öt perc múlva itt vagyok", ha öt óra múlva szándé
kozunk hazajönni. A kisgyermeknek ugyan még nincs idő
érzéke, de ha néhány nappal később azt hallja, hogy „öt 
perc múlva" kimegyünk a játszótérre, mérges lesz, mert azt 
fogja hinni, hogy az nagyon hosszú idő. 

FOLYAMATA: Távozáskor mindig ugyanazt mondjuk és 
ugyanúgy viselkedjünk: „Dolgozni megyek, manócskám", 
majd öleljük meg, és adjunk neki két puszit. Nyugodtan 
megígérhetjük, hogy „Ha hazajöttem, elmegyünk a játszó
térre." Ugyanakkor fontos kitapasztalnia, hogy az Ön gyer
mekét mi nyugtatja meg leginkább. Egyes gyerekek például 
örülnek, ha integethetnek az ablakból, másokat viszont csak 
fölzaklatja, mert megnyújtja az elválást. 
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a rendrakás rutinját. A játszócsoportjaimban például már a 
nyolc hónaposokkal is „rendet rakunk", mielőtt zenét hall
gatnánk, ami nyugodtabb tevékenység, mint a játék. Egyéb
ként sem lehet elég korán kialakítani a kötelességtudatot és 
a tiszteletet. 

A CÉL: Hogy kötelességtudatra neveljük, és megszokja, 
hogy vigyáznia kell a saját és mások holmijára. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Legyen egy doboza, sok akasztója és le
hetőség szerint néhány polca a szekrényében, amiket segít
ség nélkül elér. 

FOLYAMATA: Amikor hazamegyünk, mondjuk azt neki: 
„Akasszuk föl a kabátunkat." Ha mi is fölakasztjuk a ma
gunkét, utánozni fogja. Ha a szobájában játszik, és közele
dik az étkezés vagy a lefekvés ideje: „Csináljunk rendet." 
Először segíteni kell neki. A játszócsoportjaimnak azt szok
tam mondani: „Mindent beleteszek a dobozba", mire ők is 
nekilátnak. Ne veszítsük el a türelmünket, ha újabb játéko
kat akar kivenni, csak mondjuk rendületlenül, hogy „Nem, 
most eltesszük a játékokat. Rendet rakunk." E rituálé állan
dó ismétlésével tanulja meg, hogy mit jelent rendet rakni. 

MEGERŐSÍTÉS: Akár a nagymamához megyünk, akár ját
szóházba, akár az unokatestvérekhez, ne feledkezzünk meg 
erről a rituáléról. 

Délutáni és esti alvás. Nincs finomabb annál, mint amikor 
este összebújunk gyermekünkkel, és mesélünk neki. A szü
lők általában ugyanúgy élvezik, mint a gyerekek. De aztán 
eljön a pillanat, amikor aludni kell. Egyes gyerekek ehhez 
több segítséget igényelnek, mint mások - az elalvást is ta
nulni kell (lásd a 288. oldalt). De a lefekvés rituáléjához ak
kor is következetesen ragaszkodjunk, ha a gyerek „jó alvó", 
vagyis viszonylag hamar álomba merül. Ahogy mind önál
lóbban közlekedik, gondok adódhatnak az alvással - jellem
zően egy- és kétéves kor között. Rosszat álmodik, de türel
metlen is. Szeretne fölkelni! Az alvással kapcsolatos problé
mákkal a Nyolcadik fejezetben foglalkozom, de addig is áll
jon itt néhány tanács az elalvás R&R-jéhez. 

Tény, hogy nehéz tekintettel lenni a gyerek érzelmeire 
(„Tudom, azt akarod, hogy itthon maradjak.. ."), ugyanak
kor szembesíteni is a nyers valósággal („.. .de anyának el 
kell mennie dolgozni".). Gondoljunk arra, hogy sokszor 
nem maga az elválás viseli meg, hanem az, ahogyan elvá
lunk tőle. Ha elindulunk, aztán visszaszaladunk hozzá, csak 
fokozzuk a szorongását. Ezzel (akaratlanul) azt tudatjuk ve
le: „Ha sírsz, visszajövök." 

TIPP: Az Ön lelki nyugalma érdekében: Ha sírva hagyta 
otthon a gyereket, a kocsijából vagy a munkahelyére érve 
hívja föl a bébiszittert. Higgye el nekem, hogy öt perccel 
anyuka távozása után a legtöbb gyereknek már semmi baja. 

Hazatéréskor mindig ugyanazokkal a szavakkal lépjünk be 
az ajtón: „Itt vagyok!", vagy „Szervusz, drágám, megjöt
t e m ! " Ölelgessük-puszilgassuk meg, és mondjuk azt: „Most 
átöltözöm, aztán játszunk." Ezután legalább egy órán ke
resztül kizárólag rá figyeljünk - ez az idő csakis az övé és a 
miénk legyen. 

Vannak anyukák, akik indulás előtt hazatelefonálnak, 
hogy a bébiszitter szólhasson a gyereknek: „Nemsokára itt
hon lesz a mama." Aztán oda is viheti az ablakhoz, hogy lás
sa megérkezni (feltéve, hogy nem nagyvárosban laknak, 
ahol a forgalmi dugók miatt képtelenség kiszámítani, mikor 
ér haza az ember). Érdekes, hogy ha a szülő kötött munka
időben dolgozik, a gyerek sokszor azokra a rituálékra is 
ráérez, amelyek nem is neki szólnak. Nálunk például Sara 
tudta, hogy estefelé, amikor Mámi föltette a teáskannát, én 
már útban vagyok haza. 

TIPP: Munkából hazajövet soha ne hozzon ajándékot a 
gyereknek. Ön az ajándék. 

Rendrakás. Mivel a kisgyerek általában nehezen vált egyik 
tevékenységről a másikra, én naponta többször is beiktatom 
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A CÉL: Hogy lecsendesedjen és ellazuljon a játék feszült
sége és izgalma után. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Fejezzük be az ingerekben gazdag tevé
kenységeket, mint amilyen a tévénézés vagy a játék. Pakol
juk el a játékokat (lásd a fenti rendrakási rituálét), és jelent
sük be: „Mindjárt megyünk aludni." Húzzuk össze a füg
gönyt, eresszük le a redőnyt. Hogy a gyermek testileg is el
lazuljon, az esti rituálénak legyen része a fürdés - és ha a 
gyermek szereti, a masszázs is. 

FOLYAMATA: Miután megfürdettük és pizsamába öltöztet
tük, ajánljuk föl, hogy „Válassz egy mesekönyvet". Ha a 
gyermek nyolc és tizenkét hónapos kor közötti, és még nin
csenek kedvencei, mi válasszunk neki. De előre döntsük el 
és közöljük vele, hány mesét (vagy ugyanazt a mesét hány
szor) fogunk felolvasni. Ne engedjünk, különben kihívjuk 
magunk ellen a sorsot (erről bővebben lásd a Kilencedik fe
jezetet). 

A fentieken túl minden család a maga és a gyermek szo
kásaihoz igazítja e rituálé részleteit. Roberta és a kis Ursula 
esténként egy hintaszékbe telepednek, és maguk közé ülte
tik Ursa kedvenc nyusziját. Roberta felolvas egy mesét, egy 
kicsit „enyelegnek", aztán Ursa minden további nélkül 
hagyja magát betenni a kiságyába. Deb kisfia, Jack a ked
venc takaróját szorongatva kazettáról hallgat mesét, miköz
ben egy képeskönyvet nézeget. Amikor leugrik Deb öléből, 
hogy a teherautójával játsszon, Deb szelíden figyelmezteti: 
„Most már nem játszunk, Jack - megyünk aludni." 

Vannak gyerekek, akik lefekvés előtt még szopnak, vagy 
cumisüvegből kapnak tejet. Ez rendjén van, ha segít neki el
csendesedni - feltéve, hogy nem csakis így tud elaludni (lásd 
Leanne történetét a 287-296. oldalon). (Különben sem tesz 
jót a fogainak, ha az ágyban cumisüvegezik.) A tizenkilenc 
hónapos Dudley még követeli az üveget, de a nappaliban 
kapja meg. Így megvan a biztonságérzete, de a cumisüveg 
nélkül is el tud aludni. Ők további megnyugtató szertartást 
is kialakítottak. Az ablakból integet a holdnak és a csillagok
nak. Ha apa nincs otthon, a fényképét puszilja meg. 
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A fektetés rituáléjának akkor van vége, amikor a gyereket 
a kiságyába tesszük. Némelyik nem igényli tovább a szülő 
jelentétét; mások elvárják, hogy egy ideig még vele marad
jon, énekeljen neki, rátegye a kezét vagy simogassa a hátát. 
Ha Ön ismeri a gyermekét, azt is tudja, mitől nyugszik meg. 
(Ha a rituálé befejeztével sem akar megmaradni az ágyá
ban, olvassa el a tippeket a Nyolcadik fejezetben.) 

R&R a különleges alkalmakra 

Amint könyvem elején rámutattam, mindennap, minden 
héten és minden évben számtalan olyan alkalom adódik egy 
család életében, amelyek fényét emelni lehet egy-egy rituá
léval. Akárcsak a hétköznapi teendőknél, a lényeg itt is az, 
hogy személyessé tegyük és tartalommal töltsük meg őket. 
Ami az egyik családban beválik, egy másik számára esetleg 
semmilyen jelentést nem hordoz. Barbara Biziou a könyvé
ben például bemutatja „A kiválasztott napjá"-t, amikor azt 
ünneplik, hogy az örökbe fogadott gyermek megérkezett a 
családba. Biztos vagyok benne, hogy az Ön tágabb családjá
ban is akadnak különleges ünnepi hagyományok. Az aláb
biakban a legáltalánosabbakat sorolom fel. 

A családi együttlét ideje. Tarthatjuk hetente vagy havonta egy
szer, a lényeg az, hogy rendszeresen együtt legyen a család, 
amikor megosztjuk egymással az ötleteinket, beszélünk az 
érzelmeinkről vagy egyszerűen csak jól érezzük magunkat. 
Alapozhatjuk a családi hagyományokra, kitalálhatunk úja
kat, vagy ötvözhetjük a kettőt. 

A CÉL: Az együttműködés, a kommunikáció és a jó kap
csolat ösztönzése. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Ha a kisgyermeknek négyéves vagy an
nál idősebb testvére is van, átvehetjük a Biziou-féle formá
lisabb „családi gyűlés" rituálét, amelynek keretében beszél
gethetünk, kibékülhetünk és játszhatunk. Ha csak Ön, a 
partnere és a kicsi élnek együtt, egyszerűen töltsenek hár-
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masban néhány órát minden héten. Merítsen ihletet Biziou 
családi gyűléséből, de ne felejtse el, hogy a gyermeke még 
kicsi, és vegye tekintetbe a képességeit. 

FOLYAMATA: Először is jelentsük be: „Együtt a család." A ri
tuálé kezdetének jelzésére gyújtsunk gyertyát, de vigyázzunk, 
hogy a gyerek ne férhessen hozzá. Még ha nem Biziou-féle 
családi gyűlést tartunk is, tekinthetjük az alkalmat és a helyet 
szentnek és sérthetetlennek - ne legyenek kötelezettségek és 
aggodalmak. Ne rontsuk el a hangulatot telefonálással, házi
munka végzésével és más felnőtt dolgokkal. Szánjuk rá az 
időt, hogy a gyerekkel foglalkozzunk - lehet ez egy étkezés, 
kirándulás, vagy mindannyian vonuljunk be a nappaliba, be
szélgessünk, játsszunk, énekeljünk (tévét lehetőleg ne néz
zünk). A szertartás végén fújjuk el a gyertyát. 

MEGERŐSÍTÉS: Ha a gyermeke még nagyon kicsi - mond
juk, egyéves -, Ön talán úgy gondolja, hogy neki ez még 
nem való, mert „úgysem ért i" . Lehet, hogy tényleg nem ér
ti, de lehet, hogy igen. Mindenesetre bizton állíthatom, 
hogy ha rendszeresen végzik ezt a családi rituálét, gyerme
kük idővel nemcsak hogy megérti a jelentőségét, hanem 
várni is fogja. 

Apuka ideje. Már az Előszóban is említettem, hogy bár ma
napság az apukák készségesebben kiveszik a részüket a 
gyermeknevelésből, mint a korábbi generációkban, az álta
lam ismert anyukák továbbra is úgy érzik, hogy az életük
ben szerepet játszó férfiaknak - beleértve a nagyapákat is -
még bőven van mit pótolniuk. Ez részben hatalmi kérdés. 
Némely anyukák egyszerűen nem akarják kiadni a kezükből 
a gyeplőt, vagy önkéntelenül is kiszorítják az apukát (lásd a 
szalagot). De oka lehet az apuka távolléte is. Ha egész nap 
dolgozik, és anyuka otthon van a gyerekkel, akkor egysze
rűen nem lehet mit tenni. De még azokban a családokban 
is, ahol anyuka szintén dolgozik, apuka többnyire csak „ki
segítőként" működik közre, ahelyett hogy teljes értékű szü
lőként viselkedne. (Ha apuka marad otthon a gyerekkel, 
fölcserélődhetnek a szerepek, de ilyet ritkán láttam.) 
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Ha a szülők figyelme ki-
egyensúlyozottabban oszlik 
meg, az azért van, mert apu
ka tudatosan törekszik rá, 
hogy együtt legyen a gyere
kével vagy gyerekeivel, anyu
ka pedig támogatja benne. 
Talán nem az első perctől 
fogva. Sok apuka fél megfog
ni az újszülöttet; sokszor 
csak egy-két éves korában 
jön meg önbizalmuk. Martin 
például a háttérben maradt, 
amikor Quinn egészen kicsi 
volt. Most viszont minden 
szombat délelőtt örömmel 
viszi a játszótérre tizennyolc 
hónapos kisfiát. Persze imád
ja a focit, ezért úgy szervezi a 
programjukat, hogy eljusson 
a meccsre. De a felesége, 
Arlene, legalább néha léleg
zethez jut, és ami ugyanilyen 
fontos, Quinn „személyesen" 
ismerheti meg az apját, nem 
csak Arlene elmondása alap
ján. Az első alkalommal Martin nehezen szánta rá magát, 
hogy egyedül vigye el a fiát. De ha nem tette volna, sosem ala
kul ki ez a hétvégi rituálé. Sok ilyen apuka van. 

A CÉL: Segíteni a gyereknek, hogy külön kapcsolata lehes
sen az apjával. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Anyukának és apukának előre kell ter
vezniük, és néha a vitákat sem kerülhetik el, főleg ha mind
ketten dolgoznak. Gondos szervezéssel elejét vehetik a 
problémáknak. De ha apuka már ráérzett a közös program 
ízére, senki és semmi ne álljon az útjába. 

H o g y a n nehezít jük m e g a p u k a 
d o l g á t ? 

Sok anyuka akaratán kívül rontja a gyerek 

kapcsolatát az apjával, mert: 

A p u k a h e l y e t t g o n d o l k o d i k . Greta és az 

apja egy játék porszívóval takarítanak. „ N e m 

akar vele játszani - mondja anyuka. - Az 

előbb tettük e l ." Apukának kell rájönnie, mi

vel szeret játszani Greta, és mivel nem. 

A g y e r e k e l ő t t bírálja az a p j á t : „ N e m így 

kell ráadni a pólóját." 

A z t az ü z e n e t e t küldi a g y e r e k n e k , 

h o g y a p u k á v a l nincs b i z t o n s á g b a n . Kö

rülöttük téblábol, amikor apuka foglalkozik 

Gretával. Ha Greta sírva fakad, rögtön elra

gadja az apjától. 

Rossz sz ínben t ü n t e t i f ö l a g y e r e k e l ő t t . 

Ha Greta nem akar elaludni, beküldi hozzá 

az apját. Ha Greta rosszul viselkedik, azzal 

fenyegeti, hogy „Na várj csak, mi lesz, ha 

apa hazajön". 

N e m a k a r l e m o n d a n i a g o n d o s k o d ó sze

r e p é r ő l . Apuka mesél Gretának, anyuka be

jön, és kiveszi a kislányt az öléből: „ M a j d én 

befejezem a mesét." 
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FOLYAMATA: Tudassuk a gyerekkel, hogy most következik 
az az időszak, amelyet az apjával tölt. Mint már hangsúlyoz
tam, ha minden alkalommal ugyanazt mondjuk és csinál
juk, idővel megérti, hogy ezek a rituálé kezdetét jelzik. Pél
dául Mart in azt mondja Quinn-nek: „Gyere, öcskös, me
gyünk a játszótérre", majd ölbe kapja. Quinn, aki egyéves, 
ösztönösen tudja, hogy ha az apjával van, más szokások lép
nek érvénybe. Mart in szeret dudorászni, ezért a játszótérre 
menet a maga költötte dalocskát énekelgeti: „Apa és 
Quinn, apa és Quinn a játszótérre mennek, mert szombat 
van." Quinn még nem tud beszélni, de Martin szerint a ma
ga módján már dúdolja a dallamot. Körülbelül egy órát töl
tenek a játszótéren, és Mart in e szavakkal jelzi a játék végét: 
„Gyere, öcskös, hazamegyünk pihenni." Otthon Mart in lát
ványosan leveszi előbb a maga, aztán Quinn cipőjét. Haza
jöttek. Quinn-nek most aludnia kell. 

Apukával persze nem csak játszani lehet. N e m árt, ha az 
apa a hétköznapi rutinteendőkből is részt vállal. Tapasztala
taim szerint a fürdetést szeretik a legjobban. De van olyan 
apuka, aki szívesen csinál reggelit. Végül is bármit vállalhat, 
a lényeg az, hogy rendszeresen végezze. 

Családi események. Emlékezzünk meg a születésnapokról, 
évfordulókról és más családi ünnepekről. Két dolgot érde
mes szem előtt tartani: az ünneplés ne legyen túl nagy, túl 
látványos vagy más módon túlzó, és ne csak azokat az ese
ményeket ünnepeljük, amelyek a gyerekhez kapcsolódnak. 
Másképpen fogalmazva: már a kisgyermeknek is javára vá
lik, ha időnként kikerül a figyelem középpontjából, és meg
tanulja, hogyan köszöntsön fel másokat. 

A CÉL: Hogy megértse egy adott esemény jelentőségét, 
még akkor is, ha nem kap ajándékot. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Néhány nappal az esemény előtt mond
juk meg a gyereknek, hogy „nagy n a p " közeleg. Még nem
igen van időérzéke, ezért ha sokkal korábban szólunk, el
veszti az érdeklődését, mire eljön az a nap. Ha az ő születés
napját ünnepeljük, csak néhány közeli rokon jöjjön el. Az 
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aranyszabály az „életévenként egy vendég". Ha tehát két
éves lesz, két barátot/barátnőt hívjon. Ha Ön ezzel nem ért 
egyet, legalább arra figyeljen, hogy ismerős gyerekeknek 
szóljon - például játszótéri vagy bölcsődei pajtásainak. 

Ha másvalaki, mondjuk, egy testvér vagy nagyszülő szüle
tésnapja lesz, magyarázzuk el a gyereknek az ünnep jelenté
sét. Biztassuk, hogy készítsen neki ajándékot - egy rajzot, 
egy gyurmafigurát, vagy diktáljon nekünk köszöntő szöve
get, és firkálással „írja alá". Ha még kicsi az ilyesmihez, ja
vasoljuk azt, hogy ajándékozza az illetőnek valamelyik játé
kát („Nanának születésnapja lesz, nekiadod ezt a babát?"). 
Megtaníthatjuk elénekelni vagy tapssal kísérni a „Boldog 
szülinapot" dalt - a nagyszülők ennek is örülnek. 

FOLYAMATA: Amikor a szülők bulit vagy kerti partit szer
veznek az egyéves gyerek tiszteletére, azt inkább ők élvezik. 
A gyerek szempontjából a rövid, kötetlen esemény a leg
jobb. Szabad játékkal kezdődik, és szendvics-, sütemény
vagy tortaevéssel, a gyertyák elfújásával fejeződik be. Akár
mit ünneplünk, ne tartson tovább két óránál. Sok szülőt is
merek, akik bohócokat vagy hasonlókat fogadnak - ugyan 
már! A gyerekek magukban is kiválóan szórakoznak. Nem
rég egy anyuka elmesélte, hogy egyéves gyermeke annyira 
sírt a saját születésnapi partiján, hogy el kellett vinni! Ha 
hivatásos szórakoztatót hívunk, legalább beszéljük meg ve
le, hogy olyan dalokat énekeljen, amiket a gyerek ismer. 

Ha szem előtt tartja, hogy a lényeg nem pusztán az ese
mény megünneplése, hanem hogy a gyerekben kialakuljon a 
családi összetartás érzése, megtanuljon önzetlen lenni és el
sajátítsa az ilyenkor helyes viselkedést, Ön is tudni fogja, 
mit hogyan szervezzen meg. Ha a kis Susie az ünnepelt, fi
gyeljen oda, hogy mindig megköszönje az ajándékot, vagy 
legalább Ön megköszönje helyette. Ha egy testvér vagy más 
rokon, esetleg anyák napja tiszteletére gyűlnek össze, Susie 
mondjon valami kedveset az ünnepeltnek. 

MEGERŐSÍTÉS: Tanítsa meg köszönőlevelet írni - ezt nem 
lehet elsietni. Tény, hogy még nem tud sem olvasni, sem ír
ni, talán beszélni sem, de írja meg Ön a levelet, olvassa föl 
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neki, és kérje meg, hogy egy firkával írja alá. A levél rövid 
legyen, hogy a gyerek is megértse. 

Kedves Nagymama! 
Örülök, hogy eljöttél a születésnapomra. Köszönöm a babát, 

amit hoztál. Nagyon tetszik. 
Szeretettel: 
Mabel 

Ünnepek. Örömmel látom, hogy egyre több család törekszik 
rá, hogy az eredeti jelentésük szellemében ünnepelje meg a 
jeles napokat, és nem az anyagiakra fektetik a hangsúlyt. 
Pénzimádó társadalmunkban ez kétségkívül nehéz feladat. 

A CÉL: Hogy elsősorban az ünnep lényegére figyeljünk, ne 
pedig az ajándékokra. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Vásároljunk az ünnepről szóló képes
könyvet, és olvassuk föl a gyereknek. Találjuk ki, hogyan ve
heti ki ő is a részét az ünneplésből azon túl, hogy ajándéko
kat kap - segítsen díszíteni, ajándékokat készíteni mások
nak, süteményt sütni. Ezen alkalmak kapóra jönnek, hogy 
eltegyük a már nem használt játékokat, vagy odaadjuk azok
nak a gyerekeknek, akik szükséget szenvednek. 

FOLYAMATA: Nézzük most a karácsonyt (bár ezek az elvek 
bármelyik ünnepre alkalmazhatók). Kezdjük a napot temp
lomban vagy barátoknál, majd meséljünk és elmélkedjünk. 
Ha spirituális értékeket is kap a kisgyermek, később megle
pően fogékonnyá válik mások szükségletei iránt. Neveljük 
önmérsékletre is, például úgy, hogy szenteste csak egy aján
dékot szabad kibontania. Mindenképpen korlátozzuk a neki 
szánt ajándékok számát. 

MEGERŐSÍTÉS: Lásd a Családi események „megerősítés"-
ét az előző oldalon. A karácsonyra küldött ajándékokat is il
lik levélben megköszönni. 
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Folyamatos R&R 
Azok a szülők, akik gyermekük számára rituálékat és rutino
kat alakítanak ki, ezeket tekintik a mindennapi életük és az 
értékrendjük alapjainak. A gyermek később sem felejti el 
őket, amikor rohamos fejlődése eredményeképpen mind ön
állóbbá válik. És nem pusztán maguk a rituálék számítanak, 
hanem az is, ahogyan a szülők vélekednek róluk. Az R&R 
egyaránt tartalommal tölti meg a hétköznapokat és a külön
leges alkalmakat, ami lelkileg kiegyensúlyozottabbá teszi a 
család életét. A következő fejezetekben más jellegű családi 
szertartásokról is szólok, köztük azokról, amelyek a fejlődés
beli változásokhoz (elválasztás) kapcsolódnak, megkönnyítik 
a változásokat (kistestvér születése), sőt segítik a gyermeket 
abban, hogy uralkodni tudjon az érzelmein (kiállítás). Ha 
nem sajnáljuk rájuk az időt, és visszafogjuk hajszolt iramun
kat, a rituálék nemcsak közelebb hoznak minket egymáshoz, 
hanem bármilyen pillanatot különlegessé tehetnek. 



Negyedik fejezet 

Nincs több pelenka: 
az önállósodás útján 

„Jó, ha van az embernek úti célja, 
de a végén az út számít, nem a cél." 

Ursula K. Le Guin 



Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

Minél előbb, annál jobb? Nem biztos 
Nemrégiben Lindánál jártam, akinek egy hónappal azelőtt 
született meg a kislánya, Noelle. Tizenöt hónapos fia, Brian 
éppen a legjobb barátjával, Skylarral játszott. Mivel abban 
az időben éppen ezen a könyvön dolgoztam, persze nagy ér
deklődéssel figyeltem a fiúkat (és amilyen szerencsém volt, 
a kis Noelle egy órán keresztül mélyen aludt). 

Mialatt a fiúkat néztük, Linda elmondta, hogy az első ter
hessége alatt, egy gyermeknevelésről szóló előadáson ismer
kedett meg Sylviával, Skylar anyukájával, és örömmel álla
pították meg, milyen közel laknak egymáshoz. Ha egyikük
nek dolga akadt, és el kellett mennie otthonról, általában a 
másik felügyelt a gyerekekre, mint aznap is. A fiúk így szó 
szerint a születésüktől fogva sok időt töltöttek együtt. 
Ahogy ott játszottak, Linda egyszer csak hozzám fordult, és 
szinte mentegetőzve magyarázta: „Tudod, mindent Skylar 
csinál először, mert ő három héttel előbb született, mint 
Brian." Aztán nem kis szorongással a hangjában, gyorsan 
megkérdezte: „De azért Brian is szépen fejlődik, ugye?" 

Sajnos sok Lindához hasonló szülőt ismerek. Ahelyett 
hogy élveznének minden fejlődésbeli korszakot és a jelenben 
élnének, folyton a gyerek haladását méricskélik, izgulnak, 
próbálják meggyorsítani a fejlődését, összehasonlítgatják 
más gyerekekkel. A játszóházban, a játszótéren, vendégség
ben - mintha mindig mindenki versenyezne. Az az anyuka, 
akinek a gyereke először kezdett járni, dicsekszik, a többiek 
meg nyomorultul érzik magukat. Megkérdezik: „Vajon 
Karen miért nem jár még?", vagy, mint Linda, magyaráza
tot keresnek: „ H á r o m héttel fiatalabb nála." 

Nemrégiben egy születésnapi partin is jártam, ahol az 
egyéves ünnepeltek, Cassy és Amy ugyanazon a napon szü
lettek. Cassy egészen ügyesen totyogott, Amynek viszont az 
is gondot okozott, hogy álló helyzetbe fölhúzza magát. 
Csakhogy Amy már megnevezte a tárgyakat és a nevén szó
lította a kutyáját. Ráadásul azt is tudta, hogy az a zajos va
lami az utcán „a-ató" (autó), és pont olyan, mint otthon az 
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Csak szerényen ő játék „a-ató"-ja. Cassy 
anyukája elnézte Amyt, és 
megkérdezte tőlem: „Cassy 
miért nem beszél még?" 
N e m tudhatta, hogy alig egy 
perccel azelőtt Amy anyuká
ja meg azt kérdezte: „Amy 
miért nem jár még?" Mind
kettőjüket megnyugtattam, 
hogy ha egy gyerek előresiet 
a testi fejlődésben, sokszor 
lemarad kicsit a beszédben, 
és fordítva. 

Az összehasonlítással nem 
érnek véget a problémák, 
amelyek voltaképpen a csecse
mőkorban kezdődnek. A szü
lők úgy tekintenek a normá
lis fejlődés megnyilvánulá
saira, mintha azok gyerme
kük rátermettségét bizonyí
tanák. „Nézd, megtartja a 
fejét." „Már forog!" „Mit 
szólsz hozzá, fel tud ülni." 

„Figyeld, felállt!" Az ilyenek hallatán csak a fejemet csóvá
lom, mert az én szememben ezek nem a gyerek eredményei, 
hanem a fejlődés állomásai. Így hozza tudomásunkra a Ter
mészet: „Készülj: gyermeked hamarosan újabb állomáshoz 
érkezik." 

Igaz, ami igaz, manapság a nagyszülők is nyomást gyako
rolnak a szülőkre. „Miért nem ül még Lucia?", kérdezi va
lamelyik nagyszülő vagy az anyós/após, ami érthetően kibo
rítja a szülőt. Még rosszabbak az olyan megjegyzések, hogy 
„ N e m kellene megtámasztanod, hogy megtanuljon ülni?" 
Jóságos ég! Ezzel nemcsak azt mondják, hogy Lucia lassan 
fejlődik, hanem azt is, hogy anyuka és apuka nem tesz meg 
érte mindent. 

„Figyeld - mondja a büszke anyuka a vendé

gének. - Már tud tapsolni. - Aztán amikor 

szegény kicsikém csak ül és nem csinál sem

mit, bosszúsan hozzáteszi: - Pedig ma dél

előtt tapsolt." 

A gyerek nem cirkuszi látványosság. A szü

lőknek nem lenne szabad noszogatniuk, 

hogy mutatványokkal ejtse ámulatba a nagy

szülőket vagy a barátnőket. Lehet, hogy a 

fenti kisfiú nem is értette, mit mond az any

ja, de kétségkívül hallotta a hangjában és 

látta az arcán a csalódottságot, amikor ő 

nem reagált. 

A gyerek pontosan azt csinálja, amit tud, és 

akkor, amikor tudja. Majd tapsol, ha tud. 

Nem szándékosan titkolja a tudományát. Ha 

arra kérjük, hogy ismételje meg, ami egyszer 

már sikerült neki, csak kudarcnak és csaló

dásnak tesszük ki. És ha véletlenül megis

métli, amikor kérjük, üdvrivalgásban törünk 

ki, de ilyenkor azért örülünk, mert olyan 

ügyesen csinálja a mutatványt, és nem ön

magáért dicsérjük. 
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Persze teljesen természetes, hogy a szülőket és nagyszülő
ket örömmel tölti el a gyermek tudományának gyarapodá
sa. És természetes, sőt kívánatos is bizonyos fokú összeha
sonlítás, feltéve, hogy nem a versengés kedvéért tesszük. 
Mindenképpen megnyugtató a saját szemünkkel látni, mi
lyen eltérően viselkedhetnek és fejlődhetnek a gyerekek a 
„normális" határokon belül. Ám ha a szülőnek rögeszméjé
vé válik az összehasonlítás, vagy ha siettetni próbálja a fej
lődést, nagyon igazságtalanul bánik a gyerekével. Mert ahe
lyett hogy segítené, csupán szorongóvá teszi. 

A játszócsoportjaimat nagyon lazán szervezem, hogy ele
jét vegyem a versengésnek és a szülők erőszakosságának. 
Van egy rendszerem (lásd a 228. oldalt) - például minden 
foglalkozást zenehallgatással fejezünk be, ami kellemes, 
megnyugtató zárás. De kategorikusan elutasítok mindent, 
ami egy kicsit is a tanításra emlékeztet, mert a szocializáció 
a cél, nem pedig a tanulás. Abból viszont, amit hallok és lá
tok, tudom, hogy ez nem mindenhol van így. Egyes csopor
tokban nem arra készítik föl a szülőket, hogy észrevegyék, 
mikor jut el oda a gyerek, hogy megtegye az első lépéseket, 
hanem állni tanítják, hogy „erősödjön" a lába, és hamarabb 
kezdjen járni. 

Egyes gyerekek felállnak (mert már érettek rá), mások meg 
nem. Higgye le, anyuka, hiába gyakorol vele akár napi egy 
órát heteken át, hiába állítja lábra - ha még nincs itt az ideje, 
úgyis összecsuklik, amint elengedi. Ilyenkor sok szülő ahe
lyett, hogy megbékélne a helyzettel, vásárol egy bébikompot 
vagy más, a járás tanítására kitalált eszközt. Pedig a fejlődés 
nem siettethető se tornával, se különféle eszközökkel. 

Még szomorúbb, ami eztán következik. Amikor a gyerek le
huppan, anyuka és apuka csalódik. A többiek a játszócsoport
ban mind „megelőzték". És a gyerek vajon mit érez? Jó eset
ben csak nem érti: Miért állítanak fel folyton a szüleim, és miért 
vágnak olyan gyászos képet? Rossz esetben kezdetét veszi a ku
darcok életfogytig tartó sorozata, ami alááshatja az önértéke
lését: Nem felelek meg a szüleim elvárásainak, nem önmagamért 
szeretnek, úgyhogy biztos nem vagyok valami jó gyerek. 



Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

Pedig hároméves korra a különbségek nagyjából eltűnnek 
- függetlenül attól, hogy besegítettek-e a szülők, vagy sem. 
A fejlődés a maga természetes menetét követi, nem lehet 
beleszólni. Egyes gyerekek lehagyják társaikat a fizikai ké
pességek terén, másoknak viszont az értelmi vagy érzelmi 
fejlődése gyorsabb. Nagy valószínűséggel szüleik nyomdo
kában járnak, mert a fejlődés ütemét és állomásainak sor
rendjét jórészt a genetikai adottságok határozzák meg. 

Mindez nem azt jelenti, hogy ne játsszon a gyermekével, 
és ne bátorítsa. Azt sem jelenti, hogy meg kellene tagadnia 
tőle a segítségét, ha érdeklődést mutat valamilyen új kész
ség iránt. H a n e m azt jelenti, hogy éberen figyelje és készsé
gesen irányítsa, de ne erőltesse. Igen fontosnak tartom a 
gyerek önállóságra nevelését, de hagyjon neki időt, hogy fel
készülhessen rá. Ne azt tekintse a legfontosabbnak, hogy ki
tűnjön a többiek közül, hanem hogy az elvárások összhang
ban legyenek a testi és szellemi gyarapodásával. 

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy milyen jelekre fi
gyeljen, mikor lépjen közbe és hogyan bátorítsa gyermekét 
mind nagyobb önállóságra úgy, hogy közben azért tisztelet
ben tartja természetes fejlődésének folyamatát. Sok témával 
foglalkozunk - a mozgásfejlődéssel, a játékkal, az evéssel, az 
öltözködéssel és a szobatisztasággal. (A következő két fejezet
ben a szellemi, érzelmi és társas fejlődést vizsgáljuk.) Mielőtt 
rátérünk a részletekre, hadd emlékeztessem az ÁBCD-re. 

ÁBCD 
Á l l j o n f é l r e : Ne erőltesse; várja ki, amíg eljut a fejlődés megfelelő szintjére. 

B á t o r í t s a a f e l f e d e z é s r e : Fejlettségi szintjének megfelelő lehetőségeket teremt

sen számára, hogy új feladatokkal próbálkozhasson és bővíthesse a repertoárját. 

C s ö k k e n t s e n : Maradjon a „tanulási háromszögben" (lásd a 124-128. oldalt), és 

soha ne engedjen meg neki olyasmit, ami túlzottan frusztrálja, felzaklatja, vagy ve

szélyes lehet. 

Dicsérjen: Dicsérje meg, ha valamit jól csinált, újat tanult vagy szépen viselkedett, 

de soha ne vigye túlzásba. 
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Vigyáááááááz! Kisgyerek a láthatáron 

Fontos-e a mászás? 

A kisgyerek legfőbb tevékenysége a mozgás. Egy percig nem 
marad nyugton, folyton menne. Minden másra úgy tekint -
sajnos az evésre és alvásra is -, mint ami akadályozza a ha
ladásban. De gondolja csak végig ezt az csodát: életének el
ső kilenc-tíz hónapja alatt abból a tehetetlen kis csöppség-
ből, aki még a végtagjainak sem volt ura, mostanra örök
mozgó kisgyermek lett, aki úgy közlekedik ide-oda a lakás
ban, ahogy tud - a térdén, a fenekén vagy a lábán. Mi több, 
testi ügyesedésének köszön
hetően kitágul a horizontja. 
Másként fest a világ, amikor 
már ül, pláne ha áll. És, 
kedves anyuka, ha már se
gítség nélkül közlekedik, el
jut azokhoz a tárgyakhoz, 
amelyek tetszenek neki, és 
elmenekülhet azoktól, ame
lyektől fél. Másképpen fo
galmazva, most már a maga 
ura! 

Ne feledje, hogy a gyer
mek lassan és a maga idejé
ben lép tovább a fejlődés
ben. A nyolc hónapos cse
csemő valójában még nem 
„ül". A teste érik, végtagjai 
erősödnek. Önállóan ugyan, 
de bizonytalanul ül, és nagy
jából két hónap kell hozzá, 
hogy ülő helyzetbe tudja 
tornázni magát. Ugyanez 
igaz a mászásra is. Attól fog
va, hogy hason fekve kalim
pál a karjával és a lábával, a 
kúszás-mászás elemeit gya-

Régi megfigyelés, hogy egyes gyerekeknél az 

ülés után rögtön az állás következik, vagyis 

kimarad a kúszás és a mászás. Manapság ez 

mind gyakoribb. A kutatók szerint azért, 

mert a hirtelen csecsemőhaláltól való félelem 

miatt a kisbabákat ritkábban fektetik a ha

sukra. 

Korábban a csecsemők többségét hason al

tatták, ezért kénytelenek voltak megtanulni 

a hátukra fordulni (ami előtanulmány a má

száshoz), ha körül akartak nézni. 1994 óta 

azonban a szülők azt a tanácsot kapják, 

hogy a hátára fektessék a gyermeküket, aki

nek így aztán nem kell megfordulnia. 

Nemrégiben felmérést végeztek az Egyesült 

Államokban és Angliában, amelyből kitűnt, 

hogy a háton alvók közül sokan (az amerikai 

felmérésben részt vevők egyharmada) nem 

forognak, illetve nem másznak a várt idő

ben, sőt néhányan teljesen kihagyják a má

szást. De ne aggódjon, ha az Ön gyermeke is 

közéjük tartozik. Tizennyolc hónapos koruk

ban gyakorlatilag semmilyen különbség sincs 

már a mászók és nem mászók mozgásfejlő

désében - és ugyanakkor kezdenek járni. 

Megdőlt az az egykori nézet is, hogy a má

szás szükséges állomás az agy fejlődéséhez. 
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korolja. Még négy-öt hónap telik el, mire összeáll a moz
gássor. 

A 118-121. oldal táblázata a mozgásfejlődés állomásait 
összegzi - ezeken a szakaszokon átjutva válik a csecsemőből 
kisgyermek. M o n d a n o m sem kell, hogy a testi ügyesedésé-
vel párhuzamosan érik az önmagáról és a környezetéről al
kotott képe, tanulja kezelni a stresszt és elviselni az elválást. 
A fejlődés egyes területei természetesen összefüggnek egy
mással. De kezdjük a testi fejlődéssel. Ettől függ például, 
hogy a gyerek tud-e már ülve, asztalnál enni, milyen játék
kal játszik és hogyan viselkedik gyerektársaságban. 

A táblázat tanulmányozásakor ne felejtse el, hogy korai 
szakaszában a mozgásfejlődés családi örökség. A gyerekek 
körülbelül fele már totyog tizenhárom hónaposan, de ha 
Ön vagy a partnere későn kezdett járni, nagy valószínűség
gel gyermekük is később érkezik meg az egyes állomások
hoz, mint a barátai. Vannak, akik aztán hamar utolérik a 
többieket; másoknak tovább tart. Lehet, hogy az Ön kétéves 
gyermeke nem olyan fürge, mint egyes kortársai, akik már 
ugrálnak és futnak, de hároméves korra jóformán el fognak 
tűnni az esetleges különbségek. 

Akármilyen tempóban fejlődik is, biztos, hogy néha el fog 
esni, és lesznek csalódások, akár némi visszaesés is. Ha ma 
elesik és megüti magát, érthető, hogy holnap talán félve fog 
felállni. De aggodalomra semmi ok - hamarosan ott folytat
ja majd, ahol abbahagyta. Amint magabiztosabban mozog, 
járjon minél többféle felületen - ez javítja az úgynevezett 
motoros kontrollját. 

TIPP: Ha gyermeke elesik, mérje föl, hogy tényleg megütöt
te-e magát, mielőtt a segítségére siet. Az Ön aggodalma 
káros is lehet - megijeszti, és rombolja az önbizalmát. 

Látni fogja, hogy ritkán nevezek meg életkort az egyes állo
másoknál. Ennek az az oka, hogy azt szeretném, ha a folya
matra figyelne, nem pedig az eredményre. Ha gyermeke „le
m a r a d t " is, valószínűleg jól halad, csak a saját tempójában. 
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Mi, felnőttek sem vagyunk egyformák. Gondolja csak meg. 
Ha például Ön az edzőteremben egy új eszközzel próbálko
zik, idő kell hozzá, hogy az izmai és az agya kiismerjék és 
megszokják. Vagy amikor új aerobikoktatóhoz kezd járni, 
eleinte ismeretlenek a mozdulatok. Ha Ön gyorsan tanul, 
hamar belejön, de lehet, 
hogy éppenséggel lassabban 
érez rá, mint a többiek. Ti
zenkét hét múlva viszont 
nemigen lehet megállapíta
ni, ki hogyan kezdett. 

Ugyanez vonatkozik az 
egyes fejlődési állomásokra 
is. Ha figyeli a gyereket, látni 
fogja, mikor érkezik oda, és 
segíthet neki. Fogadja el fej
lődésének egyéni ütemét, ne 
próbálja siettetni. Ha úgy ér
zi, hogy nagyon lemarad a 
kortársaitól, beszéljen a gyer
mekorvosukkal. Ő döntse el, 
van-e ok aggodalomra. 

Végezetül hadd figyelmez
tessem: Az úgynevezett fejlő
dési ugrás idején felborulhat az 
addig megszokott rend. Min
dig nagyon örülök, ha olyan 
e-mailt kapok, mint amilyet 
az itteni oldal szalagjában 
olvashat - ez az anyuka nagy
szerűen áll hozzá a dolog
hoz. De vannak szülők, akik 
nem értik vagy félreértik a 
helyzetet: „Már átaludta az 
éjszakát. Most viszont feláll, 
és nem tud leülni. Mi baja?" 
Semmi. Önállósodik. Néha 

Egy bölcs anyuka e-mailje 

A „rettenetes kétévesekhez" (ami egyébként 

nem igaz) viszonyulhatnánk úgy is, hogy 

„rendkívüli kétéveseknek" nevezzük őket. 

Én elképzeltem, hogy a fiamnak, Morgannek 

egész évben P M S - e * van, és azonosulni tud

tam a hisztizésével, kiborulásaival és „rossz" 

magaviseletével. Végiggondoltam, milyen 

vagyok, amikor PMS-em van: mennyire tehe

tetlennek érzem magam, mennyire ki vagyok 

szolgáltatva a hormonjaimnak, az egyik 

percben fergeteges jókedvem van, a másik

ban depresszióba zuhanok. Képzeld csak el: 

kétéves vagy, és fogalmad sincs, mi ütött be

léd, mindenki haragszik rád, és nem tudod 

megmagyarázni, mi bajod és mit akarsz tu

lajdonképpen, mert nem tudod, mitől érez

néd magad jobban! Én 32 éves vagyok, tu

dom, mitől van ez az egész, mégis úgy ér

zem, hogy nem bírom ki. Elképzelni sem tu

dom, mit érezhet egy kisgyerek. Úgyhogy 

imádkozunk és addig is szeretjük Morgant, 

amíg át nem esik ezen az időszakon. Koráb

ban is minden szeretetet megadtunk neki, 

úgyhogy semmi újdonság nincs abban, hogy 

akkor is imádjuk, ha mérges, vigyázunk rá, 

ha veszélyes dolgot művel, tőlünk telhetően 

próbáljuk megértetni vele a dolgokat, és 

közben mindannyian segítünk egymásnak. 

* Premenstruális szindróma: a menstruá
ciót megelőző napokban vagy hetekben 
jelentkező fizikai és lelki változások (pl. 
depresszió, ingerlékenység, feszültség, 
puffadás, étvágycsökkenés vagy -növeke
dés, mellfeszülés) együttese. 
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összezavarodik, és segítségre van szüksége, hogy használni 
tudja új tudományát (lásd a lenti tippet). 

TIPP: A mozgásfejlődés szakaszait sokszor kísérik alvás
problémák. A gyerek végtagjai bizseregnek, ahogy a mieink 
aerobikóra után. Ez új neki. Lehet, hogy éjszakánként 
fölébred, feláll a kiságyában, aztán meg sír, mert nem tud 
leülni. Meg kell tanítani rá - de nappal. Tegye be a kis
ágyába délután, amikor ébren van (ezt más okból is taná
csolom - lásd a 92-93. oldalt). Amikor föláll, tegye mind
két kezecskéjét a rácsra, és finoman mutassa meg neki, ho
gyan csúsztassa lefelé. Amint lejjebb kerül a keze, kénytelen 
behajlítani a térdét és leülni. Két-három próbálkozás után 
már önállóan is meg fogja tudni csinálni. 

A kisgyermek élete szakaszokból áll. Amikor már épp meg
szoktuk, hogy a gyerek ilyen vagy olyan, megváltozik. Igazá
ban csak egy állandó dolog van az életében: a változás. N e m 
irányíthatjuk, nem állíthatjuk meg (nem is szabad). De a 
hozzáállásunkon tudunk változtatni. Gondolja csak meg, 
egy felnőttet is mennyire megviselnek a változások - egy új 
állás, egy rokon halála, egy válás, a gyerek születése. Kép
zelje el, mit érezhet a kisgyermek! Fogadja el a változás ter
mészetét és tempóját, és ami legfontosabb, nézze a jó olda
lát. Ne mérgelődjön, hogy „Istenem! Mennyire megválto
zott" , hanem örüljön a csodának. 

A mozgásfejlődés állomásai 

T u d o m á n y S z a k a s z o k T i p p e k / m e g j e g y z é s e k 

Ül Önállóan ül, a karjával tá- Tegyünk köré párnákat, hogy 

masztja meg magát, de köny- ne üsse meg magát, 

nyen felborul; tartása merev. 

Nyúl a játékért, de már nem 

borul fel. 

Felsőtestével jobbra-balra 

fordul. 

Segítség nélkül felül. 
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A mozgásfejlődés állomásai 

T u d o m á n y S z a k a s z o k T i p p e k / m e g j e g y z é s e k 

Mászik Hason fekve „repül" (keze

lába kalimpál) - ezeket a 

mozdulatokat használja majd 

a kúszásnál és a mászásnál. 

Rájön, hogy ide-oda tekereg

ve haladni tud. 

Lábával feltolja a fenekét, és 

hátrafelé mászik. 

Kúszik. 

Négykézlábra áll, és himbálja 

magát. 

Karja és lába mozgását 

összerendezve mászik. 

Ez a szakasz nagyon frusztrá

ló tud lenni; ha megpróbál 

elérni egy játékot, csak távo

labb kerül tőle. 

Ha már közlekedik, tegyünk 

vakdugót a konnektorokba 

és tüntessük el szem elől az 

elektromos vezetékeket; két

évesnél fiatalabb gyereket 

soha ne hagyjunk felügyelet 

nélkül (lásd a szalagot a 123. 

oldalon és további óvintézke

déseket a 129. oldalon). 

Vannak gyerekek, akik job

ban szeretnek négykézláb 

közlekedni, mint járni. Akkor 

sincs baj, ha a gyerek kihagy

ja a mászás szakaszát (lásd a 

szalagot a 115. oldalon). 

II Újszülöttkorban merev lábbal 

áll, ha tartják - ez reflex, ami 

később eltűnik. 

Négy-öt hónaposan örömmel 

„á l l " a szülő ölében, ha a hó

na alatt megtámasztják. 

Fölhúzza magát. Ha álló helyzetbe húzza ma

gát, nyújtsuk oda az ujjun

kat, hogy biztosabban állhas

son a lábán. 
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A mozgásfejlődés állomásai 

T u d o m á n y S z a k a s z o k T i p p e k / m e g j e g y z é s e k 

Kapaszkodva jár Bútorokba kapaszkodva vagy 

a kezünket fogva jár. 

Már csak egy kézzel kapasz

kodik. 

Ha több mint két hónapja 

közlekedik így, és még min

dig nem mer segítség nélkül 

járni, toljuk egy kicsit távo

labb a széket vagy az asztalt 

(vagy amibe kapaszkodni 

szokott). Ha tovább akar 

menni, önállóan kell leküzde

nie ezt a távolságot. 

Bizonytalanul, de önállóan jár Segítség nélkül közlekedik, 

(tipeg, totyog) de még könnyen elesik. 

Egyre jobban ura az izmainak 

és a fejének (mert továbbra is 

„fejnehéz"); járás közben 

már nem kell a lábát néznie. 

Ügyeljünk rá, hogy akadály

mentes legyen előtte a terep, 

és ne üthesse be a fejét éles 

tárgyakba, például asztal 

vagy polc peremébe. Ha már 

magabiztosabb, járjon mezít

láb különféle felületeken - ez 

javítja a motoros kontrollját. 

Egy pillanatra se tévesszük 

szem elől, és vigyázzunk pél

dául arra, hogy ha megka

paszkodik valamilyen köny-

nyebb tárgyban (szék, baba

kocsi, játék), el ne essen vele. 

Jár Nagyjából egy hónappal az 

előző szakasz kezdete és 

több kilométernyi megtett út 

után járás közben már a kö

vetkezőkre is képes: 

Tárgyat visz a kezében. 

Felnéz. 

Szülők, félre az útból! 

Figyeljünk az üvegajtókra -

gyermekünk már jár, de 

megállni nem olyan könnyű, 

és beleszaladhat az üvegbe. 

A feje fölé nyúl. 

Irányt változtat, lejtőn le- és 

fölmegy, leguggol és föláll. 
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A mozgásfejlődés állomásai 

T u d o m á n y 

Bármi! (Fut, ugrik, forog, 

rúg, táncol, mászik...) 

S z a k a s z o k 

Állandóan szaladgál, már fo-

gócskázik is. 

Forgószélként közlekedik a 

lakásban, mindenre és min

denbe fel- és belemászik. 

T i p p e k / m e g j e g y z é s e k 

M é g nem érzi a veszélyt, 

úgyhogy hátul is legyen sze

münk. 

Engedjük felmászni biztonsá

gos helyekre, de mutassuk 

meg neki, hová nem szabad, 

például az ülőgarnitúrára (er

ről bővebben lásd a 88. ol

dalt). 

Önálló játék 
A kisgyermek legfontosabb dolga a játék. Közben nagyon 
sokat tanul és rengeteg tapasztalatot szerez. Játszani sokfé
leképpen lehet - egyedül vagy más gyerekekkel (a barátok
ról és a játszócsoportokról lásd a 225-231. oldalt), bent 
vagy kint, játékokkal vagy a lakásban/szabadban talált tár
gyakkal. A játék fejleszti a motoros készségeket és a gondol
kodást, felkészít az életre. A játékeszközöknek és a játékte
vékenységeknek igazodniuk kell az életkorához (lásd ké
sőbb), a játszásra fordított időt pedig úgy kell megszervez
ni, hogy a gyermek megtanulhasson egyrészt önállóan 
játszani, másrészt abbahagyni a játékot, ha más dolgokkal 
kell foglalkozni. 

Egy nyolc hónaposnak már nagyjából negyven percig 
egyedül is le kellene tudnia kötni magát. Egyes gyerekek 
persze természetüknél fogva önállóbbak, mások „ragadó
sabbak". Ha a gyermeke egyéves kora körül is folyamatosan 
igényli az Ön jelenlétét, akkor ez a szeparációs szorongás je
le is lehet (nyolc és tizennyolc hónapos kor között normális 
az anyától való elválás miatti félelem). De azért kérdezze 
meg magától, hogy engedte-e önállósodni. Mindenhová ma
gával viszi? Mindig ott ül mellette, ha játszik? Önnek na-
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A bizalom 

A szótár az alábbi szinonimákat sorolja fel a 

„bizalom" címszó alatt: bizakodás, hit, re

mény, jóhiszeműség, optimizmus, meggyő

ződés. Mindegyik jelentésárnyalat érvényes a 

szülő-gyerek kapcsolatra. Gyermekünknek 

mi viseljük gondját, és el kell nyernünk a bi

zalmát ahhoz, hogy ő is bízzon magában. 

A bizalom legyen kölcsönös. Amikor önálló 

játékra bátorítjuk, érzi, hogy bízunk benne. 

De előbb neki kell bíznia bennünk. 

• Számítsunk a változásokra, és nézzük a 

gyerek szemszögéből. 

• Az elválás fokozatos legyen. 

• Ne várjunk el több felelősségérzetet a gye

rektől, mint amennyire képes. 

• Ne kérjünk tőle olyasmit, amit nem tud 

megcsinálni. 

gyobb szüksége van őrá, 
mint neki Önre? Vagyis aka
ratlanul azt érezteti-e vele, 
hogy nem szívesen hagyja 
egyedül? (Lásd a szalagot 
baloldalt.) 

Mostantól üzenjen mást 
a viselkedése. Ha például a 
gyerek a földön játszik. Ön 
üljön föl az ágyra. Fokozato
san húzódjon tőle egyre tá
volabb, és foglalja el magát 
valamivel. Néhány nap után 
menjen is ki a szobából. Ap
ránként nyújtsa azt az időt, 
mialatt a gyerek egyedül ját
szik, de közben tudnia kell, 
hogy Ön a szomszéd szobá
ban vagy a konyhában van. 
(Ha még nincs vigasztárgya, 

ami az egyedüllét alatt biztonságérzettel tölti el, válasszanak 
egyet; lásd a 198-200. és a 301-305. oldalt.) 

Ennek az ellenkezője is okozhat problémát: nem akarja 
abbahagyni a játékot, hogy asztalhoz üljön vagy fürdeni 
menjen. Meg kell tanulnia, hogy a nap különféle tevékeny
ségekből áll - ha játszik, akkor szaladgálhat, hangoskodhat, 
sőt összepiszkolhatja magát, máskor viszont nyugton, 
csendben kell maradnia, például étkezéskor vagy lefekvés
kor. Ezt azok a gyerekek szokták könnyen megérteni, akik
nek a szülei figyelnek rá, hogy a játéknak kerete legyen -
kezdete, közepe, vége. 

A játék kezdete. Jelentsük be, hogy „Most játszani fo
gunk". Persze nem kell minden egyes alkalommal, hiszen a 
kisgyermek szinte egész nap játszik, de lehetőleg minél 
gyakrabban jelezzük valamiképpen a játék kezdetét, hiszen 
máshol is hallani fogja - vendégségben a barátjánál, a ját
szóházban, a bölcsődében -, és jobb, ha megszokja. 
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A játék közepe. Játék közben a lehető legkevesebb játékeszköz 
legyen szem előtt. Ha például kockákat rakosgat, eleinte ne 
adjuk neki oda az összest. Az egyéves gyerek négy-hat kocká
ra tud figyelni, a másfél éves tízre. Kétéves korában megkap
hatja az egész dobozt, mert akkor már tud tornyot építeni, 
amit lerombolhat. És szabaduljunk meg azoktól a játékoktól, 
amelyekkel már nem játszik (lásd a szalagot a 125. oldalon). 

Vészhelyzetek 
A játék vége. A kisgyermek
nek még nincs időérzéke, 
ezért semmire sem megyünk, 
ha azt mondjuk neki, hogy 
„Öt perc múlva vége a játék
nak". Másképp figyelmeztes
sük. Vegyük elő a játékok do
bozát, és kezdjünk pakolni, 
mondván, hogy „Mindjárt 
abbahagyjuk a játékot". De 
ha nagyon belemerült a já
tékba, legyünk rugalmasak. 
Talán éppen azon töpreng, 
hogy a téglalap alakú forma 
befér-e a kerek lyukon; hadd 
próbálja meg. Viszont ne fe
lejtsük el, hogy a felnőttnek 
kell kijelölnie a határokat. 
Ha továbbra sem hajlandó befejezni a játékot, vagy elpakolni, 
viselkedjünk megértően, de hajthatatlanul: „Tudom, hogy 
még játszani szeretnél, de mennünk kell vacsorázni." Ezután 
jöhet a rendrakás rituáléja (lásd a 98-99. oldalt). 

Kétéves kora előtt soha ne hagyjuk egyedül 

a gyereket. Tegyük a kiságyba vagy a járóká

ba, vagy bízzuk rá egy felnőttre. Ha már el

múlt kétéves, és tudjuk, hogy a hely, ahol 

van, biztonságos, mert már jártunk vele ott 

és mert a gyerek nem vakmerő, rövid idősza

kokra magára hagyhatjuk. Ez erősíti az önbi

zalmát. Engedjük meg neki azt is, hogy 

felügyelet nélkül kimenjen a szobából. De 

akármilyen ügyes és óvatos is, mindig men

jünk utána, ha azt halljuk, hogy 

• néma csend van, 

• sírva fakad, 

• furcsa zajok szűrődnek ki, 

• valami csattan, és a gyerek sír. 

TIPP: Ha a gyerek rendszeresen megmakacsolja magát, 
amikor abba kell hagynia valamilyen tevékenységet vagy 
a játékot, állítsunk be egy vekkert, és mondjuk azt neki: 
„Amikor csörög az óra, mennünk kell [ebédelni, sétálni, 
lefeküdni stb.J." Ha egy tárgy „parancsol", nem mi va
gyunk ünneprontók. 
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kisgyermek tanulási háromszöge 
Persze nemcsak az a kérdés, hogy mikor játsszunk, hanem 
az is, hogy mit. Maradjunk mindig a kisgyermek tanulási 
háromszögé-ben, azaz csakis olyan testi és szellemi feladato
kat adjunk neki, amelyekkel önállóan boldogul. A tevékeny
ségek és játékeszközök feleljenek meg az életkorának, mert 
ezek fejlesztik a képességeit, de nem olyan nehezek, hogy 
felbosszantanák vagy megríkatnák. Ez nem azt jelenti, hogy 
óvjuk a kihívásoktól, hanem azt, hogy ésszerű erőpróbák elé 
állítsuk, amelyek során problémákat oldhat meg, de nem 
kerül veszélybe a testi épsége. Tény, hogy némi frusztráció 
jótékony hatású - mindannyian általa tanulunk -, ám túl 
sok kudarc után a gyerek föladja. Ha tudni szeretnénk, 
hogy mi esik a kisgyermek tanulási háromszögébe, azt kell 
megnéznünk, hogy mit tud. 

Ül. Boldogan elücsörög a konyha padlóján, tapogatja a ser
penyőket, lábasokat, vagy kint a kertben/parkban a fűszála
kat és a keze ügyébe eső fadarabkákat nézegeti. Ekkorra 
már sokat fejlődött a kézügyessége, jobban összerendezi a 
szem- és kézmozgását. Régebben mindent a szájába tömött, 
mert így ismerkedett a tárgyakkal, most viszont inkább 
megfogdossa őket. Ha megtetszik neki valami, érte nyúl, 
egyik kezéből a másikba teszi. Kedvenc foglalatosságai közé 
tartozik a tapsolás, a bújócska, labda gurigatása, textil- vagy 
kartonkönyvek lapozgatása. Már fölöttébb ügyesen tud fog
ni a hüvelyk- és mutatóujjával, ami azzal is jár, hogy fölsze
di az apró szemetet, amit porszívózás közben nem vettünk 
észre. Rájön, hogy a keze hasznos segédeszköz, mindenhol 
élvezettel kutat, bökdös, tapogat. Bár már föl tud emelni 
tárgyakat, elengedni még nem mindig sikerül őket. Ilyenkor 
kell elkezdeni kijelölni a határokat, tettekkel és szavakkal 
egyaránt (lásd a tippet a 123. oldalon). 

Mászik. Mindjobban ura az izmainak. Mutogat és gesztiku
lál, kinyit-becsuk dolgokat, rázza a fejét, még sután ugyan, 

Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

Tiszta udvar, rendes ház 

A legtöbb gyerek szobájában elképesztő 

mennyiségű játék van. A szülők egyrészt túl 

sokat vesznek neki, másrészt ott hagyják 

azokat is, amelyekre a gyerek már ráunt, 

vagy amikből már kinőtt. A feleslegessé vált 

játékokat őrizzük meg a padláson a jövendő 

testvér számára, vagy ajándékozzuk el. Én ez 

utóbbit javaslom, de vonjuk be a gyereket is. 

A jószívűséget nem lehet túl korán megtaní

tani. Váljon ez is rituálévá, mondjuk, há-

rom-hathavonta. Ha a gyerek még kicsi hoz

zá vagy nem akar részt venni benne, válo

gassunk olyankor, amikor alszik. Valószínű

leg észre sem fogja venni, hogy egyik-másik 

játéka eltűnt. Ha mégis, hozzuk vissza - le

het, hogy az egyik kedvence volt. 

de dobálja a labdáját, építő
kockákat egymásra rak. 
Mindent imád, amin gomb, 
fogantyú, kapcsoló van, és 
szereti az olyan játékokat, 
amelyek „csinálnak" vala
mit, mint amilyen a doboz
ból kiugró figura vagy a bú-
gócsiga, amiktől néhány hó
napja talán még félt. Most 
már el is tudja engedni azt, 
amit megfogott. Mivel köz
lekedik is a lakásban, azon 
kaphatjuk, hogy kotorászik 
a szekrényekben, amelyeket 
(remélhetőleg) biztonságos
sá tettünk a számára (hogy 
ne férhessen hozzá éles, törékeny és túl nehéz tárgyakhoz, 
de aprókhoz se, amiket lenyelhet). Figyelme még nem tar
tós, ezért hamar ráun egy játékra, máris nyúl a követke
zőért, és sokkal érdekesebbnek találja magát a közlekedést, 
mint hogy elfoglalja magát valamivel. Boldogan borítja föl a 
kockatornyunkat, bár lehet, hogy nincs türelme kivárni, 
amíg kettőnél több kockát egymásra rakunk! A bújócskázás 
révén érteni kezdi a tárgyállandóság fogalmát - azt, hogy ha 
nem lát valamit vagy valakit, az attól még ott van. Élvezi, ha 
zajt csaphat, és mivel már koordinálni tudja a két kezét, fa
kanállal dobol a lábasok fenekén. Ha szép az idő, az udva
ron pancsolhat egy vödör vízben (felnőtt felügyelete mel
lett!), ami nemcsak a fröcskölés meg a zaj miatt tölti el bol
dogsággal, hanem mert megismerheti a vizet mint anyagot 
is. Mindegy azonban, mit adunk neki, hiszen úgy tűnhet, 
hogy ezt a kis kíváncsi örökmozgót csak az érdekli, mivel te
hetne kárt magában vagy a berendezésben. Ezért nagyon 
fontos, hogy a lakásban és az udvaron balesetmentesen 
játszhasson (lásd a keretet a 129. oldalon). 
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TIPP: Ha a gyerek egy konnektor, forró edény vagy értékes 
tárgy felé közelít, ne csak figyelmeztessük („Ahhoz nem 
szabad hozzányúlni") - lépjünk közbe. Ebben a korban a 
tettek ékesebben beszélnek minden szónál. Három lehető
ségünk van: (1) eltereljük a figyelmét („Nézz csak ide, 
mit mutatok neked!"); (2) rászólunk (néha az is elég, ha 
a nevén szólítjuk); vagy (3) felkapjuk, és elvisszük on
nan. Adjunk rá egyszerű magyarázatot: „Veszélyes", 
„Forró", vagy „Az anya holmija, nem játék". 

Álló helyzetbe húzza magát. Most, hogy már föl tud állni, és 
kognitív* készségei is sokkal jobbak, egészen más szemszög
ből látja a világot. Felénk nyújtja a kiflijét, aztán nevetve 

visszahúzza - már kezdi ér
teni a tréfálkozás lényegét. 
Mindenfélét ledobál az ete
tőszékéből, csak hogy lássa, 
mi történik velük, de lesi a 
reakciónkat is. Vég nélkül 
elszórakozik azzal, hogy új
ra meg újra álló helyzetbe 
húzza magát. Nagy élményt 
jelent neki, hogy magasabb 
helyeken lévő dolgokat is 
elér. Most már megkaparint
hatja a lakás értékes díszeit, 
amelyek mindig is tetszettek 
neki. Vigyázat! Figyeljünk a 
biztonságára: ahogy külön
féle tárgyakba kapaszkodva 
próbál fölállni, könnyen ma
gára ránthatja őket vagy fel
borulhat velük együtt. N ö 
vekvő önállóságának tudatá-

Fiú játék? Lányjáték? 

A játszócsoportjaimban figyeltem meg, hogy 

a fiús anyukáknak - a lányosoknak kevésbé 

- igen határozott elképzeléseik vannak arról, 

hogy milyen nemű gyereknek milyen játék 

való. A tizenkilenc hónapos Robbynak pél

dául nagyon tetszettek a játék babák, de va

lahányszor játszani akart velük, az anyja, Ei-

leen, rászólt: „ A z kislányoknak való, szí

vem." Szegény Robby kicsit elszontyolodott. 

Kérdésemre Eileen elmagyarázta, hogy a fér

je nem örülne neki, ha a fia babázna. 

Szamárság! Olyan játékokat adjunk a gyere

keink kezébe, amelyek fejlesztik a képessé

geiket és bővítik a tapasztalataikat, de arra is 

érdemes figyelnünk, hogy túllépjenek a nemi 

sztereotípiákon. Amikor egy kisfiú babázik, a 

gondoskodást tanulja. Egy kislány azért ját

szik tűzoltóautóval, mert izgalmasnak találja. 

Miért tagadnánk meg bármelyiküktől is a ta

pasztalatok teljes skáláját? Amikor felnőnek, 

javukra fog válni, ha gondoskodni tudnak 

másokról, és ügyesek is. 

* A megismerésse l kapcsolatos. Kognitív készség például a tárgyak állandó

ságának felismerése, a következtetés, a számolás. 
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ban hajlamos hisztizni, ha valamiben megakadályozzák -
ilyenkor különösen fontos az ÁBCD. Tartsuk rajta a szemün
ket, de ne avatkozzunk be, amíg nem kéri, vagy nem sodorja 
veszélybe magát. Engedjük, hogy az ésszerűség határain belül 
próbára tehesse új tudományát. Azok a legjobb játékeszkö
zök, amelyekben biztonsággal megkapaszkodhat, és amelye
ken van mit elfordítani, kinyitni-becsukni, hogy fejlessze a 
kézügyességét. Megvehetjük az első hintáját, de bébiülése le
gyen, amíg meg nem tanul kapaszkodni és egyensúlyozni. 

Járni kezd. Eleinte, amikor lendületből, gyorsan jár, nem
igen tud megállni. De ha már ügyesebb, adjunk neki olyan 
játékot, amit húzhat vagy tolhat. (Ha korábban kapja őket, 
elesik velük, mert gyorsabban haladnak, mint ő.) Nagyjából 
egy hónap múlva örömmel emelget és cipel tárgyakat, ami 
javítja az egyensúlyérzékét és a szem-kéz koordinációját. 
Kapjon egy kis táskát vagy hátizsákot, hogy ki- meg bepa
kolhassa és mindenhová magával vihesse a kedvenc játékait. 
Kezd világosan megmutatkozni, milyen tárgyakat és tevé
kenységeket kedvel a legjobban, mert már sokkal több fo
galmat ért. Például az „enyém" jelentését, ezért lehet, hogy 
féltékenyebben őrzi a játékait, főleg gyerektársaságban. 
Kérjük meg, hogy bizonyos dolgokban segítsen nekünk. 
Például az esti rituálé során: „Válassz egy mesekönyvet. Le
fekszünk, és elolvasom neked." Fürdés előtt a szekrény alsó 
polcáról előveheti a pizsamáját, kiterítheti a törülközőjét, a 
kedvére való játékot beteheti a fürdőkádba. Már a csapot is 
meg tudja nyitni, mégsem javaslom, hogy erre is őt kérjük 
meg. Akkor is kipróbálhatja, ha nem vagyunk mellette, és 
leforrázhatja magát. A hintával otthon és a játszótéren is 
nagyon vigyázzunk, nehogy nekiszaladjon, mert az ülése ál
talában éppen az ő feje magasságában van. 

Jár, ugrál, fut, fölmászik tárgyakra. Egészen jó már a kéz
ügyessége, ezért adjunk neki olyan tárgyakat, amiket szét- és 
összecsavarhat, püfölhet, egymásra és egymásba rakhat, töl
tögethet. Habszivacs matracon ugráljon és guruljon, hogy 
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ügyesedjen a mozgása. Ebben a szakaszban már komolyabb 
nehézségeket is leküzd, például a kisszékét a polchoz tolja, 
ha észrevesz rajta valamit, amit szeretne levenni. Segíthet 
egyszerű házimunkákban, például a saláta összekeverésé
ben, vagy terítéskor vigye ő a (műanyag) tányérokat és poha
rakat az asztalhoz. Adjunk a kezébe vastag zsírkrétát vagy 
filctollat, most már talán nem rágcsálni fogja, hanem firkál 
velük. Megmutathatjuk neki azt a fajta, fából készül képkira
kót is, amelyben egy kis fogantyúval nagyobb darabok emel
hetők ki egy képből. Mivel villámgyorsan fejlődik az értel
me, megnő az önbizalma és az érdeklődése. Ami „rombolás
nak" vagy „rosszalkodásnak" tűnik, valójában kíváncsiság. 
Mindent tudni akar. Mi történik, ha ezt eldobom, összenyo
mom, rátaposok? Visszapattan? Szét tudom szedni? Mi van ben
ne? Tanácsos eldugni a távkapcsolót, különben még átprog
ramozza a tévét. Vagy postaládának nézi a videót, és „felad" 
egy szelet pirítóst. Ezt úgy kerülhetjük el, hogy vegyünk já
ték változatban olyasmiket, amiket a felnőttek használnak 
(játék vasaló, olyan autó, amibe beülhet stb.). Ebben a kor
ban jelennek meg az úgynevezett fantáziajátékok: fölkap egy 
botot, és úgy tesz, mint aki porszívózik, vagy azt játssza egy 
kockával, hogy vajas kenyér, és „megeszi". A füléhez teszi a 
telefonkagylót, és belebeszél a maga babanyelvén. Nálunk 
otthon Mámi rendszeresített egy játék telefont az igazi mel
lé, és amikor az csöngött, odaadta nekünk a játékot. Ötlete
sen lefoglalt minket, hogy beszélni tudjon. A kisgyermek 
még önzőn védi a holmiját, de már elkezdhetjük megértetni 
vele, hogy társaságban a játékokon illik megosztozni és fel
váltva játszani velük (lásd a 220-224. oldalt). Kitűnő prog
ram a vizezés és a homokozás. Kerítsük elő a pincében vagy 
a garázsban tárolt régi kiskádját, és töltsük meg vízzel vagy 
homokkal. Ha a kádban víz van, sose hagyjuk a gyereket 
felügyelet nélkül (lásd a keretet a 129. oldalon). Vizezéshez 
remek játékeszközök a kiürült flakonok, a régi műanyag po
harak és kancsók. A vödör és a kislapát mellett a homokozó
ban is megfelelnek. 

Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

BALESET NÉLKÜL 
A kisgyermek mindenütt ott van, A jó hír az, hogy szinte minden érdekli. A rossz hír 

az, hogy szinte minden érdekli - a konnektorok, a videomagnó nyílása, nagymama 

nippjei, a ventilátor, az állatok szeme, a kulcslyukak, a szemét, a macska almos 

doboza, hogy csak néhányat említsek. Így aztán könnyű lekötni, vigyázni rá viszont 

annál nehezebb. Vásároljunk elsősegélykészletet. Nézzünk körül otthon, és gondol

kodjunk. Lássuk, mit hogyan kerülhetünk el. 

• Esés. Tartsunk viszonylagos rendet a lakásban; az éles sarkokra tegyünk műanyag 

sarokvédőt, az ablakokra nyitásgátlót; a lépcsők alját és tetejét zárjuk le kis kapu

val; a fürdőkádba vagy zuhanytálcára és a szőnyegek alá vegyünk csúszásgátlót. 

• Mérgezés. A gyógyszerek és a háztartási vegyszerek szekrényeire szereljünk biz

tonsági zárat; még a szájvízhez és a kozmetikumokhoz se férhessen hozzá. Nem 

fog belehalni, ha megeszi a macska-, kutya- vagy papagájeledelt, de ezeket is 

tartsuk elzárva vagy magas polcon. Ha felmerül a gyanú, hogy lenyelt valamilyen 

mérgező anyagot, hívjuk fel az orvost vagy a mentőket, mielőtt bármit csinál

nánk. Tartsunk otthon hánytatót (a gyermekorvos írja föl!) arra az esetre, ha 

azonnali hánytatást javasolnak addig is, amíg megérkeznek. 

• Fulladás. Ne hagyjunk apró játékokat a kiságyban; pakoljuk el a gombelemeket és 

minden mást, ami átfér egy vécépapírhengeren. 

• Önakasztás. A redőny hevederét, a függöny zsinórját, a villanyvezetékeket 

akasszuk kampóra vagy ragasszuk a falhoz olyan magasságban, ahol a gyermek 

nem éri el. 

• Vízbefúlás. Soha ne hagyjuk egyedül a gyereket a fürdőszobában, főleg ne a kád

ban, gyerekmedencében, de még egy lavórban sem; rögzítsük a vécé fedelét, 

hogy ne nyithassa ki. 

• Égés, forrázás. A tűzhely és a konyhai pult közeléből vigyük el a (kis)székeket, zsá

molyt, létrát; belső lapon főzzünk; vegyünk a tűzhely gombjaira elfordításgátlót; 

a fürdőszobai csapokat tekerjük be törülközővel; a termosztátot 50 fokra állítsuk. 

• Áramütés. A konnektorokba tegyünk vakdugót, győződjünk meg róla, hogy a la

kás összes lámpájában van izzó. Javaslom, hogy mindkét szülő végezzen elsőse

gélynyújtó tanfolyamot. Ha korábban olyat végeztek, amely csak csecsemőkkel 

foglalkozott, menjenek el egy kiegészítő kurzusra. Egy kisgyermeket másképpen 

kell újraéleszteni, mint egy csecsemőt, és másképpen kell eljárni egyéb vészhely

zetekben is - például amikor a torkán akad valami. 
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Az etetéstől az evésig 
Az evés messze nem a legfontosabb dolog a kisgyermek éle
tében - szívesebben szaladgálna mégis ebben az életkor
ban teszi meg az etetéstől az evésig vezető rettentően fontos 
lépéseket. Csecsemőként elégedetten szopott vagy szívta a 
cumisüvegét, kisgyermekként viszont már szilárd ételt is 
eszik. Etetés közben elveszi az anyjától a kanalat, és segítség 
nélkül fölszedeget kisebb ételdarabokat. Egyszóval hamaro
san önállóan fog enni. 

Csecsemőkorban, amikor az anyatej vagy a tápszer min
den szükséges tápanyagot tartalmaz, az etetés viszonylag 
egyszerű kérdés. De ahogy a gyerek nő, egyrészt a szilárd 
ételekből nyeri az energiát, a fehérjét és egyebeket, másrészt 
meg kell tanulnia önállóan enni. Ezt bonyolítja tovább az 
ízlése (hogy egyes ételeket jobban szeret másoknál), az ét
vágya az adott pillanatban és hogy a „kapacitása" hónapról 
hónapra, sőt napról napra változik. Ha még hozzávesszük, 
hogy a szülőnek is megvannak az elképzelései a helyes táp
lálkozásról, akkor nem csoda, hogy nem is olyan egyszerű a 
feladat. Sikerét három tényező befolyásolja: a légkör (mit 
gondol a szülő az evésről, és milyen hangulatot teremt az 
asztalnál), az evéshez kapcsolódó élmények (élvezetes vagy 
nyomasztó-e az asztalnál ülni), és maga az étel (amit a gye
rek eszik). Mindhárom tényezőre külön kitérek. De előtte 
álljon itt egy alapigazság, amit nem szabad elfelejteni: 

A légkört és az evéshez kapcsoló élményeket a szülő alakítja, de a gyerek 

dönti el, hogy mit eszik meg. 

A légkör. A „jó evő" gyerek szülei nem csinálnak ügyet a do
logból. Náluk az étkezések vidám, oldott hangulatban zajla
nak. Soha nem erőltetnek egy adott ételt, és ahhoz sem ra
gaszkodnak, hogy a jóllakott gyerek az utolsó morzsát is 
megegye a tányérjáról. Ha a gyerek válogatós, ők akkor is 
azt tartják a legfontosabbnak, hogy az evés kellemes él-
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ményt jelentsen a számára. Az ízlés nem olyan, mint az asz
tali etikett, amit meg lehet tanulni, fölösleges tehát ragasz
kodni ahhoz, hogy „Tanulja meg, hogy zöldséget is kell en
n i ! " . Ön is vizsgálja meg, milyen légkör uralkodik az aszta
luknál. Válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

AZ ÖN CSALÁDJÁBAN ANNAK IDEJÉN HOGYAN ZAJLOTTAK AZ ÉT

KEZÉSEK? Ennek minden családban megvannak a hagyomá
nyai, amelyek nagyon erősen hatnak a gyerekekre, ezért 
nemzedékről nemzedékre szállnak. Például kellemes és 
örömteli emlékek kötődnek-e az étkezésekhez, vagy éppen
séggel szorongással gondolunk vissza rájuk; bőségesen volt-e 
ennivaló vagy sem; kötelező volt-e eltakarítani mindent a tá
nyérról, vagy elég volt annyit enni, amennyivel jóllaktunk? 

Legyünk tisztában azzal, mit hoztunk magunkkal. Ha Ön 
olyan családban nőtt fel, ahol az étkezések feszült légkör
ben zajlottak, akkor elképzelhető, hogy akaratlanul hasonló 
hangulatot hoz létre a saját otthonában is - ami egyáltalán 
nem segít abban, hogy gyermeke élvezze az evést. Ha Ön
nek mindent meg kellett ennie, akkor lehet, hogy a gyerme
kétől is ezt várja el - és ez semmi jóra nem vezet. 

AGGASZTJA-E, HOGY GYERMEKE NEM ESZIK ELEGET? Már a va-

dászó-halászó ősközösségi társadalmakban is az idősebbek 
dolga volt, hogy gyerekeiket etessék. De arra nem tudták 
rávenni őket, hogy akaratuk ellenére egyenek, és Ön sem 
tudja. Lehet, hogy „rossz anyának" tartja magát, ha gyer
meke nem eszik jól. Lehet, hogy gyermekkorában Ön ret
tentően sovány volt, vagy serdülőkorában valamilyen táplál
kozási zavarral küzdött. Ha ez jár a fejében, amikor gyerme
két eteti, akkor az etetés nagy valószínűséggel szakadatlan 
küzdelem lesz. Minél inkább erőltet egy új ételt, minél ki
tartóbban próbálja meggyőzni, hogy „csak ezt a pár fala
tot " , a gyerek annál jobban ellenáll majd, mert rájön, hogy 
ezzel hatalmat kapott a kezébe. És higgye el nekem, hogy ő 
fog győzni. És arra is nagy az esély, hogy ez évekig így megy 
majd. 
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A kisgyermek aktívabb ugyan, még sincs mindig kedve 
enni, és nem feltétlenül ízlik neki az elébe tett étel. Ezért ne 
a maradékot méricskélje, hanem nézze meg a gyereket. Ha 
érdeklődő, aktív és vidám, akkor bizonyosan elég tápanyag
hoz jut. A kutatásokból az derült ki, hogy már a csecsemő is 
képes szabályozni a kalóriabevitelét. Néhány napig nem na
gyon eszik, aztán általában visszatér az étvágya. Az is segít
het, ha tapasztalatot cserél más anyukákkal. Két-három 
éves korában sok gyerek válogatós. De ők is, meg a szüleik 
is túlélik. 

MILYEN ÉTELEKET SZERET? H a Ön nem szereti a banánt, nem 
szívesen adja a gyermekének sem. Ha Ön kiskorában válo
gatós volt, valószínűleg a gyermeke sem egy beles farkas. 
Vagy ha hozzám hasonlóan hónapokon át ugyanazt szereti 
enni, ne lepődjön meg, ha a gyermeke is ragaszkodik hozzá, 
hogy mindennap, mondjuk, málnás joghurttal kapja a müz
lijét. Némelyik gyerek viszont éppen ellentéte a szüleinek -
az én lányaim közül az egyik válogatós, a másik nem. A lé
nyeg mindenesetre az, hogy Ön a saját ízlését és evési szoká
sait is ismerje. Emlékszem, egyszer arra mentem haza, hogy 
Mámi nagymamám brokkolival eteti Sarát. Legszívesebben 
elhánytam volna magam, de Mámi sokatmondóan rám né
zett. Tudta, hogy ha Sara megsejtené a véleményemet, abba
hagyná az evést, ezért azt mondta: „Tracy, idehoznád a 
szvetteremet? Azt hiszem, a nappaliban hagytam." Szándé
kosan sokáig időztem ott, hogy Sara befejezhesse az evést. 

HOGYAN VISZONYUL AHHOZ, HOGY GYERMEKE ÖNÁLLÓAN EGYEN? 

Rendszerint az anyukákra hárul a gyermek etetésének fel
adata, és általában örülnek annak, hogy nemsokára eggyel 
kevesebb gondjuk lesz. Először szoptattak, aztán pépeket 
kanalaztak a gyerek szájába. Némely anyukáknak azonban 
szükségük van arra, hogy szükség legyen rájuk. Szeretik a 
szoptatás intim élményét, és nem akarják észrevenni, ami
kor a gyerek jelzi, hogy „nem akarok többet szopizni," vagy 
„úgy akarok enni, mint a nagylányok/nagyfiúk". 
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Érdemes önvizsgálatot tartani, mert ha a gyerek megérzi, 
hogy nem akarjuk elengedni, az kihat az önállósodási törek
véseire. Attól kezdve, hogy először veszi ki a kanalat a ke
zünkből etetés közben vagy 
a mi poharunkból akar inni, 
azt adja értésünkre, hogy 
„én akarom csinálni". Ad
junk neki lehetőséget a pró
bálkozásra. De ha Ön a szü
lők másik csoportjába tarto
zik, kérdezze meg magától: 
Mihez ragaszkodik? Miért? 
Van-e olyasmi az életében 
(például a partnerével vagy 
a munkájával kapcsolato
san), amiről nem akar tudo
mást venni, vagy amit nem talál kielégítőnek? Nézzen a tü
körbe, és válaszoljon: „Azért tartom függőségben a gyerme
ket, mert valamivel nem akarok szembenézni?" 

Ne felejtse el, hogy a kisgyermek életében csak a változás 
biztos. Az egyik pillanatban teljesen ránk van utalva, a kö
vetkezőben nem hagyja, hogy bármiben segítsünk neki. Ezt 
igencsak megszenvedte Carolyn, aki úgy érezte, hogy har
madik gyereke, a tíz hónapos Jeb elutasítja. Már rég nem 
akart szopni, és állandóan a kanál után nyúlkált, Carolyn 
mégis ragaszkodott hozzá, hogy etesse; a térdére ültette, 
mert így egy kicsit olyan volt, mint a szoptatás. Jeb meg til
takozott. Addig tekergett, míg le nem mászhatott az anyja 
öléből, és dühösen próbálta megszerezni a kanalat. Minden 
étkezés birkózásba torkollt. Elmagyaráztam Carolynnak, 
hogy nem tudja visszahozni a múltat, a szoptatás meghitt 
pillanatait, bármennyire szeretné is. Jeb már nem kisbaba, 
hanem kisgyerek, akinek önálló akarata van, és elég ügyes 
ahhoz, hogy bizonyos vágyai teljesüljenek. Viselkedésében 
tehát nem elutasítás tükröződik, hanem a fejlődés termé
szetes folyamata, az önállóságra való törekvés. Carolynnak 
bele kell törődnie. „Igazad van - ismerte el —, mégis elszo-

Ezt anya kedvéért, 
ezt apa kedvéért... 

A túlzottan aggodalmaskodó szülők szoron

góvá és étvágytalanná tehetik gyermeküket. 

Ha a szájában tartja az ételt, de nem rág, 

ha folyton kiköpi az ételt, 

ha öklendezik és hány, 

az lehet annak a jele, hogy átragadt rá az Ön 

szorongása, vagy túl sokáig kell ülnie az asz

talnál. 



Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

morít. Amikor a két nagyobb gyerekem iskolába ment, sír
tam, de örültem is, hogy magabiztosan mentek be a terem
be, még hátra se néztek." 

Megértem Carolynt és a többi anyukát, akik szeretnék 
megállítani az időt. De gondoljanak arra, hogy szeretetük
kel - ha agyon nem is, de - elnyomják gyermeküket. Gyer
mekünk életében számtalanszor szembesülünk olyan hely
zettel, amikor azzal teszünk neki jót, ha szeretettel elenged
jük. 

Az evéshez kapcsolódó élmények. Az előző fejezetben (93-95. 
oldal) rámutattam, mennyire fontos, hogy az étkezésnek is 
legyen rituáléja. A gyerek az asztalnál ülve tanulja meg, ho
gyan étkeznek a nagyok, és tőle mit várnak el. Az étkezéshez 
kapcsolódó benyomások tulajdonképpen ugyanolyan fonto
sak, mint az, hogy mit eszik. És minél több tapasztalatot sze
rez róla, annál készségesebben ül majd nyugton, annál ügye
sebben eszik önállóan és annál jobban élvezi az együttlétet. 
A szüleit és testvéreit (ha vannak) figyelve megtanul türel
mesen és illedelmesen enni. 

KEZDJÜK MIELŐBB. H a már tud ülni, étkezzen az asztalnál 
a családdal. Adjuk a kezébe a kanalat, ha kéri, és bátorítsuk 
rá, hogy próbáljon önállóan enni. 

EGYÜNK VELE. Üljünk le vele az asztalhoz, és ha nem va
gyunk is éhesek, harapjunk valamit, például fölvágott nyers 
zöldséget vagy pirítóst. Társaságban jobban csúszik a falat. 
És a gyerek nem azt fogja érezni, hogy egyedül neki kell en
nie, hiszen együtt kebelezik be az adagjukat. 

NE TELI TÁNYÉRT TEGYÜNK ELÉ, hacsak nem akarjuk, hogy 
tartalma az ölünkben vagy a falon végezze. Kínáljuk inkább 
apróra vágott étellel (lásd lejjebb), amit ő szedegethet föl. 
A főzelékes vagy reszelt gyümölcsös tányérját húzzuk ma
gunk elé, és csempésszük a kanalat a szájába, miközben ő 
önállóan próbál enni. 

NÉGY KANALAT KÉSZÍTSÜNK ELŐ, KETTŐT NEKI, KETTŐT MA

GUNKNAK! Amikor szilárd ételt kezd enni, ráharap a kanál
ra, és elveszi. Adjuk neki oda, és a másodikkal folytassuk az 
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etetést. Nagy valószínűség
gel azt fogjuk tapasztalni, 
hogy az elsővel az asztalt üti, 
és a második kanalat is kéri. 
Ekkor jön jól a hármas és 
négyes számú kanál. Olyan 
ez, mint a futószalag; csak 
adogatjuk neki egymás után 
a kanalakat. 

AMIT LEHET, KOCKÁKRA VAGY 

CSÍKOKRA VÁGVA TEGYÜNK ELÉ. 

Nekünk kényelmesebb, ő pe
dig nagylánynak/nagyfiúnak 
fogja érezni magát, ha önál
lóan ehet. De ne lepődjünk 
meg, ha az étel nagy része a 
földön landol. A gyerek 
most tanul enni, és az első 
néhány hónapban nem so
kat pakol a szájába. Legjobb 
a megelőzés. Vegyünk olyan 
műanyag előkét, aminek az 
eleje alul visszahajlik, hogy 
felfogja a falatokat és folya
dékot. Az etetőszék alá terítsünk nagy nejlont vagy régi via
szosvászon terítőt. Ha nem reagálunk a disznóólra, ami el
kerülhetetlenül kialakul a szilárd ételekkel való ismerkedés 
folyamán, a gyerek hamarabb kinő az ételmaszatolós kor
szakból, mint ha folyton rászólnánk és tisztán akarnánk tar
tani. Tizenöt-tizennyolc hónaposan a gyerekek többsége 
már rendeltetésszerűen használja a kanalat. Ne avatkoz
zunk be - hacsak nem a fülébe próbálja dugni! 

NE JÁTSSZUNK AZ ÉTELLEL. Minden, amit csinálunk, pél
dát ad a kisgyermeknek. Ha tehát például repülőset ját
szunk (felkanalazzuk az ételt, és azt mondjuk: „brrrrr, itt 
repül a krumplipüré"), semmi kivetnivalót nem lát majd ab
ban, hogy később, vendégségben vagy étteremben, ugyanezt 

M i k o r és h o g y a n 
szoktassuk rá a (csőrös) pohárra? 

Segít az Á B C D 

• Álljunk félre, vagyis várjuk ki, amíg ő akar 

inni a mi poharunkból, csészénkből vagy 

ásványvizes palackunkból. 

• Bátorítsuk, hogy próbáljon önállóan inni, 

de ne felejtsük el, hogy amíg nem tudja 

szabályozni a folyadék áramlását, szinte az 

egész kicsurog majd kétoldalt a szájából. 

• Csökkentsük a rendetlenséget úgy, hogy 

műanyag előkét vagy impregnált 

köténykét akasztunk a nyakába. A magunk 

frusztrációjának csökkentésére gondoljunk 

arra, hogy gyakorlás nélkül semmi sem 

megy. (Vannak szülők, akik pelenkára vet

kőztetve etetik kisgyermeküket, de ezt 

nem javaslom. Jól nevelt emberek ruhában 

étkeznek, és amint a Hatodik fejezetben 

látni fogjuk, a gyerek mindenhol azt csinál

ja, amit otthon tanult.) 

• Dicséret csak akkor jár, ha tényleg sikerül in

nia a (csőrös) pohárból. Ne éljenezzünk, ha 

csak fogja, és a tartalma mind melléfolyik. 
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csinálja. Ha evés közben játékot adunk a kezébe, hogy el
foglalja magát, azt fogja hinni, hogy az evés is játék. Ha fi
gyelme lekötésére bekapcsoljuk a tévét, talán készségeseb
ben nyitja majd a száját, de nem fogja tudni, mit eszik, 
ráadásul kialakítunk egy rossz szokást. 

BÁTORÍTSUK PRÓBÁLKOZÁSAIT, ÉS DICSÉRJÜK MEG, HA ILLE

DELMESEN VISELKEDIK, DE NE VEGYÜK ZOKON, HA MÉGSEM. Ne 

felejtsük el, hogy az illemtan ismerete nem születik velünk. 
A „kérem" és a „köszönöm" használatára természetesen 
meg kell tanítanunk, de ne viselkedjünk kiképző őrmester 
módjára. Mint minden mást, az asztali etikettet is utánzás
sal sajátítja el. 

ENGEDJÜK EL AZ ASZTALTÓL, HA VÉGZETT. Mindig egyértel
mű, hogy mikor tekinti befejezettnek az evést. Eleinte elfor
dítja a fejét, összeszorítja a száját. Ha már maga szedegeti a 
falatokat a tányérjáról, akkor esetleg a szokásosnál heveseb
ben dobálózik vagy maszatol az étellel (bizonyos dobálózás 

Kisgyerek csak zsíros 
(teljes) tejet igyon! 

Akár anyatejet, akár tápszert kapott csecse

mőkorában, egy-másfél éves kora között ve

zessük be étrendjébe a zsíros (3,6%) tejet. 

Vitamin-, vas- és kalciumszükségletét maxi

mum napi fél liter fedezi. Három napon ke

resztül igyon napi egy pohárral, aztán újabb 

három napon át napi két pohárral, végül na

pi három pohárral. A sajt, a joghurt és a 

fagylalt kiválthatja a zsíros tejet. Az allergiás 

reakció leggyakoribb tünetei a nyálkás szék

let, a hasmenés, a karikás szem. Ha gyerme

ke allergiás, vagy ,ön szójatejet szeretne adni 

neki, beszéljen dietetikussal vagy a gyermek

orvosukkal. 

amelyeket a család többi tag
ja eszik. Csakhogy mindez abban a korban történik, amikor 
rájön, hogy ő is önálló akarattal bíró személyiség, tetszése 
szerint mozoghat és nemet is mondhat . Tálalhatunk elé 
akármilyen ínyencfalatokat, úgyis ő dönti el, hogy mit haj-
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landó megenni. Meglepő
nek tűnhet, de kevesebb ka
lóriára van szüksége, mint 
sokan gondolnák: elég napi 
1000-1200. Ennek nagy ré
szét még a szilárd étel beve
zetése után is fedezi a napi 
5-6 deci anyatej vagy táp
szer, egy-másfél éves kor kö
zött pedig a zsíros tej (lásd a 
szalagot). Lássuk, mire fi
gyeljünk még. 

AZ ELVÁLASZTÁS MEGELŐ

ZÉSKÉNT IS SZOLGÁL. A Z ame
rikai gyermekorvosok általá
ban hat hónapos korban ja
vasolják az elválasztást. Az én 
tanácsom az, hogy ne a nap
tárt nézze, hanem a gyereket, 
és inkább előbb vezesse be a 
szilárd ételt (lásd a szalagot), 
mint később. Először is azért, 
mert ha sokáig várunk, a gye
rek annyira megszokja a fo
lyékony táplálékot, hogy visz-
szautasítja a szilárd ételeket; 
sokkal nehezebb lesz rávenni 
a rágásra. 

Az elválasztás az alvás-

Elválasztás - mikor és hogyan? 

Amerikában egyes szülők (és könyvek) nem 

értik az elválasztás lényegét. Szerintük elvá

lasztani annyi, mint befejezni a szoptatást. 

Pedig a folyékony táplálékról a szilárd ételekre 

való fokozatos áttérést jelenti. Az elválasztást 

akkor érdemes elkezdeni, amikor a gyermek: 

• Ö t - h a t h ó n a p o s . Amerikában a korábbi 

nemzedékek már hathetesen elválasztot

ták a babát, manapság az Amerikai Gyer

mekorvosok Akadémiája ajánlása szerint 

hat hónapos korban célszerű elkezdeni. 

Ennyi idősen a baba már felül és tartja a 

fejét; eltűnt a nyelvkiöltő reflexe; emész

tőrendszere képes feldolgozni összetet

tebb, szilárd ételeket; ritkábban alakulnak 

ki allergiák. 

• N a p k ö z b e n é h e s e b b n e k tűnik, t ö b b e t 
szopik v a g y t ö b b t á p s z e r t i g é n y e l , 
é s / v a g y f ö l é b r e d éjszaka, é s e g y t e l 
j e s a d a g o t eszik. Ez azt jelzi, hogy 

szilárd ételre is szüksége van, mert az 

anyatejből vagy tápszerből nem jut elég 

kalóriához. 

• É r d e k l ő d i k az iránt, a m i t Ön eszik. Fi

gyelmesen nézi Önt, aztán kinyitja a száját 

vagy oda nyúl: szeretné megkóstolni. 

Vagy megpróbálja bedugni az ujját az ön 

szájába. (Vannak olyan kultúrák, amelyek

ben az anya megrágja az ételt, aztán adja 

a gyereknek.) 

problémáknak is elejét ve
heti. Sok anyuka telefonál nekem azzal a panasszal, hogy 
hat-hét hónapos csecsemője - aki korábban átaludta az éj
szakát - újabban rendszeresen felsír éjszakánként. Az anyu
ka úgy próbálja megnyugtatni, hogy megszoptatja vagy 
üvegből megeteti (egyiket sem javaslom, de ezzel majd a 
Nyolcadik fejezetben, a 2 8 7 - 2 9 6 . oldalon foglalkozom). Ha 
a baba ilyenkor csak „nassol" néhány percig, erős a gya-

és maszatolás normális). Ha 
ekkor sem engedjük elmen
ni, és újabb falatokat próbá
lunk belediktálni, egészen 
biztosan rugdosni kezd, pró
bál kiszabadulni a székéből 
vagy sírva fakad. Ne hagyjuk 
idáig fajulni a dolgot. 

Az étel. Mint korábban mond
tam, ez a gyerek „hatáskö
r e " . Természetesen segíte
nünk kell neki, hogy megta
nuljon önállóan enni és meg
szeresse azokat az ételeket, 
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núm hogy pusztán rosszat álmodott, és a jó érzés miatt 
szopik, megnyugvásképpen. Ha viszont rendes adagot eszik, 
valószínűleg több kalóriára van szüksége. 

Tény, hogy kisgyermekkorban gyakoriak és kivédhetetle
nek azok az alvászavarok, amelyeket az aktívabb életmód és 
az új félelmek okoznak. Az viszont elkerülhető, hogy az éh
ségérzet ébressze föl a babát. Figyeljük meg, nem eszik-e 
többet napközben. Ha igen, nem az a helyes eljárás, hogy 
gyakrabban szoptatjuk vagy több tápszert/anyatejet adunk 
neki üvegből, hanem hogy szilárd étellel elégítjük ki megnö
vekedett kalóriaigényét. 

TIPP: Kiváló minőségű kész bébiételek kaphatók, de ké
szíthetők házilag is. Főzzön vagy pároljon meg friss gyü
mölcsöt vagy zöldséget, aztán robotgéppel vagy mixerrel 
pürésítse. Sterilizált jégkockatartóban érdemes fagyaszta
ni. A kockákat másnap tegye nejlonzacskókba, aztán ké
sőbb igény szerint kiolvaszthatja. A kisgyermek ételét soha 
ne sózza. 

Ételallergiák 
Becslések szerint a csecsemők és a háromévesnél fiatalabb gyerekek 5-8 százaléka 

szenved valamilyen ételallergiában. A bűnösök elsősorban a citrusfélék, a tojásfe

hérje, a bárányhús, az apró magvas gyümölcsök (eper, málna stb.), bizonyos sajtok, 

a tehéntej, a búza, a csonthéjasok (dió, mogyoró stb.), a szójatermékek, a répafé

lék, a kukorica, a hal és a tenger gyümölcsei (kagyló- és rákfélék) lehetnek. Ez nem 

jelenti azt, hogy ezeket egyáltalán ne adjuk; csak legyünk tisztában a veszélyükkel. 

Az allergia örökölhető, de olyan családban is felbukkanhat, ahol még nem fordult 

elő. Egyes kutatások arra utalnak, hogy a gyerekek körülbelül húsz százaléka kinö

vi az ételérzékenységet, de nem azért, mert sokat ettek abból a bizonyos ételből, és 

megszokták. Sőt ez sokszor ellentétes hatást vált ki: az allergia elmélyül, és ahe

lyett, hogy a gyerek kinőné, élete végéig szenved tőle. 

Ha hetente csak egy új ételt vezetünk be, és allergiás reakció jelentkezik, rögtön 

tudjuk, mi okozta. Ha a baba érzékenynek tűnik egy új ételre, azonnal álljunk le ve

le, és ne is adjuk újra legalább egy hónapig. Ha akkor is allergiás reakciót látunk, 

várjunk egy évet, és konzultáljunk a gyermekorvossal. 
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Az allergiás reakciók sokfélék lehetnek, közülük a legrosszabb az úgynevezett ana-

filaxiás vagy allergiás sokk, ami egyszerre több szervre hat, és akár végzetes is lehet. 

Eleinte általában enyhébb tünetek mutatkoznak, amelyek idővel súlyosodhatnak: 

• laza széklet vagy hasmenés, 

• kiütések, 

• az arc puffadása vagy duzzadása, 

• szélgörcsök vagy a hasfájás egyéb tünetei, 

• hányás, 

• viszkető, könnyező szem. 

Ne felejtse el, hogy az elválasztás egy folyamat. A 140-141. 
oldalon találja a „Szilárd ételek bevezetése: az első hat hét " 
című táblázatot, amely csupán egy lehetséges változata az 
elválasztás megkezdésének. Hat hónapos kortól javaslom. 
Tapasztalataim szerint a legtöbb baba gyomra könnyen 
megemészti a körtét, ezért én ezzel a gyümölccsel szoktam 
kezdeni.* Ha azonban az Önök gyermekorvosa mást taná
csol, nyugodtan hallgasson rá. 

Látni fogja, hogy hetente kizárólag egy új ételt vezetek 
be, és mindig délelőtt (lásd a szalagot az ételallergiákról). 
Az ezt követő héten ez az étel az ebéd, délelőtt pedig 
megint új ételt kínálok. A harmadik héten a baba már na
ponta háromszor eszik szilárd ételt. A rá következő hetek
ben növeljük az adagok mennyiségét, és folytassuk a kísér
letezést az új táplálékokkal. Az étkezésekről vezessen nap
lót, hogy följegyezhesse a dátumokat és minden újonnan 
bevezetett étel mennyiségét. Ez Önnek és az orvosuknak is 
eligazítást nyújt, ha probléma adódna. (A 142. oldalon 
összeírtam, melyik hónapban milyen ételt szoktam bevezet
ni. Ha eszerint jár el, csak írja mellé a dátumokat és a 
mennyiségeket, azzal máris kész az ételnapló!) 

* A magyar gyermekorvosok és v é d ő n ő k általában almával javasolják 
kezdeni a hozzátáplálást, és a krumpli az e lső főzelékféle. 
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Szilárd ételek bevezetése: az első hat hét 

H é t / é l e t k o r 7 óra 9 óra 11 ó r a 

1 . h é t 

26 hetes 

(6 hónapos) 

szopik, 

vagy üvegből kap 

anyatejet/tápszert 

4 kiskanál körte; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer 

2. h é t 

27 hetes 

anyatej vagy tápszer 4 kiskanál krumpli 

(vagy más új étel); 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer 

3. h é t 

28. hetes 

anyatej vagy tápszer 4 kiskanál sütőtök 

(vagy más új étel); 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer 

4. h é t 

29. hetes 

anyatej vagy tápszer 1/4 banán (vagy más 

új étel); utána anya

tej vagy tápszer 

anyatej vagy tápszer 

5. h é t 

30. hetes 

(7 hónapos) 

anyatej vagy tápszer 4 kiskanál almapüré; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer 

6. h é t 

3 1 . hetes 

anyatej vagy tápszer 4 kiskanál zöldbab, 

4 kiskanál körte; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer 
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Szilárd ételek bevezetése: az első hat hét 

13 óra 16 ó r a 20 óra M e g j e g y z é s e k 

anyatej vagy tápszer anyatej vagy tápszer anyatej vagy tápszer Délelőtt csak egyféle 

szilárd ételt kapjon; 

legkönnyebb a körtét 

megemészteni. 

4 kiskanál körte; utá

na anyatej vagy táp

szer 

anyatej vagy tápszer anyatej vagy tápszer A körte átkerül ebéd

re; az új ételt délelőtt 

kapja. 

4 kiskanál krumpli; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

4 kiskanál körte anyatej vagy tápszer Az előző heti új étel 

az ebéd; most már 

naponta háromszor 

eszik szilárd ételt. 

4 kiskanál krumpli, 

4 kiskanál sütőtök; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

4 kiskanál körte; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

anyatej vagy tápszer Ebédre nagyobb 

adag jár. 

4 kiskanál krumpli, 

4 kiskanál körte; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

4 kiskanál sütőtök, 

1/4 banán; utána 

anyatej vagy tápszer 

anyatej vagy tápszer Nemcsak az ebéd-, 

hanem vacsoraadag

ját is növeljük. 

4 kiskanál sütőtök, 

4 kiskanál alma; 

utána anyatej vagy 

tápszer 

4 kiskanál krumpli, 

1/4 banán; utána 

anyatej vagy tápszer 

anyatej vagy tápszer Ebére egy új és egy 

régi ételt kínáljunk; 

a mennyiséget 

a gyerek étvágyához 

igazítsuk. 
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Korán szoktassa a babát önálló étkezésre. Jók a pépek, de 
ahogy bővül a választék, és kiderül, hogy mire nem érzé
keny a baba, „felnőttes" formában kínáljuk neki az ételt, 
hogy ne csak nyeljen, hanem dolgozzon is egy kicsit. Pél
dául ha már eszik körtét, hámozzuk meg, kicsit főzzük vagy 
pároljuk meg, és vágjuk apró darabokra. Most, hogy ujjaival 
ezt-azt már fölszed, be tudja tenni őket a szájába. Amint er
re rájön, örömét fogja lelni abban, hogy egyedül ehet. Cél 
az is, hogy megtapasztalja és megszokja a különféle ételek 
különféle állagát. Egy hét hónapos baba fogak nélkül, az 
ínyével is el tudja dolgozni és baj nélkül le is nyeli a körül
tekintően megválogatott falatokat. Adhatunk apróra vágva 
olyasmit is, ami szó szerint elolvad a szájában. 

Az ételt körülbelül fél centis kockákra vágjuk; ha nagyon 
puha, lehet valamivel nagyobb. A zöldségféléket, például a 
sárgarépát, brokkolit, karfiolt és a ropogós gyümölcsféléket, 
mondjuk a körtét vagy almát, előbb főzzük vagy pároljuk 
félpuhára. A lehetőségek végtelenek. Abból, amit a család 
enni szokott, nagyon sok minden „átalakítható" a csecsemő 
számára. Néhány ötlet: gabonapehely, kockára vagy csíkok
ra vágott palacsinta és puha, vajas pirítós, a legtöbb zöld
ségféle és a puha gyümölcsfélék (például banán, ősziba
rack), tonhaldarabkák, kiszálkázott főtt hal, sajtfélék. 

TIPP: A biztonság kedvéért egyéves kor előtt ne adjunk to
jásfehérjét, búza- és citrusféléket (a rózsaszínű grapefruit ki
vételével), valamint paradicsomot. Ha a baba betöltötte az 
egy évet, kaphat apróra vágott csirkét, rántottát és kemény 
tojást, málnát, epret és szedret, amiket kézzel ehet. De vi
gyázzunk a csonthéjasokkal és olajos magvakkal (mogyo
ró, dió stb.), amelyeket nehéz megemészteni és fennáll a fél
renyelés veszélye (ezeket inkább csak 3 éves kor után ad
juk), valamint a tenger gyümölcseivel, a csokoládéval és a 
mézzel. 

KÖNNYEN ELKÉSZÍTHETŐ ÉTELEKKEL KÍNÁLJUK, DE TÁLALJUNK 

TETSZETŐSEN. Soha nem lehet elég korán megismertetni a ba-
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bát a változatosság és látványosság örömével. Azt nem taná-
csolom, hogy órákig görnyedjen a meleg tűzhely fölött, hiszen 
lehet, hogy gyermeke az ételt rögtön a földre borítja, de le
gyen kreatív. Vágja a kenyeret különféle formákra, vagy úgy 
tegye a tányérra, hogy egy arcot formázzon. Igyekezzen egész
séges, kiegyensúlyozott étrendet biztosítani, de soha ne erőltes
se az evést. Ha gyermeke csak két-három dolgot szeret, kever
je őket más ételekhez. Ha például az almaszósz a kedvence, 
öntsük brokkolira. És ha ez sem jön be, gondoljon arra, hogy 
nem hal bele, ha egyhangú az étrendje vagy kevés zöldséget 
eszik (a gyümölcsök sok hasonló tápanyagot tartalmaznak). 

Lehet-e vegetáriánus egy gyerek? 
A vegetáriánus szülők gyakori kérdése, hogy szabad-e a csecsemőt vagy a kisgyer

meket is vegetáriánus koszton tartani. Sok vegetáriánus étrendből hiányzik a mini

mum napi tápanyagszükséglet, főleg akkor, ha a tejtermékek és a tojás is kiesnek. 

Bár a zöldségfélék gazdagok rostanyagokban, nem tartalmaznak elegendő vasat, 

amelyre a növekedéshez van szüksége a gyermeknek. A biztonság kedvéért beszél

je meg a dolgot a gyermekorvosukkal, sőt akár dietetikussal is. 

OLYAN SORRENDBEN ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN EGYEN, AMILYENBEN 

AKAR. Ki mondja, hogy az almaszósznak a csirke után kell 
jönnie, vagy hogy halat nem lehet joghurtba mártogatni? 
A szabályokat akkor tanulja meg a gyerek, ha ő is az asztal
nál ül, és előbb-utóbb úgyis utánozni fogja a család többi 
tagját. Addig viszont egyen úgy, ahogyan kedve tartja. 

A TÁPLÁLÓ NASS is ÉTEL. Mielőtt aggódni kezd, hogy a ba
ba nem eszik eleget, gondolja végig, mit eszik a főétkezések 
között. Vannak gyerekek, akik egyszerre nem tudnak sokat 
enni; jobb nekik, ha egész nap eszegetnek. Nincs ezzel sem
mi baj, főleg akkor, ha tápláló nassolnivalót kapnak, például 
párolt zöldséget, gyümölcsöt, korpás kekszet, sajtos pirítóst. 
A gyerekek jobban kedvelik a szénhidrátban dús rágcsákat, 
például a kekszféléket, ezért minden azon múlik, hogy mit 
hogyan „tálalunk". Ha az első perctől kezdve különlegesnek 
és finomnak állítjuk be az egészséges ételeket („Mmmm.. . 
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Menüminta 

nézd csak, almát kapsz"), akkor a gyerek örömmel fogadja 
majd őket. Mindent összevetve, a végén meglepetten tapasz
talhatjuk, hogy több tápanyaghoz jut, mint gondolnánk. 

MÁR A KICSI GYEREKNEK IS ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSEN 

AZ ÉTEL ELKÉSZÍTÉSÉBEN. Amikor eléri azt a kort, amikor 
mindent ő akar csinálni, képtelenség jobb belátásra bírni, 
ezért mindenki jobban jár, 
ha bevonjuk a házimunká
ba. Már egy tizenöt hónapos 
is segíthet keverni, fejes salá
tát tépkedni, süteményt díszí
teni, megpakolni a szendvi
cset. Mindezen tevékenysé
gek során javul a kézügyes
sége, arról nem is beszélve, 
hogy kellemes képzeteket 
társít az ételhez. 

SEMMILYEN ÉTELRE NE 

MONDJA AZT, HOGY „ROSSZ". 

Tudjuk, mit tartanak a til
tott gyümölcsről. Ha a szü
lők már-már vallásosan tilt
ják a süteményeket és az 
édességeket, a gyerek csak 
annál jobban vágyik rá, és 
házon kívül valósággal kol
dulni fogja őket másoktól. 
És ne higgyük, hogy még ki
csi ahhoz, hogy megértse. 
Minél inkább tiltunk vala
mit, annál nagyobb lesz a 
vonzóereje. 

NE HASZNÁLJUK AZ ÉTELT 

MEGVESZTEGETÉSRE. Ha a 

gyerek valamilyen tiltott do
log felé közeledik vagy hisz
tizik, nagyon sok szülő úgy 

Az alábbi étrend csak útmutató, nem kőbe 

vésett törvény. Egyéves gyereknek adható, 

de hogy az ön gyermeke mit és mennyit 

eszik, az függ a súlyától, vérmérsékletétől és 

a gyomra befogadóképességétől. 

R e g g e l i 

1/4-1/2 csészényi* gabonapehely 

1/4-1/2 csészényi gyümölcs 

120-180 ml anyatej vagy tápszer 

Tízórai 

60-120 ml gyümölcslé 

párolt zöldség vagy sajt 

E b é d 

1/4-1/2 csészényi túrókrém 

1/4-1/2 csészényi sárga vagy narancssárga 

zöldség 

120-180 ml anyatej vagy tápszer 

U z s o n n a 

60-120 ml gyümölcslé 

4 korpás keksz sajttal 

Vacsora 

1/4 csészényi csirke- vagy más hús 

1/4-1/2 csészényi zöld zöldség 

1/4 csészényi főtt tészta, rizs vagy krumpli 

1/4 csészényi gyümölcs 

120-180 ml anyatej vagy tápszer 

L e f e k v é s e l ő t t 

120-240 ml anyatej vagy tápszer 

1 csésze = 2 dl vagy 2 0 0 c m 3 
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próbálja jobb belátásra bírni, hogy egy kekszet nyom a ke
zébe. N e m elég, hogy ezzel a nemkívánatos viselkedését ju
talmazzák (az ilyen és ehhez hasonló helyzetek megoldásá
ról lásd a Hetedik fejezetet), hanem még csereárut is csinál
nak az ételből. Az étel és az evés végigkísérik az ember éle
tét. Ha odafigyelünk arra, hogy mikor és hogyan kínáljuk 
étellel a gyereket, kellemes dolognak fogja tekinteni az 
evést, megtanulja élvezni a jó ízeket és magát az evést, mint 
társas eseményt. 

Nem a ruha teszi az embert 

Sok szülő megtapasztalta az öltöztetés borzalmait, amikor 
gyerekük, a nyakában lógó pólóval, kiszabadul a kezük kö
zül, körberohanja a szobát és leveri a polcról a család legfél
tettebb dísztárgyát. Na igen, miután a gyerek ráérez a moz
gás örömére, vége a szép napoknak, amikor kényelmesen le
hetett pelenkázni és öltöztetni. A gyerekek többsége többé 
nem hajlandó nyugodtan feküdni a pelenkázóasztalon. Né
melyik már az előkészületek láttán is teli tüdőből ordít. 
Nézzük, hogy kerülhetjük el ezeket a helyzeteket. 

Mindent készítsünk elő. Ez kulcsfontosságú. Amikor a gye
reknek amúgy is mehetnékje van, nincs veszteni való időnk. 
Előre vegyük le a popsikenőcs tetejét, simítsuk ki a pelen
kát, és legyenek kéznél a törlőkendők. 

Várjuk ki a legalkalmasabb pillanatot. A gyerek ne legyen se 
nagyon éhes, se nagyon fáradt. Ne szakítsuk félbe az elmé
lyült játékát. N e m fog örülni, ha akkor kapjuk fel, amikor 
éppen az utolsó kockát tenné föl a toronyra. 

TIPP: Sok szülő hagyja, hogy reggeli után a gyerek pizsa
mában játsszon, később azonban már igen nehéz rábírni az 
átöltözésre, főleg akkor, ha belemerült valamilyen tevékeny
ségbe. Azt hallja, hogy „Gyere, öltözzünk fel", pedig ő úgy 
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látja, hogy van rajta ruha. Javaslom, hogy az öltözködést 
iktassuk be a reggelizés rituáléjának végére. Megreggelizik, 
fogat mos, játszóruhába öltözik, és kezdődhet a nap. 

Mindig szóljunk előre, hogy mit fogunk csinálni. Mint már 
tudja, nem helyeslem, ha a szülő „lesből támad", vagyis 
magyarázat nélkül fölkapja a gyereket, és ezt-azt csinál vele. 
Jobb, ha tudja, mire számítson. „Menjünk, öltözzünk át" , 
vagy „Gyere, kapsz egy tiszta pelenkát". 

Ne siessünk. Bármennyire szeretnénk is mielőbb túl lenni az 
öltöztetésen, a sietség nem könnyíti meg, és nem is lesz tő
le gyorsabb. Sőt a Mimózánál, a Morcosnál és a Talpra
esettnél csak ront a helyzeten. Tekintsük inkább meghitt 
időszaknak. Végtére is, az öltözködés intim dolog. A kuta
tók kiderítették, hogy később azoknak a szülőknek megy 
könnyebben a fegyelmezés, akik sokszor néznek a gyerekük 
szemébe. Erre kiváló alkalom az öltöztetés. 

Legyen móka az öltözködés. Öltöztetés vagy pelenkázás köz
ben beszéljünk a gyerekhez. Folyamatosan magyarázzuk, 
hogy mit csinálunk éppen. Ha mindezt énekelve tesszük, 
gyorsabban múlik az idő. írjunk át egy dalt, költsünk újat, 
találjunk ki dallamot: „Én ma reggel felkeltem, szépen fel is 
öltöztem, póló, egy pelenka, meg a többi, készen is vagyunk" 
(az „Én kis kertet kerteltem" dallamára). Ismerek egy anyu
kát, aki ügyesen költ alkalomhoz illő versikéket: „Reggel 
van, reggel van, látjuk a napocskát, fel is húzunk mindjárt 
egy szép nadrágocskát." Mostanra már tudjuk, mivel lehet 
lekötni; vessünk be minden trükköt. Ha mégis izeg-mozog 
vagy sír, hízeleghetünk vagy mindenfélét ígérhetünk neki -
de ez az egyetlen alkalom, amikor ehhez folyamodhatunk. Én 
először bújócskát játszom; lehajolok, hogy ne lásson, aztán 
előbukkanok, „Kukucs! Itt vagyok!" Ha megpróbál hasra 
fordulni, vidáman megkérdezem: „Hová mész?", és vissza
fordítom. Ha sír, akár olyasmivel is megpróbálhatjuk leköt
ni, ami egyébként nem játékszer, és amit csak pelenkázás 
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vagy öltöztetés közben kaphat meg. Kiáltsunk fel izgatottan: 
„Nézd, mit adok neked!" 

(Mindig arra intem a szülőket, hogy „kezdjék úgy, aho
gyan folytatni akarják," de ez kivételes helyzet. Magyaráz
zuk el a gyereknek, hogy most kézbe veheti azt a bizonyos 
becses tárgyat, de máskor nem játszhat vele. Meg fogja ér
teni, hogy csak a pelenkázóasztalon lehet az övé. A pelenká-
zással és öltöztetéssel kapcsolatos problémák úgyis csak át
menetiek. A szépmama örülne, ha tudná, hogy az arany kar
kötője segített áthidalni egy nehéz helyzetet.) 

TIPP: Laza ruhadarabokat vegyen, amelyeknek gumis a de
rekuk, nagyok a gombjaik és tépőzárral rögzíthetők. A gom
bos vagy cipzáras felsőruhákkal könnyebben boldogulhat. 
Ha pólót vesz, olyat válasszon, ami a vállán gombolódik, il
letve elég bő vagy nyúlik annyira a fejnyílása, hogy könnyen 
fel-le lehessen húzni. 

Engedjük, hogy a gyerek is segítsen. Tizenegy-tizennyolc hó
napos kor között a kisgyermeket szórakoztatni kezdi, hogy 
egyedül is le tudja venni egyes ruhadarabjait. (Általában az
zal indít, hogy lerángatja a zokniját.) Dicsérjük meg érte, és 
bátorítsuk: „Milyen ügyes nagylány/nagyfiú vagy már! Segí
tesz anyának."* Ha nem sikerül levennie, hajtsuk le a zoknit 
a talpára, és húzkodjuk meg egy kicsit a lábujjainál is, hogy 
meg tudja fogni. A póló levételét úgy tanítsuk, hogy mi ki
húzzuk belőle a két karját, de a fején már önállóan húzza át. 
Ahogy ügyesedik, bízzunk rá mind többet. Fogjuk fel úgy, 
mint valami játékot. „Én lehúzom az egyik zoknidat, te meg 
a másikat." 

Kétéves kora körül (plusz-mínusz néhány hónap) már az 
öltözködéssel is próbálkozik. Rendszerint a zoknival kezdi. 

* Ne vigye túlzásba a dicséretet. Jusson eszébe az az anyuka ( 7 4 . oldal), aki 
olyan nagy hűhót csapott, valahányszor a kisfia lehúzta a zokniját, hogy ha
marosan ez lett a gyerek kedvenc elfoglaltsága. És n e m értette, miért ha
ragszik az anyja, ha minden adandó alkalommal ezt csinálja, amikor elein
te pedig annyira örült a teljesitményének. (A szerzők megjegyzése.) 
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Ahogy eddig is, biztassuk és segítsünk neki, de a lehető leg
kevesebbet; bújtassuk bele a talpát, de a lábszárára ő húzza 
föl. Amikor ez már megy, nyissuk szét és hajtsuk vissza a 
zokni szárát, hogy a gyerek egyedül beledughassa a lábujjait, 
majd fölhúzhassa a lábára. 

A pólóval ugyanígy járjunk 
el. Először mutassuk meg, 
hogyan tudja bedugni a fejét 
a nyílásba, majd húzzuk ol
dalra a póló két ujját, hogy 
beletaláljon a karjával. Idővel 
egyedül is meg fogja tudni 
csinálni. Ha a póló elején 
minta van, hívjuk föl rá a fi
gyelmét, hogy a képnek elő
re, a mellkasára kell kerülnie. 
Ha kép nincs, címke egészen 
biztosan van benne; mutas
suk meg, hogy az hátra kerül. 

Ha a gyerek nem szeret a pelenkázóasztalon feküdni, keressünk 
más helyet. Pelenkázni a padlón vagy az ágyon is lehet. Lát
tam már olyan szülőt is, aki úgy próbálta tisztába tenni a 
gyereket, hogy az közben állt, de ennek nem vagyok nagy 
híve. Nehezebb szilárdan rögzíteni, és nem kizárt, hogy a 
gyerek elrohan, mielőtt végzünk. 

Bontsuk elemeire a feladatot. Az anyák általában tudják, mi ha
ladja meg gyermekük tűrőképességét. Ha a pelenkázás vagy 
az öltöztetés alatt szinte mindig felidegesítjük magunkat, ké
szüljünk fel rá lelkileg. Néha csak úgy tudjuk elviselni ezeket 
az őrjítő pillanatokat, ha megőrizzük a hidegvérünket. Mau-
reen jut eszembe, aki pontosan tudta, hogy Joseph, Talpra
esett kisfia öltöztetése mindig birkózással végződik. Joseph 
folyton megpróbált átfordulni vagy elszabadulni, esetleg 
megragadta a pólóját, hogy az anyja ne tudja ráadni. Mau-
reen korábban erővel igyekezett érvényt szerezni az akaratá-

Egy bölcs bébiszitter e-mailje 

Néhány éve egy olyan családnál dolgoztam 

bentlakással, ahol egy három- és egy kétéves 

kisgyerek volt. Az egyik naptól kezdve reg

gelenként az idősebbik nem akart felöltözni. 

Állandóan huzakodtunk, mígnem kitaláltam, 

hogy úgy állítom be a dolgot, mintha ő 

dönthetne róla. Például megkérdeztem tőle, 

hogy a bal vagy jobb zokniját akarja-e fel

húzni először, amitől az egész hirtelen na

gyon érdekessé vált, mert neki is lett bele

szólása. Eleinte sokáig eltartott, de végül 

mindkettőnk számára játék lett. 
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nak, de ettől Joseph még jobban megmakacsolta magát. N e m 
vezetett célra a hízelgés sem. Maureen végül jobbnak látta, 
ha apránként öltözteti fel a fiát; negyedóránként próbálko
zott egy-egy ruhadarabbal. Ha nem várta el Josephtől, hogy 
túl sokáig nyugton maradjon, és minden lépésben előre kö
zölte a feladatot („Csak a pólót vesszük fel"), a kisfiú eltűrte 
a dolgot. És egy hónap múlva meglepően készségesebb lett. 

Maureen végső elkeseredésében folyamodott ehhez a stra
tégiához. Ha az Ön gyermeke is ilyen, fogadja el, hogy nem 
szeret öltözködni - egyelőre legalábbis. Talán elviselhetőbb 
lesz számára, ha elnyúlik a folyamat. Igen, anyuka, kétségkí
vül tovább tart, vagyis korábban kell kezdenie a készülődést. 
De ha a makacs gyereket sietteti, napjában többször közel
harcot kell vívnia vele. Ha viszont tiszteletben tartja ezt a 
mégoly rossz szokását, hamarabb kinő ebből a nehéz kor
szakból, mint ha folyton csatározna vele. 

A gyereknek is legyen beleszólása. Az önállósodó kisgyermek 
azért nem szeret öltözködni, mert egyrészt közben nyugton 
kell lennie, másrészt nem az ő kezében van az irányítás. Bár 
az öltözködés nem választás kérdése (lásd lentebb), némi 
beleszólása azért neki is lehet: 

Mikor: „Most öltözzünk fel, vagy majd ha elmosogattam?" 
Hol: „Hol tegyelek tisztába, a pelenkázóasztalon vagy a 

padlón?" 
Mit: „A piros pólódat szeretnéd fölvenni, vagy a kéket?" 

(Ha még nem ismeri a színeket, egyszerűen tartsuk elé a két 
pólót: „Ezt vegyük föl, vagy inkább ezt?") 

Persze ha már egy órája kergetjük körbe a lakásban, vagy 
hisztizik, ez a racionális megközelítés nem működik. Ezek
ben az esetekben fogadja meg a tanácsomat: 

Ne felejtsük el, hogy mi, felnőttek, okosabbak vagyunk. Akármi
vel próbáljuk elterelni a figyelmét és rávenni az együttműkö
désre, akármilyen trükkel könnyítjük meg a saját dolgunkat, 
tény az, hogy a gyereknek aligha van választása a tisztába té
tel és az öltözködés kérdésében. Ha piszkos pelenkában 
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flangál, bepirosodik vagy kiütéses lesz a feneke. Előbb-
utóbb a sarkunkra kell állnunk, a gyereknek pedig muszáj 
együttműködnie vagy legalábbis tűrnie. 

Égnek áll a hajam, amikor azt hallom a szülőktől, hogy 
azért hagyják ruhátlanul szaladgálni a gyereket, mert „Nem 
engedi, hogy felöltöztessem". Az étkezéshez hasonlóan rész
ben az öltözködést is a társas illem szabályozza. Mondjuk 
meg a gyereknek: „Pucéran nem megyünk ki a lakásból." 
A strandon is: „Addig nem mehetsz játszani, amíg át nem 
vetted a száraz fürdőnadrágodat." 

TIPP: Nyilvános helyen ne öltöztessük a gyereket. Nem va
lószínű, hogy örül neki, csak még nem tud tiltakozni. Ön 
szívesen öltözködne mások szeme láttára egy szupermar
ketban, egy játszótéren vagy a strandon? Nem hiszem - és 
ezzel a kisgyerek sincs másként. Ha nincs mosdó, vonulja
nak el a kocsiba. Ha végképp nincs más megoldás, legalább 
fogjon köré egy takarót, törülközőt vagy kabátot. 

A befejezésnek is legyen rituáléja. Ha csak annyit mondunk, 
hogy „Készen vagyunk!", vagy „Most már mehetünk a ját
szótérre," a gyerek tudja, hogy vége a megpróbáltatásoknak. 
Látja az ok-okozati összefüggést: Kibírtam, fel vagyok öltöz
ve, most már mehetek játszani. 

Tanítsuk meg a gyereket törődni a ruháival. Szereljünk fel akasz
tókat a pizsamájának, fürdőköpenyének, kabátjának és más 
gyakran használt ruhadarabjainak, hogy egyedül is elvehesse 
vagy a helyére tehesse őket. Örülni fog neki, ha a piszkos ru
hákat ő dobhatja be a szennyestartóba. Ezekből a szertartá
sokból megtanulja, hogy egyes darabokat elteszünk később
re, mások mosásba mennek. 

Az öltözködés tudományát folyamatosan tökéletesiti a gyer
mek. Itt a kezdetekhez próbáltam kapaszkodót nyújtani. 
Legyünk türelmesek, és vegyük észre, mikor van szüksége 
ránk. Ha küszködik, segítsünk neki. De ha ragaszkodik hoz-
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zá, hogy ő csinálja, hagyjuk rá. Ha már megtanult fölvenni 
egyes ruhadarabokat, nem várhatjuk el tőle, hogy csak mert 
mi sietünk, engedje magát felöltöztetni. Meg se próbáljuk, 
ha nem akarunk megint veszekedni. Lehet, hogy ez alka
lommal elkésünk, legközelebb viszont hamarabb kezdjünk 
készülődni, vagy osszuk be másképp az időnket. N e m győ
zöm hangsúlyozni, hogy a kisgyermeknek nincs időérzéke, 
és persze az sem érdekli, hogy mi elkésünk valahonnan. N e 
ki csak az önállósága fontos. 

A szobatisztaság feltételei 

A szobatisztaság részben azon múlik, hogy 

tudja-e már szabályozni a kisgyermek a záró

izmai működését. Az anyukák tudják, mire 

gondolok, főként ha szülés után intimtornát 

kellett végezniük. Apukák! Amikor legköze

lebb vécére mennek, vizelés közben próbál

ják megállítani a vizelet kiürülését - a záróiz

mok fognak segíteni benne. Régebben azt 

gondolták, hogy ez az izomcsoport csak két

éves kor körül válik éretté a feladatra, ma

napság azonban megoszlanak a vélemények. 

Mindenesetre a szobatisztaság testi érettsé

get és gyakorlást feltételez. A fogyatékkal 

élő gyerekeket, aki nem képesek a vizelet- és 

székletürítés szabályozására, úgy szoktattuk 

szobatisztaságra, hogy megsaccoltuk, mikor 

kell „kimenniük", és ráültettük őket a vécé

re. Irányítással és gyakorlással felül tudtunk 

kerekedni testi éretlenségükön. 

Ha már pelenka sem kell ne
ki, tényleg nem baba többé, 
hanem kisgyerek. Ameriká
ban, és bizonyára máshol is, 
sok szülő nem lát tisztán eb
ben a kérdésben. Amikor ide
költöztem, meglepetten ta
pasztaltam, mennyi vita övezi 
a szobatisztaságot. Rengeteg 
kérdést kapok ezzel kapcso
latban: Mikor kezdjem a 
szoktatást? Hogyan? Milyen 
vécészűkítőt vegyek? Milyen 
helyrehozhatatlan kárt oko
zok, ha túl korán kezdem? Ha 
túl későn? 

Elképedve látom, hány három-négy éves amerikai gyerek 
visel pelenkát. Persze nem vagyok híve annak, hogy olyas
mire próbáljuk rávenni a gyereket, amire még nem elég 
érett, viszont lehetőséget kell teremtenünk a számára, hogy 
fejlődjék. Sajnos sok szülő nem látja be, hogy vannak visel
kedésformák, amelyeket meg kell tanítanunk a gyereknek, 
és vannak mérföldkövek, amelyeket a fejlődés természetes 
folyamatában külső segítség nélkül, magától elér. A vereke-
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dés például egyáltalán nem része a fejlődés természetes fo
lyamatának, egyes szülők mégis csak legyintenek rá: „Majd 
kinövi." N e m , anyuka, nem fogja kinőni. Meg kell tanítani 
neki, hogy verekedni nem szabad. 

A kisgyermek teljesítménye két tényező, a testi érettség és 
a szülői iránymutatás kölcsönhatásának eredménye. Ezt 
könnyű belátni, ha például azt nézzük, mikor tud kockator
nyot építeni. Elméletben akkor, ha már elég érett hozzá, 
hogy a kezébe vegyen egy kockát, és egyiket a másikra te
gye. De ha nem kap kockát, amivel önállóan gyakorolhat, 
soha nem fogja megtanulni. 

A szobatisztaság ugyanez pepitában. Egy három-négy 
éves gyerek már irányítani tudja a záróizmai működését 
(lásd a szalagot a 152. oldalon). De ha a szülei arra várnak, 
hogy magától a vécén vé
gezze el a dolgát, soha nem 
fog próbálkozni vele, mert 
nem mutatták meg neki, 
nem biztatták és nem nyílt 
alkalma a gyakorlásra. Egy
szóval: a szülőnek kell meg
tanítania rá. 

Ahány család, annyi elmé
let létezik a szobatisztaságra 
való szoktatásról. Mint min
dig, most is türelemre intem a szülőket; csak bátorítsák, de 
ne erőltessék a gyereket. Tudjuk és figyeljük, mikor jön el a 
legalkalmasabb pillanat: amikor a kisgyermek testileg és lel
kileg már kész rá, de még nem vette kezdetét az elkerülhe
tetlen hatalmi harc szülő és gyerek között. A gyerekek több
ségét valamikor másfél-kétéves kora között kezdhetjük 
szoktatni. Mégis az a legfontosabb, hogy ki-ki a saját gyere
kéhez igazodjék. Itt is segít az ÁBCD. 

A - Álljon félre, vagyis figyelje, hogy gyermeke elég érett-e már. 
Amikor a lányaim kicsik voltak, sohasem kérdeztem meg 
senkitől, hogy mikor hagyjam el a pelenkát. Inkább őket fi-

Bili vagy vécészűkítő? 

Én a magam részéről jobban szeretem a vé

cészűkítőt. Utazáskor is ezt könnyebb ma

gunkkal vinni. De a vécészűk [tővel és a bilivel 

is legyünk óvatosak. Lecsúszhat róla vagy be

leszorulhat a gyerek, aki amúgy is fél, hogy 

elnyeli a vécékagyló, és nem hiányzik neki 

újabb ijedelem! Ha szűkítővel ül a vécén, te

gyünk a lába alá egy kisszéket; nagyobb biz

tonságban érzi magát, ha nem lóg a lába. 
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C - Csökkentsünk, vagyis ne üljön a gyerek a végtelenségig a 
vécén vagy a bilin. Kezdetben elég két-három perc. Ha a vé-
cézés feszültséggel terhes feladat, később csak veszekedés 
lesz belőle. Vegyünk egy mély lélegzetet, és fogjuk vissza tü
relmetlenségünket. Ha mi nyugodtak vagyunk, a gyerek is 
az. Nem valamiféle mutatványra trenírozzuk, hanem szobatisz
taságra tanítjuk. Ha sikerül belepisilnie vagy belekakálnia, 
nagyszerű. Dicsérjük meg érte (lásd lentebb), és magyaráz
zuk el neki, mi történt: „Ügyes vagy. A vécébe pisiltél." Mi
közben levesszük a vécéről, mondjuk azt: „Készen va
gyunk." Ha nem jön semmi, ne mutassuk csalódottságun
kat. Szó nélkül vegyük le a vécéről, és öltöztessük fel. Csök-

meg a gyerekét. Huszonegy hónapos korukban a gyerekek 
többsége már észreveszi, ha valami történik, de van olyan 
is, aki már tizenöt hónapos korban felfigyel rá. (A lányok ál
talában hamarabb érnek, mint a fiúk, de ez nem szentírás.) 

B - Bátorítsa gyermekét, hogy társítson szavakat és tetteket a tes
ti funkciókhoz. Ha látjuk, hogy gyermekünk már tisztában van 
a „kis- és nagydolog" mibenlétével, bővítsük szókincsét. Ami
kor például a pelenkájára mutat, mondjuk azt neki: „Pisis 
vagy. Akarod, hogy tisztába tegyelek?" Vagy ha megpróbálja 
lehúzni a nadrágját: „Tisztába teszlek. Kakás a pelenkád." 

Amikor tisztába tesszük, mindig magyarázzuk el neki: 
„Nahát , ezt telepisilted. Kapsz egy tisztát." És lássa, ahogy 
a kakát lehúzzuk a vécén. A papírpelenkát általában csak 
összecsomagoljuk és a szemetesbe dobjuk, de érdemes vál
toztatni ezen, hogy a gyerek megtanulja, hol a „helye" a ka
kának. Ha nem vagyunk szégyellősek, vigyük ki magunkkal 
a fürdőszobába, és mutassuk meg neki, mit csinálunk: „Ide 
pisilünk/kakálunk" (vagy tetszés szerint valami hasonlót 
mondjon). 

Lépjünk a tettek mezejére. Vásároljunk egy bilit vagy vé-
cészűkítőt (lásd a szalagot a 153. oldalon), de eleinte csak a 
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kedvenc baba vagy állatka 
üljön rá. Ha a gyerek maga 
is hajlandónak mutatkozik 
kipróbálni, kezdetben csak 
reggelenként tegyük rá, nem 
sokkal ébredés után. Beszél
jünk hozzá, tereljük el a fi
gyelmét valamilyen játékkal, 
mondókával. Érdemes ráül
tetni húsz perccel azután is, 
hogy ivott valamit. Legyen a 
hangulat játékos, semmi
képpen sem várakozással 
terhes. Mindig játsszunk ve
le, meséljünk vagy énekel
jünk neki. Ha elvonjunk a 
figyelmét, ellazul a teste, és 
nagyobb valószínűséggel 
produkál valamit, ezért az
tán máskor is szívesen 
megismétli majd. Ha csak 
ülünk mellette, és várunk, 
nyomasztó kötelességnek 
fogja érezni. 

Szobatisztasági felszerelés 

Mit visel egy nagylány/nagyfiú, aki nemsoká

ra szobatiszta lesz? 

• P e l e n k a . Az eldobható papírpelenka olyan 

jól felszívja a nedvességet, hogy a gyerek 

nem mindig veszi észre, hogy belepisilt. 

A textilpelenkával több ugyan a munka, 

hosszú távon talán mégis megéri vesződni 

vele, mert a gyerek érzi, ha belekerül vala

mi, és hamarabb szobatisztává válik. 

• S z o k t a t ó p e l e n k a . A papírpelenkához ha

sonlóan ez is nagyon nedvszívó. Ha a gye

rek már a bilin vagy vécén végzi a dolgát, 

és ki is bírja addig, amíg odaér, akkor már 

jó úton halad. Talán fölösleges is szok-

tatópelenkával kísérletezni. 

• B u g y i / a l s ó n a d r á g . Ha a gyerek legalább 

naponta háromszor a bilin/vécén végzi a 

dolgát, napközben adjunk rá nagylá

nyos/nagyfiús alsóneműt. Ha baleset törté

nik, ne csináljuk belőle nagy ügyet. És soha 

ne szidjuk meg érte! Egyszerűen mossuk 

meg a hátsó felét, és adjunk rá száraz alsó

neműt. 

gyeltem. Minden gyerek ér
zi, ha ürítenie kell. Ha fi
gyelmesen megnézzük, látni 
fogjuk, mikor tör rá ez az in
ger. Van olyan gyerek, aki 
hirtelen megtorpan. Egy 
ideig csak áll, összpontosít, 
aztán megy tovább. Kaká-
láskor erőlködik, vagy kivö
rösödik az arca. Más a ka
napé vagy egy szék mögé 
bújva végzi a dolgát. Vagy a 
pelenkájára mutat, és hab-
latyol valamit. Ön is figyelje 

Ötletek a szobatisztaságra 
való szoktatáshoz 

Két anyukától, akiknek a gyerekei már fel

nőttek, remek ötleteket hallottam: 

Az egyik, egy négygyerekes anyuka, nem 

használt vécészűkítőt. Egyszerűen fordítva 

ültette a gyerekeit a vécére, „Így látták, mit 

produkáltak, és nagyon tetszett nekik. Nem 

lehetett elzavarni őket a vécétől. Nagyon ha

mar szobatiszta lett mindegyik." 

A másik játéknak fogta fel a dolgot. Kakaós 

gabonapelyhet szórt a vécébe, és arra biztat

ta a kisfiát, hogy célozzon rájuk. 



Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

kentsük a gyerek feszültségét azzal is, hogy nem ültetjük a 
vécére vagy a bilire a) túl gyakran; b) ha rosszkedvűen éb
red; vagy c) ha tiltakozik ellene. 

D — Dicsérjük meg a kis ügyest. Csak akkor jár dicséret, ha ke
rült valami a vécébe - akkor nem, amikor dolgavégezetlenül 
távozik a fürdőszobából. Ez az egyetlen alkalom, amikor sza
bad túlzásba vinni az ujjongást. „Hurrááá! A vécébe pisiltél!" 
Annak idején, ha valamelyik lányomnak sikerült, én kiabáltam 
és tapsoltam örömömben. „Most húzzuk le... szia, pisi." 
A gyerek hamarosan remek játéknak látja majd a dolgot. Biztos 
vagyok benne, hogy az enyémek időnként azt gondolták, Hm, 
mama megbuggyant, de azért ez jó játék! Szóval ne spóroljunk a 
dicsérő szavakkal, de a magyarázkodást se vigyük túlzásba. Hal
lottam például, hogy egy anyuka azt mondta ilyenkor: „Nagyon 
jó, akkor mostantól ide fogsz pisilni." Teremtsünk könnyed, vi
dám hangulatot, és maradjunk a gyerek szintjén. 

Min múlik a siker? 
Bili v a g y v é c é s z ű k í t ő - Mérete legyen megfelelő. 

T ü r e l e m - Soha ne sürgessük a gyereket, és ne vágjunk csalódott arcot, ha semmit 

nem produkál; minden gyerek a maga tempójában halad. 

G y a k o r l á s - Minél több, de csak annyi, amennyit a gyerek elvisel. 

A szülő j e l e n l é t e - Üljünk mellette, és biztassuk. 

Ha fontolva haladunk, mi megismerjük a gyerek szokásait, 
a gyerek pedig nyitottabb lesz az új élményre. Azt se felejt
sük el, hogy mindebben az egyénisége is nagy szerephez jut. 
Vannak gyerekek, akiket felvillanyoz, ha az anyja vagy az ap
ja örömujjongásban tör ki a „termelés" láttán, és szeretné
nek a kedvére tenni; más gyerekeket viszont vajmi kevéssé 
érdekel, ki mit szól a teljesítményükhöz. 

Nincs több pelenka: az önállósodás útján 

Záró gondolatok az önállóságról 
A kisgyermek folyamatosan, apránként fejlődik. Legyünk 
vele türelmesek. Mindenkinek jobb, ha nem próbáljuk fel
gyorsítani a folyamatot, hanem hagyjuk, hogy a természet 
által megszabott tempójában menjen végbe. Örüljünk min
den új tudománynak, a nehéz időszakokat fogadjuk megér
téssel. Legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amit irányítha
tunk, és mi az, amibe nincs beleszólásunk. A kisgyermek 
önállósági törekvésének megnyilvánulásai néha váratlanok 
és látványosak, mint amikor először húzza föl magát álló 
helyzetbe. Teste minden nappal erősödik, mozgása össze-
rendezettebb, még ha nem vesszük is észre a fejlődés ap
róbb állomásait. Közben tapasztalatokat gyűjt, új dolgokat 
lát és hall, minden téren ügyesedik. Mindjobban nyílik az 
értelme is. Agya, mint egy kis számítógép, letölti és rendezi 
a hatalmas mennyiségű információt. Bár születése óta kom
munikál velünk, lassacskán szó szerint ugyanazt a nyelvet 
kezdi beszélni, mint mi. A következő fejezetben azt vizsgál
juk meg, hogy miként alakul ez a bámulatos folyamat, 
amely tovább erősíti a szülő és gyermek kapcsolatát. 



Ötödik fejezet 

Babanyelv: hangok, 
szavak, mondatok 

,Az ember legerősebb kábítószere a szó." 

Rudyard Kipling 
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Folytassuk a párbeszédet 
A csecsemő úgy érezheti 
magát, mint mi, amikor kül
földre utazunk. Ezt a ked
venc analógiámat tovább
gondolva, a kisgyermeket a 
cserediákhoz hasonlíthat
juk. Úgy tanulja meg az is
meretlen nyelvet, hogy ben
ne él, hallgatja mások be
szélgetését, és eleinte többet 
megért, mint amennyit el 
tud mondani . Jobban eliga
zodik, mint a külföldi turis
ták, akik csak egy hetet töl
tenek nálunk. És ritkábban 
fordul elő, hogy az étterem
ben egy tál spagettit tesznek 
elé, amikor azt kérdezi, hol 
van a mosdó. Persze, nem 
régóta él itt, és csak kevés 
szót ismer. És időnként 
bosszankodik, amikor kér 
valamit vagy egy bonyolul
tabb gondolatot szeretne ki
fejezni. Szerencséjére azon
ban vannak kísérői, akik be
szélik a nyelvet, ismerik az 
itteni embereket és a szoká
saikat, segítenek neki fej
leszteni a szókincsét és úgy 
általában megérteni ezt az országot 
szülők. 

Mi vagyunk gyermekünk idegenvezetői, akik eligazítjuk 
anyanyelve világában, a családban és a nagybetűs Életben. 
A nyelv nemcsak a kommunikáció kulcsa, hanem utat nyit 

M i k o r f o g beszélni a g y e r e k e m ? 

A gyermek nyelvi fejlődésének ütemét szá

mos tényező befolyásolja. Amint az Első feje

zetben rámutattam, az adottság és a nevelés 

kölcsönösen erősítik vagy gyengítik egymást. 

Az egyéb tényezők közé sorolhatjuk az aláb

biakat. 

• A nyelvi környezet és az interakciók minő

sége. (Ha sokat beszélünk a gyerekhez, és 

gyakran nézünk a szemébe, maga is szíve

sebben beszél.) 

• A gyermek neme. (A lányok általában ha

marabb kezdenek beszélni, mint a fiúk.) 

• A fejlődés egyéb területei néha háttérbe 

szorítják. (A kommunikációs készség fejlő

dése lelassul, amikor például járni kezd 

vagy egyéb ismereteit bővíti.) 

• A testvérek között elfoglalt helye. (Lehet, 

hogy később kezd beszélni, ha idősebb 

testvére sokszor „tolmácsol" neki; lásd a 

szalagot a 171. oldalon.) 

• Genetikai örökség. (Ha ön vagy partnere 

későn kezdett beszélni, nem kizárt, hogy a 

gyerekük sem sieti el.) 

M e g j e g y z é s : Ha a családban hirtelen meg

változik valami - új bébiszitter jön, testvér 

születik, valaki megbetegszik, az egyik szülő 

elutazik vagy visszamegy dolgozni -, előfor

dulhat, hogy a gyerek beszédfejlődése átme

netileg visszaesik. 

úgy hívják őket, hogy 
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az önállósághoz és mindenféle tevékenységhez. Általa tud a 
kisgyermek kérdezni („Mi ez?"), kérni („Csoki"), kezdemé
nyezni („Én, é n " ) , gondolatokat összefűzni („Papa elment. 
M a m a itt van") és persze megtagadni az engedelmességet 
( „ N e m ! " ) . A nyelv révén sajátítja el a társadalmi normákat, 
például az udvariasságot („Kérem") és a hálát („Köszö
n ö m " ) , és tud bevonni másokat a tevékenységeibe („Anya 
idejöjjön"). 

Mindez nem máról holnapra történik. Mint a fejlődés 
minden más területe, a beszédfejlődés is lassú, szakadatlan 
folyamat. Mindegyik új elem az előzőre épít, és előkészíti a 
következőt. A kisgyermek először csak mutogat, ha azonosít 
egy tárgyat, vagy szeretné megkapni. A babanyelv gügyögő 
hangjaiból fognak összeállni az első szavak. A „b-b-b-bah 
bah bah"-ból lesz nemsokára a „baba". Ezért olyan fontos, 
hogy beszéljünk a gyermekhez - ő ugyanis ismétléssel tanul. 

Még a tudósok sem tudják megmagyarázni, milyen bo
nyolult folyamat révén képes a kisgyermek utánozni hango
kat, a hangokat szavakká formálni, a szavakhoz jelentést 
kapcsolni, összefűzni őket, és végül összetett gondolatokat 
kifejezni. Egyvalamit azonban biztosan tudunk: a szülők tu
lajdonképpen nem tanítják a beszédet a gyermeknek, hanem 
megmutatják nekik, hogyan kell beszélni. És mint minden 
fejlődési folyamatban, a kisgyerek már jóval azelőtt megkez
di a felkészülést a beszédre, mint hogy az első szót kiejti a 
száján, ami kétségkívül rettentő izgalmas dolog, de egyálta
lán nem az első alkalom arra, hogy kommunikáljunk vele. 

Az első kötetben nem győztem eleget hangsúlyozni a pár
beszéd fontosságát: hogy a gyerekkel beszéljünk, ne pedig a 
feje fölött. Ő a maga babanyelvét beszéli, gesztusaival és 
különféle hangokkal juttatja kifejezésre igényeit; mi a ma
gunk nyelvén szólunk hozzá - angolul, franciául, koreaiul, 
spanyolul vagy bármilyen más nyelven. Meghallgatjuk, be
szélgetünk vele, ő pedig minket hallgat. Reagálunk a köz
lendőjére, olyannak fogadjuk el, amilyen, és tiszteletben 
tartjuk az ő egyedi személyiségét. Megismerjük, magunk is 
beszélni kezdjük az ő babanyelvét, így jobban megértjük, 
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mikor mire vágyik. Mindeközben ő is elsajátítja a mi nyel
vünket. A párbeszédet a kisgyermekkor közeledtével sem 
hagyhatjuk abba. Erre is van egy bevált módszerem. 

A beszédfejlesztés három eleme 

A „ h á r o m " nem csak a népmesékben mágikus szám; a kom
munikációnak is három kulcsfontosságú eleme van: beszé
lünk, meghallgatjuk a gyereket és fejlesztjük tudását. A lenti 
keretes részben röviden áttekintem őket, majd mindegyiket 
bemutatom részletesen is. A három dolog természetesen 
nem különül el; egymást erősítik. Valahányszor párbeszédet 
folytatunk a gyermekünkkel, beszélünk hozzá, meghallgat
juk a reakcióját és fejlesztjük a tudását, még ha nem gondo
lunk is rá. A célom az, hogy ezt a folyamatot megvilágítsam. 
(A 173. oldaltól kezdve konkrét javaslatokat talál, amelyek
kel a beszédfejlődés egyes állomásait segítheti.) 

A beszédfejlesztés három eleme - madártávlatból 
B e s z é l j ü n k mindenről. Meséljünk arról, mit csinálunk aznap mi, mit csinál a gye

rek, mit látunk a közvetlen környezetünkben. 

H a l l g a s s u k figyelmesen gyermekünk közléseit, de a nem verbális megnyilvánulá

saira is figyeljünk, mert ebből érzi, hogy figyelnek rá, és ő is figyelni fog másokra. 

Fejlesszük, vagyis ismételjük meg a helyes szót, bővítsük fogalmainak készletét, de 

ne gúnyoljuk ki. Nem szabad úgy éreznie, hogy „rosszul" beszél. 

Beszélünk. A beszéd építi meg a hidat szülő és gyermeke kö
zött. Mint korábban rámutattam, az a csodálatos a nyelv
ben, hogy a gyereket nem kell megtanítani rá; ha beszélnek 
hozzá, megtanulja magától. Igen, segítünk neki, hogy meg
jegyezze a színek, a tárgyak és formák nevét, maga a „tanu
lás" azonban, még az efféle fogalmak esetében is, szervesen, 
a hétköznapi tevékenységek során zajlik. A kutatások azt 
igazolják, hogy azoknak a gyerekeknek, akikkel a minden-
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napos foglalatosságok közben beszélgetnek a szüleik, há
roméves korukban nagyobb a szókincsük, mint azoknak, 
akik kevesebb beszédet hallanak. És az egész napi beszélge
tés integrálásának hatása iskoláskorban is megmarad; ezek 
a gyerekek az olvasott szöveget is jobban megértik. 

A szülők többsége tudja, hogy kétféle „beszéd" létezik: a 
nem verbális (szavak nélkül) és a verbális (szavakkal). A nem 
verbális kommunikációhoz tartoznak a szeretetteljes pillan
tások, a vállveregetés, az ölelés, a puszi, a kézen fogás és az 
is, hogy kedvesen megborzoljuk a gyerek haját. Bár szavak 
nem hangzanak el, a gyerek érzi, hogy figyelünk rá, törő
dünk vele, számíthat ránk. A verbális megnyilatkozások cso
portját - ide soroljuk a „szülőbeszéd"-et is (lásd a szalagot a 
165. oldalon) -, a szakadatlan párbeszéd, az éneklés, a mon
dókázás és a mesélés alkotják. A lényeg az, hogy egy pilla
natra se felejtsük el, milyen fontos beszélnünk a kisgyermek
hez - miközben a játszótérre megyünk, vacsorát főzünk, le
fekvéshez készülődünk. 

N e m kell megvárnunk, hogy a gyerek válaszolni tudjon. 
Akkor is beszélgethetünk vele, amikor még csak gügyög. Ne 
eresszük el a fülünk mellett ezeket a számunkra értelmetlen 
„kijelentéseket", hanem reagáljunk rájuk a helyzethez illő 
frázisokkal: például „Tökéletesen igazad van," vagy „Teljes 
mértékben egyetértek veled." Remélhetőleg akkor is „lefor
dí tot tuk" a szövegelését, amikor még csecsemő volt. Tegyük 
föl, hogy az etetőszékében ül, éppen befejezte az evést. Azt 
mondja: „gugagababaga", mire mi megkérdezzük: „Szeret
nél kiszállni a székedből?" Vagy jókedvűen magyaráz, és 
már közeleg a fürdetés ideje: „Aha, szóval mehetünk fürde
ni?" Az efféle párbeszédek egyrészt segítenek, hogy a baba
nyelvet magyarra fordítsuk, másrészt a gyerek érzi, hogy 
méltányolják kommunikációs próbálkozásait, és örül neki. 

Azok a szülők, akik nem beszéltek kezdettől fogva a gyer
mekükhöz - sokan „nevetségesnek" tartják -, gyakran meg
kérdezik tőlem: „De hát miről beszélgessek egy ilyen kis 
gyerekkel?" Az ő napjáról („Elmegyünk a játszótérre"), ar-
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ról, amit éppen csinálunk („Most főzöm a vacsoránkat"), 
bármiről, amit magunk körül látunk („Ó, nézd csak azt a 
kiskutyát!"). Higgyék el nekem, hogy valószínűleg többet 
ért, mint gondolnánk. 

Különben sem tudhatjuk pontosan, mikor ért meg a gye
rek egy-egy új fogalmat. Gondoljunk vissza a legutóbbi al
kalomra, amikor valami újat tanultunk. Utánanéztünk, kér
deztünk, újra meg újra elolvastuk az anyagot. Egyszer csak 
azt mondtuk magunknak: Aha, értem már. Hát erről van szó. 
Ugyanígy van ezzel gyermekünk is, amikor beszélni tanul. 

Mindenkinek ajánlatos kitapasztalnia, hogy hogyan szóljon 
a saját gyerekéhez. Mert lehet, hogy változtatnunk kell a stí
lusunkon, attól függően, hogy milyen a vérmérséklete és hol 
tart éppen a fejlődésben. 
Például a Mimózánál bevá
lik az ölelés, de az a Minta
gyerek, aki éppen most tanul 
járni, valószínűleg megpró
bál szabadulni a karunkból, 
mert szívesebben kalandoz
na erre-arra. A feldúlt Kis
angyal talán csendben végig
hallgatja logikus magyaráza
tunkat arról, hogy miért nem 
kaphat fagylaltot vacsora 
előtt, a Morcos viszont az ér
velés hatására még hango-
sabban sír. Neki inkább el 
kell terelni a figyelmét. És 
amikor a Talpraesettet fel
bosszantja, hogy nem tudja 
megértetni magát, csak ron
tunk a helyzeten, ha ölbe 
vesszük, sorban rámutatunk 
a tárgyakra, és végigkérdezzük: „Ezt kéred? Azt? Vagy inkább 
amazt? Ezt szeretnéd?" Tegyük le, és mondjuk azt neki: „Mu
tasd meg, melyiket kéred." (Ez a módszer egyébként rendkí-

H o g y a n beszéljen a szülő? 

A kutatók által „szülői beszédmódnak" ne

vezett szóbeli megnyilatkozások bizonyítot

tan igen kedvező hatással vannak a kisgyer

mek nyelvi kifejezőkészségének fejlődésére. 

A tudósok szerint így segíti a Természet a 

beszédtanulást, mert mindenki, aki kapcso

latba kerül a gyerekkel - az anya, az apa, a 

nagyszülők, még az idősebb testvérek is -

önkéntelenül így szólnak hozzá, hiszen ezzel 

tudják magukra vonni a figyelmét. Aki a szü

lői beszédmódot használja, az 

• játékosan és élénken beszél, 

• a kisgyermek szemébe néz, 

• lassan, éneklő hangsúllyal beszél, 

• tisztán és tagoltan ejti a szavakat, 

• egy szót hangsúlyoz a mondatban. („Lát

tad azt a c icát?"), 

• gyakran megismétel szavakat. 
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vül célravezető bármilyen vérmérsékletű gyereknél, amikor 
nehezen érteti meg magát.) 

Ha már itt tartunk: véleményem szerint a beszéd fejlődé
sét nem segíti sem a televíziózás, sem a számítógépezés. Le
het, hogy a sokat tévéző gyerek megtanulja valamelyik mese 
betétdalát, mert visszaénekli, amit hall, de a fejlesztésnek az 
a legjobb módja, ha a gyerek nap nap után sokat beszélget a 
szülővel. Ami a kétségkívül interaktív számítógépet illeti, 
még senki sem tudja, milyen hatást gyakorol a kisgyermek 
agyára. Ez persze nem tartja vissza a szoftveripart attól, 
hogy programokat tervezzen a három évnél fiatalabbak szá
mára, úgyhogy nagy a kísértés. (Az egyik piackutató cég fel
mérései szerint a fiataloknak szánt számítógépes játékok 
piacán a babaprogramok iránt nő a leggyorsabban a keres
let.) Én a magam részéről nem örülök neki, ha hároméves
nél fiatalabb gyerekeket látok számítógép előtt, de tudom, 
hogy sok szülő vallja azt a nézetet, hogy ezzel felkészülnek a 
m o d e r n technikák használatára, és gyorsabban tanulnak. 
Azt hiszem, hogy a mi segítségünk nélkül is hozzászoknak. 
Különben sincs bizonyíték a korán kezdett számítógépezés 
jótékony hatására. Ám ha Önöknek van otthon számítógé
pük, és oktatóprogramot vásároltak, legalább a gyerekkel 
együtt üljenek a képernyő elé. Továbbá korlátozzák az ott 
töltött időt; a számítógép ne szorítsa ki a tanulást segítő 
számtalan többi eszközt. 

Ezek után térjünk vissza ahhoz, amit a legmelegebben ja
vaslok: folyamatosan beszélgessen a gyerekkel attól a perc
től kezdve, hogy fölébred. A beszélgetést nem lehet túlzásba 
vinni (leszámítva azt az esetet, amikor megnyugvásra vá
gyik, vagy aludni szeretne). A kisgyermeknek erre van szük
sége; ebből tanul. A 168. oldal „példabeszélgetéseiből" 
megtudhatja, hogyan beszélgetek én nap mint nap a gond
jaimra bízott gyerekekkel. Ez csupán minta, amellyel a be
szédtémák számtalan lehetőségét próbálom bemutatni . Ön 
a maga stílusában beszélgessen gyermekével, és arról, amit 
éppen közösen csinálnak. 
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Meghallgatjuk. Amikor a kisgyermek megnyilvánulásait fi
gyeljük, nemcsak a szavait halljuk, hanem a testbeszédét is 
értelmezzük - így csináltuk csecsemőkorában is. Ez most 
már valamivel könnyebb, mert egyértelműbbek a közlései. 
Ugyanakkor az igényei is összetettebbek. Már nem éri be 
azzal, hogy az ölünkbe fészkeli magát. Felfedezni akar, 
megtudni, mi micsoda, és mit csinálhat velük. Már akkor is 
figyeljük a jelzéseit, amikor beszélni még nem tud. Ha a 
gesztusaira is reagálunk, megtanulja, hogy bízhat testének 
jelzéseiben (például abban, hogy éhséget érez), és befolyá
solni tudja a környezetét (elkér egy játékot a polcról). 

Hegyezzük a fülünket, amikor magában beszélget a kis
ágyában, vagy önállóan játszik. Amikor egyedül van, általá
ban az új hangokat vagy szavakat gyakorolja, később pedig 
elmeséli magának, mi történt vele aznap. A hallgatózás ré
vén könnyebben megállapíthatjuk, hol tart a fejlődésben, és 
mennyit ért. 

Mi több, ha azt tapasztalja, hogy figyelmesen meghallgat
juk, ő is megtanulja, hogyan hallgasson meg másokat. Mi
előtt beszélgetést kezdeményezünk vele, kapcsoljuk ki a té
vét. Ne telefonáljunk (lásd a szalagot a 169. oldalon), ne ol
vassunk újságot, amikor válaszolunk a kérdéseire. 

Arra is tanítsuk meg, hogy észrevegye környezetének 
hangjait. Kapcsoljuk be a rádiót vagy a magnót: „Most hall
gassunk zenét." Hívjuk fel a figyelmét a hétköznapi hangok
ra: kutyaugatásra, madárcsicsergésre, az utcán elhaladó te
herautók robajára. Így fogja tudni azonosítani, amit hall. 

Végül, hallgassuk önmagunkat is, és ha szükséges, változ
tassunk a beszédünkön. Hangunk tónusa, magassága és lej
tése, beszédszokásaink segíthetik vagy ronthatják gyerme
künk beszédértését. Lehet például, hogy Ön a munkahelyén 
megszokta a kioktató stílust, ezért otthon is éles hangon be
szél. Esetleg túl hangosan, vagy túl halkan. Vagy monoton 
hangon. Ismerek szülőket, akik mindent egyformán monda
nak - például: „Azt tedd az asztalra, Molly", és „Ne tola
kodj, Molly. Gabby volt itt először." Mivel nincs hangzás
beli különbség, a gyerekeik sokszor nehezen azonosítják a 
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Példabeszélgetések minden napra 
Ebben a keretes részben azt mutatom be néhány példával, ahogyan egy kisgyerek

kel beszélgetek. A lényeg az, hogy rövid mondatokkal kommentáljuk mindennapos 

tevékenységeinket. 

Reggel 

Jó reggelt, Viola, édes kis virágom! Jól aludtál? Hiányoztál. Gyere, keljünk fel. Ohó, ki 

kell cserélnünk a pelenkádat. Pisis vagy. Te is tudod mondani, hogy „pisis"? Ez az: pi-

sis. Tisztába teszlek, hogy jól érezd magad. Akarod fogni a popsi kenőcsöt, amíg Tracy 

bepelenkáz? J ó . Készen is vagyunk. Menjünk, köszönjünk apának. Mondjad: „Szia, 

apa." Jól van, most mehetünk reggelizni. Beteszlek a székedbe. Hopp! Hozom az elő-

kédet. Mit reggelizzünk? Banánt kérsz, vagy almát? Egészségedre. Most szedjük le az 

asztalt. Szeretnél segíteni? Igen? J ó . . . akkor ezt te hozod. Ügyes vagy... betesszük a 

mosogatóba. 

Bevásárlás 

Ennivalót kell vennünk. Elmegyünk vásárolni. Autózni fogunk. Hozzuk a cipődet. 

Fölvesszük a kabátodat is. Beültünk az autóba. Mondd te is, hogy „ a u t ó " . Autó. 

Ügyes vagy. Elmegyünk a boltba. Fölteszlek a bevásárlókocsiba. Ó, nézd, mennyi 

zöldség! Látod a sárga banánt? M o n d d te is: „ b a n á n " . Banán. Nagyon jó. Ez meg 

itt zöldbab. Betesszük a kocsiba. Na, készen is vagyunk. Sok ennivalót veszünk. 

Menjünk a pénztárhoz. Tracy fizet ennek a kedves néninek. M o n d o d neki, hogy 

„sz ia"? Szia. Köszönöm Nézd, mennyi mindent vettünk. Bepakoljuk az autóba. 

Szia, bolt! 

Játék 

Gyere, játsszunk. Hol a játékdobozod? A, most a babáddal akarsz játszani. Mondd te 

is: „ b a b a " . Baba. Nagyon ügyes vagy! Mit csináljunk a babával? Betegyük a babako

csijába? Betakarjuk? Terítsük rá a takarót, hogy ne fázzon. Ajjaj, sír a baba. Vedd ki a 

kocsijából, és öleld meg. Már nem sír? Aha, éhes a baba? Mit adjunk neki enni? Kéri 

a cumisüvegét? Tej van benne. Mondd, hogy „ t e j " . Igen, tej. Nézd, a baba álmos. Le

fektessük aludni? Tegyük vissza a játékdobozba. Ott fog aludni. Jó éjszakát, baba. Te 

is mondd neki: „jó éjszakát". 

Lefekvés 

Menjünk lefeküdni. Válasszunk egy könyvet. Aha, ezt szeretnéd? Jól választottál. 

Tudod mondani, hogy „ k ö n y v " ? Igen: könyv. Ügyes vagy. Gyere, ülj az ölembe. La

pozzunk. Ez a mese a barna maciról szól. Megmutatod nekem a barna macit? 

Ügyes vagy. M o n d d te is: „ m a c i " . Lapozzunk még egyet. Hol van a madárka? Igen, 

az a madárka. Itt a vége, fuss el véle. Tegyük vissza a könyvet a helyére. Jó éjszakát, 

könyv. M o n d d te is: „ jó éjszakát". Most lefektetlek. De előbb adj egy puszit 

Tracynek. M m m , szeretlek. Tessék, az alvókád. Aludj jól, álmodj szépeket. Ha kérsz 

valamit, szólj nekem. Aludj jól reggelig. 
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A n y a te lefonál jelentést és az érzelmeket. 
Még ennél is rosszabb, ha 
Ön folyton kiabál, amitől a 
gyerek garantáltan süketet 
fog játszani, vagy meglapul -
egyik sem kedvez a jó be
szélgetésnek. 

Végül meg kell jegyeznem, 
hogy a legtöbb mai szülő ro
hanó életmódja még inkább 
megnehezíti, hogy meghall
gassuk egymást. Mivel min
dig sietünk, a gyereket is siet
tetjük. Már akkor a megol
dást keressük, amikor még 
nem is hallottuk, mit akar 
mondani. Az elfoglalt szülő 
mindenféle kellékekkel (lásd 
a 288. oldalt), például cumi-
val hallgattatja el a síró cse
csemőt, a kisgyereknek pedig bekapcsolja a tévét. A gyerek 
bezárkózik, és észre sem vesz-szük, hogy nem tanul meg fi
gyelni másokra. (Ez akkor a legszembetűnőbb, amikor a ser
dülőkorba lép.) 

Összegzésként azt mondhatom, hogy ha meghallgatjuk a 
gyereket, garantáltan hozzájárulunk önbecsülése erősödésé
hez. A bizalom, a problémamegoldás és a konfliktusok ren
dezése szintén az odafigyelésre épül. Különösen fontos 
készség ez a mai világban, amelyben annyi minden elvonja a 
figyelmünket. Ha őszinte érdeklődéssel fordulunk a gyerek 
felé, azt tudatjuk vele, hogy lélekben is vele vagyunk - az 
adott pillanatban -, kíváncsiak vagyunk rá, törődünk vele. 

Fejlesztünk. Szánjunk néhány percet arra, hogy megerősít
sük, amit a gyerek mond, és/vagy bővítsük ismereteit. Két 
külön dolog, hogy mit hall a gyerek, és mit mond először. 
Akkor is a helyes szó használatára kell biztatnunk, ha meg-

Megőrülök attól (és nincs kétségem afelől, 

hogy más felnőttek is), hogy amikor telefonon 

beszélek a barátnőmmel, ő közben egyfolytá

ban a kisfiát rendszabályozza: „ H é , Benjamin, 

oda ne mássz fel." A kisgyerekek (de az idő

sebb gyerekek is) nem szeretik, ha nem rájuk 

figyelnek, és a telefonbeszélgetések alkalmá

val eszükbe jut: Mmmm... Anya telefonál. 

Foglalkozzon inkább velem. Az én lányom 

ilyenkor mindig bemászott a szenesvödörbe. 

Az igazság az, hogy a legtöbb telefon vár

hat, amíg a gyerek elalszik. Ne féljen meg

mondani a hívónak: „Johnny ébren van. 

Most nem tudunk beszélni." Ha az ügy nem 

tűr halasztást, legalább készítse föl a gyere

ket: „Anyának most telefonálnia kell." 

Nyomja a kezébe a kedvenc játékát, hogy le

gyen mivel elfoglalnia magát. Ne nyújtsa so

káig a beszélgetést, és akkor talán megússza 

anélkül, hogy a gyerek macerálná. 
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vannak a saját szavai egy-egy tárgy vagy fogalom megneve
zésére. Amikor az én Sarám azt mondta, „na-ancslé", meg
kérdeztem tőle: „Kérsz egy pohár narancslét?" Tudatosít
suk, hogy a beszélgetésnek is van illemtana. Ha például a 
gyerek túl hangosan beszél, szóljunk neki, hogy „Most hal
kan beszélünk." A lelkiismeretes szülő egész nap fejleszt, 

sokszor teljesen automati
kusan. A Negyedik fejezet
ben (112-113. oldal) emlí
tett születésnapi zsúrhoz visz-
szatérve: valahányszor a lo-
csi-fecsi Amy azt mondta, 
hogy „a-ató", az anyja vagy 
az apja mindig rábólintott: 
„Igen, az egy autó." 

A gyerek vagy saját szava
kat talál ki, vagy mint Amy 
is, az igazi szavak babanyel
vi változatát használja, ezért 
részint arra kell figyelnünk, 
amit mond, részint a kör
nyezetre, mert csak így fejt
hetjük meg az értelmüket. 
De mi ne az ő kitalált sza
vait használjunk. Helyesen 
ismételjük meg a szót. Pél
dául a gyerek mutat valaho
vá az utcán, és azt mondja, 
„kut" . Mivel látunk egy ku
tyát a járdán, tudjuk, hogy 
arra gondol, és azt mond
juk: „Igen, drágám, az egy 
kutya. Ügyes vagy! Lehet, 
hogy más kutyát is látunk 

még." Így megerősítettük a tudását, és egyúttal meg is di
csértük. Szintén nagyon jó, ha kérdés formájában átfogalmaz
zuk a közlését: ha azt mondja, „poá", megkérdezhetjük tőle: 

A nem verbális érzelmi 
megnyilatkozások tudatosítása 

A fejlesztéssel sem kell megvárnunk, hogy a 

gyerek beszéljen, hiszen szavak nélkül is ki

nyilvánítja az érzelmeit. Azután ránk néz, és 

várja, hogy reagáljunk. Figyeljük meg a jelzé

seit és a helyzetet, hogy megértsük, majd fo

galmazzuk meg helyette: „Látom, 

mérges/szomorú/vidám/büszke vagy." 

A m i k o r r o s s z k e d v ű / m é r g e s v a g y o k , 

v a g y n e m a k a r o k v a l a m i t m e g c s i n á l n i : 

Merev a testem. 

Hátravetem a fejemet. 

A földre vetem magam. 

Verem a fejemet. 

Keményen beleharapok valamibe, például a 

kanapéba. 

Dühödten sírok/bömbölök. 

A m i k o r v i d á m v a g y o k , é s v a l ó s z í n ű l e g 

szót f o g a d o k : 

Mosolygok vagy nevetek. 

Elégedetten gügyögök. 

Tapsolok. 

örömömben himbálom a felsőtestemet. 
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„Kérsz egy pohár vizet?" Mindkét módszerrel úgy tudjuk 
kiigazítani, hogy közben nem azt éreztetjük vele, hogy 
rosszul mondott valamit, és főleg nem szégyenítjük meg. 

A fejlesztés egy másik formája a bővítés. Amikor a gyerek 
megnevezi a kutyát, kiegészítjük: „Igen, az egy fekete-fehér 
kutya." Amikor a poharát kéri, megkérdezzük tőle: „Szomjas 
vagy?" Ebből tudni fogja, hogy a helyes szót használta az 
adott tárgyra, ami bátorítja a 
beszédben, és egy lépéssel 
tovább is mentünk. A „kut"-
ból nemsokára „kutya" lesz, 
a „poá" pedig „pohár"-rá 
alakul. És bár hónapok tel
nek el, sőt akár egy egész 
évig is eltart, mire megérti a 
„fekete", a „fehér", a „szom
jas" jelentését, vagy hosszú 
kifejezéseket képes összefűz
ni, mint amilyen a „fekete
fehér kutya" vagy a „szomjas 
vagyok", felkészítjük kis szá
mítógépét az összetett fogal
mak és leírások befogadá
sára. 

Ha a gyerek szemlátomást 
keresi a megfelelő szót, fel
tétlenül segítsük ki. És ha 
olyan szavakat használ, ame
lyeket csak mi értünk, for
dítsuk le a nagyszülőknek 
vagy az idegeneknek („A po
harát kéri"). Ha viszont már elég idős ahhoz, hogy befejez
zen egy mondatot vagy önállóan megértesse magát, ne be
széljünk helyette. 

A fejlesztés azonban nem azt jelenti, hogy információk 
áradatát zúdítjuk a gyerekre. Egyes szülők annyira fontos
nak tartják a teljesítményt, annyira igyekeznek minél több 

A második gyerek 
későn kezd beszélni? 

A második gyerek általában később kezd be

szélni, mint az elsőszülött, mert a testvére 

tolmácsol neki. Nálunk Sophie gügyögött va

lamit, rám nézett, aztán, ha nem reagáltam 

elég gyorsan, Sarához fordult, mint aki azt 

mondja: Hát nem érti, mit beszélek? Sara 

pedig elmagyarázta: „Inni kér." 

Amíg Sara lefordította a húga babanyelvét, 

Sophie nem használt igazi szavakat. Amikor 

rájöttem, hogy így nem fog megtanulni be

szélni, azt mondtam Sarának: „Nagyon jó 

testvér vagy [ami nem mindig volt igaz], de 

hagyd, hogy Sophie maga kérjen, ha akar 

valamit." 

Miután Sara abbahagyta a tolmácsolást, So

phie nagyon rövid idő alatt teljes mondatok

ban kezdett beszélni, pedig korábban szinte 

egyetlen igazi szót sem ejtett ki a száján. Ki

derült, hogy sokkal fejlettebb a beszédtudá

sa, mint gondoltuk - csak éppen nem mu

tatta. (A testvérkapcsolatokról lásd még a Ki

lencedik fejezetet.) 
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tudást átadni a gyermeküknek, hogy néha túl sokat beszél
nek. Erről mindig az a régi anekdota jut eszembe, amelyben 
a hároméves gyerek arról faggatja az anyukáját, hogy ho
gyan született, mire az anyuka részletes előadásba kezd vi
rágokról meg méhecskékről. Szegény gyerek meg, aki egy 
szót sem ért ebből a meséből, a végén csak tiltakozik: „De 
nem, a doktor bácsi segített kibújni a hasadból." 

A túlmagyarázásra is számtalan példát láttam. Nemrégi
ben egy anyuka állt előttem a sorban egy élelmiszer-áruház 
pénztáránál. Kisfia vágyakozva nézte a polcokra halmozott 
cukorkákat. „Cukor", mondta a gyerek. „Szó sem lehet róla, 
nem veszek neked cukrot - szólt rá az anyja meglehetősen 
tanító nénis modorban. - Rengeteg ételszínezék van benne, 
és csak felborítja az anyagcserédet." Ugyan már! (Jobb lett 
volna, ha a cukorkákról valamilyen egészséges harapnivalóra 
tereli a gyerek figyelmét: „Figyelj, kis szívem. Van a táskám
ban egy banán meg egy alma. Melyiket kéred - a banánt, 
vagy az almát?" Erről bővebben lásd a Hetedik fejezetet.) 

TIPPEK 

É r d e m e s m e g j e g y e z n i 

A m i t s z a b a d 

A verbális és nem verbális jeleket egyaránt figyelje. 

Nézzen a gyerek szemébe, amikor beszél hozzá, de akkor is, amikor ő beszél. 

Rövid, egyszerű mondatokban beszéljen. 

Ha egyszerű, világos kérdéseket tesz föl, arra bátorítja a gyereket, hogy kifejezze 

magát. 

Játsszák el a mondókákat. 

Legyen visszafogott és türelmes. 

A m i t n e m s z a b a d 

Ne beszéljen túl hangosan, túl halkan, túl gyorsan - semmit se vigyen túlzásba. 

Ne szégyenítse meg a gyereket, ha rosszul mond egy szót. 

Ne kezdjen telefonálni, amikor a gyerek önhöz beszél. 
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Ne végezzen házimunkát a közös játékra fönntartott időben. 

Ne szakítsa félbe a gyereket. 

Ne használja a tévét bébiszitternek. 

Az első szavak előtt és után 

A „könyvek" szerint a gyerekek többsége egyéves korára ki
mondja az első szót. Vannak ilyen gyerekek, de olyanok is, 
akik nem mondanak semmit, és azok sem ritkák, akik húsz, 
sőt annál is több szót tudnak. Egyes gyerekek módszeresen 
végigjárják az alábbiakban leírt állomásokat, mások viszont 
(általában azok, akiknek idősebb testvérük van - lásd a sza
lagot a 171. oldalon) alig beszélnek tizennyolc hónapos ko
rukig vagy még tovább, azután váratlanul egész mondatok 
jönnek ki a szájukon, mintha csak tartalékolták volna az 
erejüket. 

A gyerek megérzi a szülő aggodalmát - a legsúlyosabb 
esetben ez akár teljesen meg is gátolhatja abban, hogy be
széljen -, ezért rendkívül fontos, hogy elfogadjuk beszédfej
lődésének egyéni ütemét. Életkor szerinti összefoglalót is 
csak azért adok (lásd a szalagot a 186. oldalon), mert tisztá
ban vagyok vele, hogy a szülők mindig tudni akarják, vajon 
„normálisan" fejlődik-e a gyermekük. Ennek ellenére nem 
győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az egyes gyerekek be
szédfejlődése hallatlanul eltérő. Voltaképpen csak az a fontos, 
hogy békén hagyjuk. Lehet, hogy folyamatosan és egyenle
tesen fejlődik, de az is lehet, hogy időnként nekilódul, aztán 
megáll. Ne azzal törődjünk, hogy mi jellemző egy adott 
életkorra, inkább figyeljük meg, melyik szakasznál tart. 

Babanyelvet beszél. Születésekor a csecsemő minden hangot 
képes megkülönböztetni (lásd a szalagot a következő olda
lon). Szereti a hangokat, ezért igyekszik ő is megszólalni. 
Eleinte szakadatlanul gügyög. De persze nemcsak játszik, 
hanem kísérletezik is, mert kíváncsi rá, milyen hangokat ké-
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verbális nyelve is, és lassacskán igazi párbeszéd (vagy kötél
húzás) alakulhat ki közte és szülei között. Arca mint egy 
nyitott könyv - ragyog a boldogságtól; látszik rajta a büsz
keség, ha megdicsérik; duzzog, amikor mérges; és huncut 
mosolya elárulja, ha rosszban töri a fejét. Elég sok mindent 
megért, sokkal többet, mint amit ki tud fejezni. A szülei 
arckifejezésén is ügyesebben eligazodik. A szigorú tekintet
től vagy az emeltebb hangtól talán rögtön abbahagyja, amit 
csinál, vagy még elszántabban száll szembe velünk! 

A „Hol van Enrico?" kérdésre magára mutat . Kérdezzük 
meg, „Hol van anya?", és ránk mutat. Integet, ha valaki el
megy; rázza a fejét, ha azt akarja mondani, hogy „ n e m " ; ki-
nyitja-becsukja a tenyerét, ami babanyelven azt jelenti: „ké
r e m " . Ha valamire rámutat, vagy a mi figyelmünket akarja 
felhívni rá, vagy szeretné megkapni. Ilyenkor mindenkép
pen nevezzük meg azt a tárgyat. „Igen, Enrico, az egy cica." 
Néha pusztán a tárgy megnevezése is kielégíti olthatatlan 
kíváncsiságát, és ennél többre nem is vágyik. 

Egész nap hallgassuk babanyelvet beszélő gyermekünket, 
reagáljunk nem verbális jelzéseire, igazi szavakkal beszél
jünk hozzá, és adjunk értelmet az ő szókezdeményeinek. 
Amikor azt gügyögi: „ M m , m m m , m m m m , m a a " , formál
junk belőle értelmes szót: „ M m , m m m , m m m m , maa... 
mama." Ez is a fejlesztés egy formája. 

Babanyelv: hangok, szavak, mondatok 

Bábokkal és babákkal élénkítsük a beszélgetéseinket. Ve
gyünk nem mérgező festékkel nyomott, kemény kartonpa
pírból készült könyvet, mert nemcsak a mesét akarja halla
ni, hanem a könyvet is szeretné megkóstolni. Felolvasás 
közben mutogassuk meg neki a dolgokat („Látod a szép vi
rágot?"). Néhány hét múlva ő mutassa meg a szép virágot 
ebben a könyvben. Élvezi a mondókák, versikék és dalok 
ritmusát. 

Önt is meg fogja lepni, milyen gyorsan megtanulja pél
dául a „Milyen nagy?" játékot. Egy nap kérdezzük meg tőle, 
„Milyen nagy lesz Bobby?", emeljük a karunkat a fejünk fö
lé, és válaszoljunk rá: „Ilyen nagy!" Kis idő múlva már nem 
lesz szüksége a segítségünkre. Tanuljuk meg vele a testré
szeket is. Kérdezzük meg: „Hol van Bobby orra/füle/szá
ja?", mutassunk rá, és mondjuk azt: „Itt van". Kis idő múl
va ő fogja megmutatni . Mámi nagymamám annak idején rá
mutatott a megfelelő helyekre az arcomon, és ritmikusan, 
éneklő hangon ismételgette: „Selymes haja, égszín szeme, 
pisze orra, rózsás arca, csókos szája." A lányaimat is ezzel 
szórakoztatta. Még az olyan egyszerű játék is, mint a bú
jócska, a kommunikáció egy fontos szabályára tanít: ki kell 
várnunk a sorunkat. És egy nap a gyerek majd takarót borít 
a fejére, vagy elbújik egy szék mögé, jelezve, hogy „Gyere, 
játsszunk!" 

Folyamatosan sulykolnunk kell a szavak jelentését, kivált 
veszélyhelyzetben. Ha például a gyerek a teáskanna felé 
tart, rászólunk: „Vigyázz, Tammy. Az forró." Erre a gyerek 
irányt változtat, mást csinál, de lehet, hogy néhány perc 
múlva megint a teáskannát akarja megkaparintani. N e m 
mintha nem értette volna, amit mondtak neki; egyszerűen 
nem emlékszik rá. Ilyenkor csak annyit mondjunk: „Mond
tam... forró." Minél többször ismétlünk egy szót, annál biz
tosabban fog emlékezni rá. Az angol gyerekek sokkal hama
rabb megtanulják, hogy a teáskanna forró, mint az ameri
kaiak, mert egész nap látják! 

pes hallatni a nyelvével és a 
szájával. Érdekes, hogy már 
a gügyögését is anyanyelve 
hangszíne és hanglejtése jel
lemzi. Ha összehasonlítunk 
egy kilenc hónapos angol és 
mondjuk, svéd csecsemőt, 
azt halljuk, hogy az előbbi 
„angolul" gügyög; hozzá ké
pest a svéd baba gügyögése 
dallamosabb, akárcsak az 
anyanyelve. 

Fejlődik a gyermek nem 

Egy kísérlet meglepő eredménye 

A csecsemők szeretik a hangokat. Abban a 

kísérletben, amelyben szopással hanghatást 

válthattak ki, már az egy hónaposak is erő

sebben szoptak, csak hogy hallhassák azt a 

hangot. Végül megunták, de amikor új han

got hallottak, felélénkültek, és megint gyor

san szoptak. Finom különbségeket is képe

sek érzékelni. A felnőttek csak anyanyelvük 

hangjait tudják megkülönböztetni, a csecse

mők viszont minden hangot - ez a képessé

gük nyolc hónapos koruk tájékán eltűnik. 
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Mond néhány szót. Miután a kisgyermek alaposan végiggya
korolta az összes hangot, könnyebben mondja ki az első 
szavakat, akár már hét-nyolc hónapos korában, de lehet, 
hogy csak tizennyolc hónaposan. A csecsemők szerte a vilá
gon először a d, m, b és g hangokat ejtik ki a mássalhangzók 
közül, a magánhangzók közül pedig az a-t; valamivel ké
sőbb jön a p, a h és az n. Ezekből a hangokból fűzik össze 
a „bababababá"-t vagy a „mamamamamá"-t . 

Szembetűnő, hogy a különféle nyelveken az anya és apa 
megnevezésére használt szavak is feltűnően hasonlítanak: 
mama és papa, mama és dada, mati és tati stb. A szülők ter
mészetesen azt képzelik, hogy a gyerek végre a nevükön 
szólítja őket, csakhogy Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff 
és Patricia K. Kuhl, a The Scientist in the Crib (Tudós a kis
ágyban) szerzői egy érdekességre hívják fel a figyelmet: 
„Nem teljesen világos, hogy a csecsemő azért szólítja-e a 
szüleit mamának és papának, mert ők így hívják magukat, 
vagy azért hívják magukat a szülők mamának és papának, 
mert a csecsemő egyébként is ezt mondja." 

Az első szavak idioszinkratikus jelentéssel bírnak, vagyis 
csak maga a gyerek (és idősebb testvére - lásd a szalagot a 
171. oldalon) érti. Lehet, hogy a szülő is azt hiszi, hogy ér
ti, de előfordulhat, hogy mégsem ugyanarra a dologra gon
dolnak. Ezért olyan fontos nyitva tartani a szemünket és 
a fülünket, mert sokszor csak a körülmények vagy a helyzet 
ismeretében fejthetjük meg a jelentését. Idővel azonban a 
gyerek is felfogja a szó igazi jelentését, és különféle helyze
tekben kezdi használni. Ez nagy eredmény. Egy dolog ki
mondani egy szót, de egészen más helyesen használni egy 
tárgyra, és rájönni, hogy a nyilvánvaló különbségek ellenére 
két tárgynak ugyanaz lehet a neve. Amy például, aki már ki 
tudta mondani, hogy „a-ató", lassacskán azt is megértette, 
hogy az utcán haladó nagy, zajos járművet ugyanúgy hívják, 
mint azt a játékot, amit otthon tologat. N e m meglepő, hogy a 
gyerekben rendszerint nagyjából akkor tudatosul ez a hihetet
lenül bonyolult dolog - hogy mindennek neve van -, amikor 
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fantáziajátékokat kezd játsza
ni, ami szintén a szimbólu
mok megértését feltételezi. 

Ebben a szakaszban a gye
rek tudománya gyorsan bő
vül. Olyan az agya, mint egy 
kis számítógép, és segíte
nünk kell neki betáplálni az 
új adatokat. Igyekszik meg
érteni, mit is jelentenek va
lójában az újonnan megta
nult szavak. Ez a folyamat 
időnként szülőnek és gye
reknek egyaránt frusztráló. 
Lehet például, hogy ponto
san tudja, mit akar, de nem 
sikerül kifejeznie magát. 
Úgy segíthetünk neki, hogy 
mindent megnevezünk, ami
re csak rámutat. Az is meg
történhet, hogy mond egy 
szót, például azt, hogy „pohár", mi pedig azt gondoljuk, 
hogy szeretné megnézni, holott valójában szomjas. Ha úgy 
látjuk, hogy csak kézbe akarja venni, adjuk oda neki. Ha til
takozik, mondjuk azt: „Á, szomjas vagy." Töltsünk bele egy 
kis vizet, hogy ihasson. 

M i n d e n gyereknek más az első szava, de utána általában 
azoknak a tárgyaknak a nevét tanulja meg, amelyeket maga 
körül lát - baba, cica, kutya, autó, pohár stb. Lehet, hogy 
azonnal megjegyez egy-egy szót. Mégse felejtsük el, hogy 
mi, felnőttek is úgy tanulunk meg új szavakat, hogy sokszor 
halljuk őket, esetleg utánanézünk a jelentésüknek. A gye
reknek is gyakorolnia kell. Ebben a témában ugyanaz a filo
zófiám, mint az étellel kapcsolatban: adjuk négyszer-ötször, 
hogy a gyerek megszokhassa. Ne legyünk türelmetlenek, ha 
nem ismétli meg a szót; egyszerűen vegyük tudomásul, 
hogy még nem akarja. 

M o n d d szépen: P a p a ! 

Némelyik gyerek az apja nagy megrökönyö

désére egyszer csak a nagybátyjától kezdve 

a postásig mindenkit „apá"-nak kezd hívni. 

Egy szó utánzásának képessége nem feltétle

nül jelenti azt, hogy a gyerek érti is azt 

a szót. Amíg el nem éri a kognitív fejlődés 

megfelelő állomását, ez a szó, sok más első 

szóhoz hasonlóan, sajátos jelentést hordoz 

a számára. El kell telnie bizonyos időnek, 

amíg az „ a p a " már csak azt a bácsit jelenti, 

aki esténként hazajön, és körbekergeti a 

nappaliban. 

Más apukák másról panaszkodnak. Nemrégi

ben egyikük elmondta: „ H a Alexandra már 

tudja mondani, hogy »mama«, miért nem 

mondja azt is, hogy » a p a « ? " Mint kiderült, 

Alexandra szinte sohasem hallja az „ a p a " 

szót, mert az apját mindenki a keresztnevén 

szólítja, „ÉS hogy tanulja meg a kislány az 

apá-t - kérdeztem -, ha sosem hallja, hogy 

téged így szólítanak?" 
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TIPP: Megfelelően reagáljunk, amikor a gyerek kifejezi va
lamilyen érzelmét. Például ha a gyerek duzzog, mi viszont 
elnevetjük magunkat vagy megöleljük, hiszen olyan édes 
olyankor az arca, csak összezavarjuk. Mi több, idővel már 
nem fogjuk tudni, hogy azért duzzog, mert valami nem 
tetszik neki, vagy mert fel akarja hívni magára a figyel
met (lásd még a 262-263. oldalt). 

Ne felejtsük el, hogy a gyereket minden érdekli; minden új 
tapasztalatból tanul valamit. Adjunk nevet minden tárgynak 
és tevékenységnek (lásd a „példabeszélgetéseimet" a 168. 
oldalon). Fáradhatat lanul, rövid mondatokban beszéljünk: 
„Nézd, ott megy egy piros autó." A gyerek már képes egy
szerű kérdésekre válaszolni („Hová tetted a macidat?") és 
egytagú kéréseket teljesíteni („Hozd ide anyának a cipő
d e t " ) . Dagadni fog a melle a büszkeségtől és fontosnak fog
ja érezni magát, ha sikeresen megold egy-egy egyszerű 
problémát és végrehajt egy-egy parancsot. Teremtsünk rá 
minél több lehetőséget: „Hozd ide a nyuszis könyvedet", 
„Tedd be a játékaidat a fürdőkádba", „Válassz egy könyvet". 

Majdnem mindennek tudja a nevét. Az elmúlt hónapok „be
szélgetései" váratlanul meghozzák gyümölcsüket: a gyerek
ből valósággal ömlik a szó. Ha naplót vezettünk az első sza
vakról, körülbelül húsz-harmincat gyűjthettünk össze, de 
most nagy valószínűséggel elveszítjük a fonalat, mert a gye
rek szinte mindennek tudja a nevét. Két-három hónap alatt 
a szókincse húszról több mint kétszáz szóra bővül (négy
éves korában több mint ötezerre). Amit nem tud, megkér-
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dezi. N e m is olyan régen még nehezen jegyezte meg az új 
szavakat, most viszont szinte ragadnak rá. 

A tudósok több lehetséges magyarázattal szolgálnak erre 
a hirtelen szóbőségre. Többségük egyetért abban, hogy új 
szakaszt jelez a kisgyermek kognitív fejlődésében, és har
minc-ötven szó ismerete az előfeltétele. A gyerek már rá
jött, hogy a környezetében minden tárgynak neve van, és 
meg is tudja kérdezni: „Mi az?" És bármit megjegyez, szó 
szerint bármit. Vigyázzunk a szánkra, ha nem akarunk ilyes
mit hallani tőle: „A fenébe!" (vagy valami cifrábbat). Én a 
frusztrációmat régebben a „Jézus Már ia ! " felkiáltással ve
zettem le, és azt hittem, hogy Sara ügyet sem vet rám. Egy 
nap, amikor a szupermarketban egy nő elejtett egy flakon 
fehérítőt, Sara teli torokból elkiáltotta magát: „Jézus Má
ria!" A legszívesebben elsüllyedtem volna. 

A gyerek valószínűleg kezd egyszerű, kétszavas mondato
kat összefűzni: „Anya idejöjjön," „Kérsz csokit," „Apa tá-
tá" . Lehet, hogy játék közben vagy lefekvés előtt magának 
mesél. Mi, felnőttek, természetesnek tartjuk a beszédet, 
mert csak kinyitjuk a szánkat, és jönnek belőle a szavak. De 
egy pillanatig gondolkodjunk el azon, micsoda teljesítmény 
ez egy kisgyermektől - már odáig terjed a tudománya, hogy 
nemcsak egy-két szóval fejezi ki magát, hanem a szavakat 
helyes sorrendbe rakva megosztja másokkal a gondolatait. 

TIPP: Vannak gyerekek, akik átesnek egy úgynevezett 
echolalia szakaszon, azaz szünet nélkül ismételgetik a 
hallott szavakat. Arra a kérdésre például, hogy „Narancs
lét kérsz vagy almalét?", nem válaszolnak, hanem megis
métlik: „Narancslét vagy almalét." Bár én arra biztatok 
mindenkit, hogy minél többet beszéltesse a gyereket, ebben 
az esetben jobb, ha egyszerűen megmutatja, melyiket kéri. 

Sok gyerek most már csoportosítja a tárgyakat. Ha például 
kiteszünk elé egy halom játékot, és megkérjük, hogy tegyen 
belőlük a jobb kezünkbe is, meg a bal kezünkbe is, ki fog ta
lálni valamilyen rendezőelvet - az autók kerülnek az egyik 

Kezdjük el megnevezni az érzelmeket is. Mutassunk neki 
képeket: „Ez a kislány szomorú." Vagy „Látod, melyik gye
rek szomorú?" Kérdezzük meg, hogy vajon miért szomorú. 
Magyarázzuk el, hogy néha, amikor szomorúak vagyunk, sí
runk. Kérjük meg, hogy ő is „csináljon" szomorú arcot. 
(Lásd még a 252. oldalt). 
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kezünkbe, a babák a másikba. És míg korábban minden 
négylábú állatot „kutá"-nak nevezett, mostanra már rájött, 
hogy létezik „tehén", „barika" és „macska" is. Ezt a tudását 
játékosan úgy erősíthetjük meg, hogy megnevezi az összes 
állatot, amelyet ismer, vagy amelyek az állatkertben, vagy a 
ház körül élnek. 

A gyerek szókincse hatalmas ugyan, ez az időszak mégis 
sok frusztráció forrása lehet. Lehet, hogy bizonyos szavakba 
beletörik a nyelve. Vagy elakad a mondat közepén, mert 
nem tudja, hogy hívnak valamit. Nagyon sokat kérdez. És a 
kedvenc szava az, hogy „ N e m ! " 

TIPP: A „Nem!" nem feltétlenül az engedetlenség jele. Ta
lán nem is tudja, hogy mit jelent. Sok kisgyerek csak azért 
mondja, mert annyiszor hallja. Vagyis egyrészt úgy tudjuk 
mérsékelni ezt a látszólagos makacsságot, hogy mi ma
gunk odafigyelünk rá, mikor mondunk nemet. Másrészt a 
gyerekre is figyelünk, beszélünk hozzá, és meghallgatjuk, 
amit mondani szeretne. 

Itt az ideje annak is, hogy udvariasságra neveljük. Valahány
szor úgy kér valamit, hogy „Add ide," vagy „Akarsz inni," 
mindig javítsuk ki, hogy „Kérem szépen," illetve „Kérek in
n i " . Amikor odaadjuk neki a kért dolgot, mondjuk helyette, 
hogy „Köszönöm". Ha naponta ötvenszer elismételjük, köny-
nyen meg fogja jegyezni. 

TIPP: Tegyük fel, hogy megtanítottuk a gyereket bocsánatot 
kérni („Bocsánat"), amikor beleszól két felnőtt beszélge
tésbe. Ha legközelebb megint közbekotyog, és bocsánatot 
kér, ne mondjuk neki, hogy „ Várj egy percet, amíg befeje
zem". Először is, nem tudja, mennyi az az „egy perc". 
Másodszor, csak összezavarjuk. Végtére is, ő tartotta ma
gát ahhoz, amit tőlünk tanult, mi viszont megváltoztattuk 
a szabályt, amikor egy perc türelmet kértünk. Inkább di
csérjük meg az udvarias viselkedéséért, és hallgassuk vé
gig. Beszélgetőtársunk megfogja érteni. 
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M e s e , mese, mátka 

Ebben a szakaszban, amikor a gyerek bővíteni kezdi a szókin
csét, és mind összetettebb gondolatokat fejez ki, égetően fon
tos a fejlesztés. Azt határozottan ellenzem, hogy bárki leüljön 
„tanítani" a gyereket, de a közös játék alatt vegyünk elő kü
lönféle formákat és különféle színű tárgyakat. Ne kérdezzük 
ki tőle a színeket, csak mutassunk rá erre meg arra - a sárga 
banánra, a piros autóra. Jók a színpárosító játékok is. Adjunk 
a kezébe egy piros inget, és 
kérdezzük meg: „Keresel 
hozzá egy piros zoknit?" 
Előbb tudja párosítani a szí
neket, mint megnevezni őket. 
Tanítsunk olyan fogalompá
rokat, mint „puha" és „ke
mény", „lapos" és „kerek", 
„bent" és „kint". Ezek segít
ségével megérti, hogy a tár
gyaknak ilyen vagy olyan tu
lajdonságaik vannak. 

Továbbra is élvezi egyes 
„babakori" játékait és mon
dókák, de már sokkal töb
bet megért belőlük. El-elis-
métli utánunk, sőt egyedül 
is elmondja őket. Tetszik 
neki a ritmus és az ismétlő
dés. Imádja a zenét, a dalok 
szövegét elég könnyen megtanulja. Az a legjobb, ha mozdu
latokkal kísérhetjük az éneket, mert most is szereti utánoz
ni a felnőtteket. Nagy a választék: „Borsót főztem", „Szita, 
szita, sűrű szita", „Csip-csip, csóka" stb. 

A számolós mondókák is nagyon hasznosak, segítenek 
megtanulni a számokat. Ilyen például az: „Egy - megérett a 
meggy, kettő - csipkebokorvessző" stb. 

Továbbra is figyeljük és hallgassuk meg a gyereket. Mint 
mindig, most is bízzuk rá az irányítást. Olyasmiről beszél
gessünk vele, ami érdekli - amit maga körül lát, amivel ját-

Már a csecsemő is szeret „olvasni". Ha ko

rán kezdjük, a könyv jó barátjává válik. Ne 

csak felolvassuk a mesét, hanem hangunk 

elváltoztatásával játsszuk el az egyes szerep

lőket. Beszélgessünk is róluk. A jó mese

könyv ismérvei háromévesnél kisebbeknek: 

A m e s e c s e l e k m é n y e e g y s z e r ű . Az egé

szen kicsi gyerekeknek elég, ha tárgyak ké

pét mutatjuk, az idősebbek már követni tud

nak egy egyszerű történetet. 

S t r a p a b í r ó . A nyomdafesték ne legyen mér

gező, a lapok vastag, kemény kartonból ké

szüljenek, főleg akkor, ha tizenöt hónapos

nál fiatalabb gyereknek szánjuk. 

S z é p i l lusztrációk. A kicsiknek az élénk szí

nek és a felismerhető, élethű illusztrációk 

ideálisak; az idősebbek már a fantáziaala

kokkal is meg tudnak birkózni. 
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szik. Először a mindennapos elfoglaltságokkal kapcsolatos 
szavakat fogja megtanulni. Tegyünk föl neki olyan kérdése
ket, amelyek megdolgoztatják a memóriáját, és amelyek 
múlt- vagy jövőbeli eseményekre vonatkoznak („Ugye mi
lyen jó volt tegnap a játszótéren?", „Holnap jön nagymama. 
Mit főzzünk neki?"). Ha beszélgetéseink vidám légkörben 
zajlanak, a gyerek elkönyveli, hogy a kommunikáció nagy
szerű és értékes dolog. 

Folyékonyan beszél. Valamikor két-három éves kora között 
elkezd három-, négyszavas mondatokban beszélni. Lehet, 
hogy sok nyelvtani hibát vét, például „pohárot" mond „po
hara t " helyett, vagy „ütjé"-t „üt i " helyett, de kár aggódni: a 
szülő nem a magyartanára. Utánzással inkább megjegyzi a 
helyes alakot, mint ha kijavítgatjuk. Ebben az időszakban 
már érti, milyen fontos társas eszköz a nyelv, és hogy a be
széddel kifejezheti magát és elérheti, amit akar. Ügyesen 
használja a szavakat, játszik velük, és ebben örömét leli. 
Szeret mesét hallgatni, mondókázni és énekelni, amelyek 
mind csiszolják a nyelvérzékét. Fantáziajátékai közben ön
magával folytat párbeszédet. Adjunk rá néha szép ruhát, és 
fogadjuk el a teát vagy kávét, amivel játékból megkínál min
ket. Szerezzünk be neki sokféle játékeszközt, például orvosi 
fonendoszkópot, aktatáskát, vagyis olyasmiket, amiket a fel
nőttek használnak. Legyen vastag zsírkrétája, hogy kedvére 
rajzolhasson vagy „írhasson". A firkái most már sokkal job
ban emlékeztetnek igazi írásra, mint néhány hónappal ko
rábban. 

Ebben a korban néhány gyerek már értékeli az ábécés
könyveket, de nehogy tanítani kezdje neki a betűket! Jusson 
eszébe az Á B C D : álljunk félre, amíg ő maga jelét nem adja, 
hogy szeretne megtanulni valamit. N e m az a lényeg, hogy a 
betűk írott képét felismerje, hanem hogy azonosítani tudja 
a hangokat. Csináljunk ebből is játékot: „Keressük meg 
azokat a dolgokat, amik B-vel kezdődnek. Bö, bö, bö. . . itt 
van... baba! Te is látsz valamit, ami B-vel kezdődik?" 
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Ha lefekvés előtt eddig is meséltünk neki (és ha nem, 
miért nem?), most már minden eddiginél jobban élvezi. Ne 
lepődjünk meg, ha heteken keresztül minden áldott este 
ugyanazt a mesét kéri. Amikor megpróbálunk átugrani egy-
egy oldalt, méltatlankodva ránk szól: „ N e m ! Most az jön, 
hogy a cica találkozik a békával!" Idővel azt is megérhetjük, 
amikor bejelenti, hogy most ő „olvassa fel" nekünk. És va
lóban, minden oldalt betéve tud. 

Beszélni, vagy nem beszélni 

A gyerekek rettentő édesek, amikor beszélni kezdenek, és 
néha - ahogy velem meg Sarával is történt a szupermarket
ben - elég kínos helyzetbe tudják hozni az embert. Annak a 
gyereknek fejlődik a leggyorsabban a beszédkészsége, akivel 
sokat foglalkoznak a szülei - beszélnek hozzá, meghallgat
ják és fejlesztik tudását. N e m gügyögnek neki, mert akkor a 
gyerek hibásan tanulja meg ejteni a szavakat. Türelmesek, 
engedik, hogy a gyerek a maga tempójában fejlődjék. És 
bármennyire el vannak is ragadtatva a haladásától, nem 
várják el tőle, hogy úgy produkálja magát, mint egy cirkuszi 
majom („Énekeld csak el Mabel néninek azt az új da l t " ) . 

Amint a 186. oldal táblázatából kitűnik, fontos tisztában 
lennünk azzal, hogy mikor kell halláskárosodásra vagy meg
késett beszédfejlődésre gyanakodnunk. Az is előfordulhat 
azonban, hogy nincs semmi szervi baja a gyereknek, még
sem kezd idejében beszélni. Nemrégiben Brett, egy igen 
okos anyuka, éppen egy ilyen esetről számolt be. Az akkor 
tizenöt hónapos Jerome még egyáltalán nem beszélt. Brett 
nem ijedt meg; tudta, hogy minden gyerek más ütemben 
fejlődik. Valami mégis azt súgta neki, hogy nincs minden 
rendben. A rejtély akkor oldódott meg, amikor Brett egy na
pon hamarabb végzett a munkahelyén. Tudta, hogy Jerome 
olyankor a játszótéren van a bébiszitterrel, ezért egyenesen 
oda ment. Elnézte a fia játékát a nagyon aranyos, gondos 
bébiszitterrel, és rájött, mi a baj. A bébiszitter szépen ját-
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szott ugyan Jerome-mal, de nemigen beszélgetett vele. És 
azt a keveset is nagyon halkan, tőmondatokban. Bármeny
nyire szerették is azt a bébiszittert, kénytelenek voltak 
olyasvalakit keresni, aki sokat beszélget a kisfiúval. Jerome-
nak az új bébiszitterrel napok, szó szerint napok múlva 
megeredt a nyelve. 

Ebből a történetből az a tanulság, hogy nem elég, ha mi 
beszélgetünk a gyerekhez, folytasson vele állandó párbeszé
det minden más felnőtt is, aki része az életének. Ha kíván
csiak vagyunk rá, vajon a bébiszitter beszélget-e a gyerek
kel, nagyon egyszerűen megtudhatjuk. Néhányszor akkor 
hívjuk el, amikor mi is ot thon vagyunk, így a saját fülünkkel 
győződhetünk meg róla. Ellenzem azt a módszert, hogy vi
deokamerával figyelik meg a bébiszittert. N e m szép dolog 
„kémkedni" az után a személy után, akire a gyerekünket 
bízzuk, még ha tud is róla az illető. Különben is, az a véle

ményem, hogy személyesen 
kell ott lennünk, hogy mi is 
bekapcsolódhassunk a tevé
kenységükbe. Mindenesetre 
legyünk őszinték a bébiszit
terrel: „Csak biztosan tudni 
szeretném, hogy sokat be
szélgetsz Katie-vel." A szü
lőnek joga van ezt kikötni. 
Ha valaki nem beszél a gye
rekhez, az olyan, mint ha 
nem adna neki enni. Az 
egyik esetben a testet éhez
teti, a másikban az elmét. 

Ismerek olyan családokat 
is, amelyekben az anyuka szünet nélkül beszélget a gyerek
kel, apuka viszont kijelenti, hogy ő „nem tudja, hogy kell". 
Egy anyuka elmesélte, hogy a férje azért panaszkodik, mert 
„Charlie nem szereti". „Azért, mert sose beszélgetsz vele. 
Egyszerűen nem ismeritek egymást", mondta neki a felesé
ge. Erre az apuka azt felelte: „Hát, én nem vagyok egy be-

J o b b két nyelv, mint e g y ? 

Gyakran kérdezik tőlem, hogy okos dolog-e 

több nyelven beszélni a gyerekhez. Ha ö n ö k 

otthon két nyelven beszélnek, miért ne? 

Ilyenkor előfordul ugyan, hogy a gyerek ké

sőbb kezd beszélni, de a kutatások azt mu

tatják, hogy később a kétnyelvű gyerekek 

ügyesebbek a kognitív feladatokban. A gye

rek egy- és négyéves kora között tanul meg 

a legkönnyebben két nyelvet. Ha nyelvtani

lag helyesen beszélnek hozzá, párhuzamo

san tanulja meg a kettőt, és hároméves ko

rára folyékonyan beszéli őket. Ha tehát ö n 

nek és a partnerének eltérő az anyanyelve, 

ki-ki beszélje a magáét. 
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szédes ember." „Ez igaz is - ismerte el nekem az anyuka. -
Helyette is én szoktam beszélni." 

Szerintem ez elfogadhatatlan. Apuka, ne várjon addig a be
szélgetéssel, amíg a fia akkora nem lesz, hogy focizni mehet
nek. Vegye át az esti mesélést. A mese jó beszédtéma. Tehát 
ne csak felolvassa; beszélgessenek is róla. Máskor meg arról 
beszélgessenek, amit éppen csinálnak. Tegyük fel, hogy 
szombat délelőtt van, és Ön kocsit akar mosni. Mondjon va
lami ilyesmit: „Figyelj csak, Billy, megyek, lemosom a kocsit. 
Látod? Autósampont öntök a vödörbe. Most vizet engedek 
rá. Megnézed, milyen a víz? Gyere, beteszlek a babakocsidba, 
hogy jobban láss. Látod, hogy mossa apa az autót? Látod a 
sok buborékot? Nézd, hogy folyik rajta a víz. Hideg." És így 
tovább. Mindegy, mi a téma - munka, tennivalók a ház körül, 
focimeccs -, csak beszéljen; arról, ami tegnap történt, most 
történik és holnap fog történni. Minél többet beszél, annál 
természetesebbnek fogja érezni, és annál könnyebb lesz. 

Mint többször is hangsúlyoztam ebben a fejezetben, min
denki folyamatosan beszélgessen a gyerekkel, akinek valami 
köze van hozzá. A From Neurons to Neighborhoods (lásd a 29. 
oldalt) elnevezésű felmérés rámutat: „Minél többet beszél
nek egy gyerekhez, annál többet és annál ügyesebben fog 
beszélni ő maga is." Mire észbe kapunk, a mi kis külföldi 
cseregyerekünk olyan perfekt lesz, hogy egykori babanyel
vére már nem is emlékszünk. És mint a következő fejezetből 
kiderül, szüksége lesz a nyelvi készségeire, amikor az otthon 
biztonságából kimerészkedik a nagyvilágba. 
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Beszédfejlődés - Mit figyeljünk? 
Ezt a táblázatot azért állítottam össze, mert a szülők szeretik tudni, hol tart a gyermekük. Ám 

óriási eltérések lehetnek abban, ahogyan az egyes gyerekek fejlődnek; ezért kérem, hogy ezt 

az összefoglalót csak hozzávetőleges útmutatónak tekintse. Azt se felejtse el, hogy azoknak a 

gyerekeknek a többsége, akik későn kezdenek beszélni, hároméves korára utoléri kortársait. 

É l e t k o r A beszédfej lődés ál lomásai V a l a m i nincs rendjén 

8-12 h ó n a p o s Egyes gyerekek már 7-8 hó

naposan mondják, hogy 

„ m a m a " vagy „ p a p a " . Az 

egyévesek többsége a meg

felelő személyhez kapcsolja 

ezeket a neveket. Egytagú 

kérést teljesítenek. ( „ A d d 

ide.") 

Nem reagál a nevére; nem 

gügyög se hosszabb, se rövi

debb hangsorokat; nem néz 

arra, aki hozzá beszél; nem 

mutat rá arra, amit szeretne 

megkapni, nem jelzi gügyö-

géssel, hogy akar valamit. 

12-18 h ó n a p o s Az első szavak egyszerű dol

gok nevei ( „ b a b a " , „c ica") , 

hozzá közel álló személyek 

neve és néhány ige vagy 

egyéb szó ( „ m e g y " , „ l e " ) ; 

egy- vagy kéttagú kérést tel

jesít ( „ M e n j a szobádba, és 

hozd ide a labdát") 

Egy-két szót sem mond, még 

hibásan vagy torzan sem. 

18-24 h ó n a p o s Tíz különböző szót tud, és 

sokat „hablatyol". 

Csak néhány szót mond tisz

tán; húsz hónaposan nem 

teljesít egytagú kérést („Gye

re ide anyához"); egyszerű 

kérdésekre nem válaszol 

igennel vagy nemmel. 

24-36 h ó n a p o s Szinte mindenre van szava; 

egyszerű mondatokban fejezi 

ki magát; a nyelvtana még 

távolról sem tökéletes, de 

elég nagy a szókincse; el tud 

beszélgetni egy felnőttel. 

Szókincse kisebb ötven szó

nál, és nem fűz össze szava

kat; nem érti a jelentésbeli 

különbségeket (le/föl); nem 

ért kéttagú kérést; nem figyel 

a környezete hangjaira, pél-

dául a dudálásra. 

Hatodik fejezet 

A nagybetűs Élet: 
a társas készségek 
gyakorlása 

„Felnőttként értettem meg igazán, mennyire 
megkönnyítették kisgyermekkori tapaszta
lataim, hogy megértsem a világot és 
boldogulni tudjak benne." 

Nancy Napier: 
A tudatos élet szent előtanulmányai 
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Segíts/hagyjál! 
• A tíz hónapos Peggy az apja karjában bömböl. Anyja az
nap áll vissza munkába, és Peggy, aki egyébként szereti az 
apját, nem akarja kiengedni az ajtón. N e m biztos benne, 
hogy viszontlátja-e valaha. 

• A tizenöt hónapos Gary lenyűgözve nézi a pincérnőt, aki 
vizet tölt az asztalon álló poharakba. Életében először jár 
étteremben. Amikor nyúl a legközelebbi pohárhoz, az anyja 
segíteni próbál neki, de ő rászól: „ N e m ! " 

• A kétéves Julie egy nagy szoba ajtajában áll, nézi az oda
bent szaladgáló, matracokon ugráló, hatalmas labdákat do
báló gyerekeket. Ez az első napja a gyerektornán. Szeretne 
bemenni, de egyelőre csak szorosan fogja az anyja kezét. 

• Az egyéves Dirk belép a kapun, és körülnéz. Most jár elő
ször játszótéren. Megbámulja a hintát, a mászókát és a mér
leghintát, de csak akkor engedi el a bébiszittere kezét, ami
kor fölfedezi a homokozót, mert az hasonlít arra, ami neki 
is van az udvarukon. 

• A tizennyolc hónapos Allie először jár állatsimogatóban. 
Amikor a képeskönyvében a barihoz lapoz, már tudja mon
dani, hogy „bee-bee", és most rájön, hogy ez ugyanaz az ál
lat. Mégsem tudja eldönteni, hogy sírjon-e, vagy megsimo
gassa. 

Kisgyermekkorban az élet minden más időszakánál több
ször fordul elő, hogy valamit első alkalommal csinálunk. 
Ezek egy részével - az első lépéssel, az első szóval, az első 
szilárd falattal, az első kisdologgal a vécén - már foglalkoz
tunk. Csakhogy ezek mind az otthon biztonságos, ismerős 
falai között zajlanak. A fent leírt helyzetek viszont a nagy
betűs Életben állnak elő, és „felnőttesebb" viselkedést igé
nyelnek. Érthető, hogy sok gyerek ellentmondásosan viszo-
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nyul hozzájuk. Ezt nevezem én a „segíts/hagyjál" dilemmá
nak: szeretné kipróbálni a dolgot, ugyanakkor biztos akar 
lenni benne, hogy nincs egyedül. Szeretne önálló lenni, 
ugyanakkor tudni akarja, hogy a szülő mindig mellette van, 
és a félelmetes út minden egyes lépésénél elkíséri. 

A kisgyermekkor két dolog egybeesése miatt ilyen nehéz. 
Éppen amikor a gyerek szellemileg már elég fejlett, és meg
érti, hogy az anyja - aki nélkülözhetetlen személy az életé
ben - időnként magára hagyja, a testi érésben eljut oda, 
hogy egyedül is nekivághasson mindenféle kalandnak. Sze
retne eltávolodni tőlünk... de lehet, hogy inkább mégse. 
Csecsemőkorában (remélhetőleg) késedelem és gondolko
dás nélkül mellette termettünk, ha baj volt. De most néha 
nélkülünk kell boldogulnia. Óriási változás az életében, 
hogy már nem a világegyetem középpontja, hanem egy cso
port egyik tagja, és tekintettel kell lennie másokra. A kímé
letlen nagyvilág elvárja tőle, hogy türelmes legyen és ural
kodjon magán, megosztozzon dolgokon és kivárja a sorát. 
Rettenetes! 

Ha Ön most el sem tudja képzelni a gyermekéről, hogy 
ilyen bátran elengedi a kezét és civilizáltan kezd viselkedni, 
megnyugtathatom, hogy mindez nem máról holnapra törté
nik. A társas viselkedés (hogy megállja a helyét a legkülön
félébb helyzetekben, és nem csak a családtagokkal képes ol-
dottan kommunikálni), valamint az érzelemvilág (hogy ki
hívásokkal szembesülve képes uralkodni magán, és fel tudja 
dolgozni, ha valami nem úgy alakul, ahogyan ő szeretné) 
fejlődése fokozatosan és minden gyereknél más tempóban 
megy végbe. És mialatt e monumentális változások zajla
nak, a segíts/hagyjál küzdelem gyereknek és szülőnek egy
aránt próbára teszi a tűrőképességét. 

Egyes gyerekek természetesen jobban feltalálják magukat 
idegenek társaságában, mint mások. Vannak, akik könnyeb
ben uralkodnak magukon. A kutatók szerint mindebben fon
tos szerephez jut az egyéniség és a beszédfejlődés - egy szelíd 
gyerek, aki közölni tudja az igényeit, és el tudja mondani, mit 
érez, nyilvánvalóan könnyebben szakad el az anyjától, bát-
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rabb az új helyzetekben és mások társaságában. De függetle
nül attól, hogy milyen a gyerek vérmérséklete, mennyire jól 
beszél és hogyan birkózik meg a stresszel, többségük kemé
nyen „megdolgozik" a társas és érzelmi készségekért. Nem 
születésüktől fogja tudják, hogy a játékokon osztozni szokás 
vagy hogy az érzelmeinken uralkodnunk illik, és azt sem, 
hogy hogyan kell kanállal enni vagy a vécén végezni a dol
gunkat. Nekünk kell rávezetnünk őket. 

Gyakoroljuk otthon: felkészülés az életre 

A kisgyermek minden tevékenységével a nagybetűs Életre 
készül. Minden új helyzetből és új kapcsolatból tanul. Ha 
azt akarjuk, hogy boldoguljon az életben, fel kell rá készíte
nünk, és nagyon sokat kell gyakorolnunk vele. Ez nem azt 
jelenti, hogy most azonnal beíratjuk úszásoktatásra, nehogy 
készületlenül lépjen majd be a jachtklubba. És olyan gye
rekcsoport sincs, ahol a társas készségeket tanítják. A lec
kék otthon kezdődnek. Készüljünk fel a várható kihívások
ra, és már előre gyakoroljuk őket. 

Gyakoroljuk otthon 

Egy kapcsolat vagy helyzet is az életre készít föl - a gyerek számára minden kevés

bé félelmetes és könnyebben megoldható otthon, ugyanakkor elsajátíthatja és gya

korolhatja azokat a készségeket, amelyekre később hasonló kapcsolatokban vagy 

helyzetekben szüksége lesz. 

Kapcsolat a szülővel -» M á s felnőttekkel Barátokkal-> 

Családi vacsora -> Étterem 

Játék otthon az udvaron -»Játszótéren 

Fürdés és vizes játékok otthon -> Uszoda, strand 

Állatok otthon -» Állatkert, állatsimogató 

Autózás, kisebb ügyek intézése -» Bevásárlás 

Rövid utazás, alvás a nagyszülőknél -» Hosszú utazás és szálloda 

Játszótárs -»Játszócsoport -»Játszóház -» Bölcsőde 
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Olyan ez, mint a színészeknek a próba, ahol megtanulhat
ják a szövegüket és tökéletesíthetik a mozdulataikat. A kis
gyerek otthon járhat ezekre a próbákra, amelyeken gyakorol
hatja a különféle helyzetek kezeléséhez szükséges készsége
ket. Felkészítik különféle kapcsolatokra és tevékenységekre. 
Az a kisgyermek, aki a biztonságot jelentő család fesztelen 
légkörében és állandó irányításával kísérletezheti ki a nagylá-
nyos/nagyfíús viselkedés (étkezés a családi asztalnál, osztozás 
a tárgyakon, kíméletes bánásmód az állatokkal) formáit, 
rendszerint könnyebben boldogul az otthon falain kívül adó
dó helyzetekkel, az idegenekkel, az utazással és általában a 
változásokkal. A 191. oldalon lévő keretes részben talál ezek
re néhány példát; bizonyára továbbiak is eszébe jutnak. 

Ahhoz, hogy a gyerek megfelelően gyakorolhasson, te
kintsük magunkat a rendezőjének, aki megtervezi és fel
ügyeli a próbáit. Az előadás sikere, valamint a gyerek közre
működési hajlandósága és tanulási vágya a szülő-gyerek 
kapcsolat minőségén múlik. Másképpen fogalmazva: ha 
biztos az Ön szeretetében, készségesen megjelenik a pró
bán, megtanulja a szövegét, kísérletezik új készségekkel és 
fejleszti tehetségét. Érdekes ellentmondás ez: minél jobban 
kötődik Önhöz, annál könnyebb lesz belebújnia egy új, ön
állóbb egyéniség szerepébe. És ha lehetősége nyílik rá, hogy 
az Ön jelenlétében érzelmileg nehéz helyzeteket is megta
pasztaljon, nőni fog az önbizalma és önbecsülése, mert lát
ja, hogy boldogul, eleinte az Ön támogatásával, később vi
szont már egyedül is. 

Végtére is, az ő világegyetemének középpontjában a szülő 
áll. Magától értetődően hozzá fut, amikor fáradt, az ő ölébe 
rejti az arcát, amikor nehéz helyzetbe kerül, az ő reakcióját 
lesi és az ő távozásától fél. Kisgyermekkorban mindez telje
sen természetes. De amikor látja, hogy a szülő a segítségére 
siet, hogy visszajön, ahogy ígérte, nemcsak a szülőbe, hanem 
a világba vetett bizalma is nő. Mama azt mondta, hogy vissza 
fog jönni - visszajött, ezért azt hiszem, hogy jó ez a világ. 
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„A gyereket nem feltétlenül érdekli, hogy ki vágja le a haját, ki veszi el tő

le a pénzt a játékboltban, az viszont egyáltalán nem mindegy neki, hogy ki 

öleli meg, amikor elbizonytalanodik, ki vigasztalja, amikor megütötte ma

gát és ki van mellette élete különleges pillanataiban." 

Forrás: From Neurons to Neighborhoods 

(lásd a 29. oldalt) 

Időnként persze el fogja felejteni a szövegét, vagy lekési a 
végszót. De minden próbával ügyesedik. Ebben a fejezet
ben konkrét példákkal segítem a próbák megtervezését és 
lebonyolítását, hogy gyermeke felkészülhessen három fon
tos dologra: 

AZ ELSŐ FÉLELMEK: Önmaga megnyugtatása, ha erős ér
zelmek törnek rá. 

AZ ELSŐ KIRUCCANÁSOK: Viselkedés nyilvános helyen. 
AZ ELSŐ BARÁTSÁGOK: Társas készségek a kortárs kapcso

latokban. 

Gyakorlati tanácsok, hogy a próba sikeres legyen: 
Készüljünk fel, és gondolkodjunk előre. 

Legyünk realisták, és ne várjunk többet a gyerektől, mint amire képes. 

A gyerek ne legyen fáradt, nyűgös. 

Az új fogalmakat és készségeket fokozatosan ismertessük meg vele. 

Az egyes tevékenység időtartamát és intenzitását fokozatosan növeljük. 

Vegyük tudomásul a gyerek érzelmeit. 

A saját viselkedésünkkel mutassunk példát arra, hogy mit várunk tőle. 

Ha a gyerek kezd nyűgössé vagy kezelhetetlenné válni, fejezzük be a tevékenységet 
vagy távozzunk a helyszínről. 
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Engedjük, hogy a gyerek mindenféle érzelmet megtapasztaljon. 
Ha azon igyekszünk, hogy otthon a gyerek mindig jókedvű 
legyen, kellemetlen meglepetés fogja várni, amikor kilép az 

Élet kegyetlen valóságába. 
Teret kell engednünk tehát 
az érzelmek próbájának is, 
segítsünk felismerni és ke
zelni őket, köztük azokat is, 
amelyeket általában „nega-
tív"-nak tartunk, például a 
szomorúságot és a csaló
dottságot. Másképp hogyan 

tud majd felülkerekedni a fájdalmakon és frusztrációkon, 
amelyek óhatatlanul együtt járnak a gyermekkorral? 
Ugyanilyen fontos tudnunk azt is, hogy ha nem tanulja meg 
kifejezni ezeket az érzelmeket, azt sem fogja tudni, hogyan 
érezze, küzdje le és felejtse el őket. (Az érzelmek azonosítá
sáról lásd a 178. és 252. oldalt.) 

Az érzelmi nevelés alapszabálya 

A kisgyermek csak akkor tudja kezelni az ér

zelmeit és megnyugtatni önmagát, ha előtte 

mindenféle érzelmet megtapasztalt, még 

azokat is, amelyektől óvni szeretnénk, pél

dául a szomorúságot, frusztrációt, csalódást 

és félelmet. 

Ne felejtsük el, hogy a gyerek tőlünk vár útmutatást, és mi olyan 
kor is utat mutatunk neki, amikor nem is gondolunk rá. A gye 
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rek kis világában mi vagyunk mindennek az alfája és ómegá
ja, ezért az érzelmeinktől sem tudja függetleníteni magát. 
Egy depressziós anya csecsemőjére átragad az anyja hangu
lata, és maga is kedvetlen lesz. A kisgyermek is átveheti szü
lei félelmét és szorongását. Cheryl például állította, hogy 
„Kevin ijedten sír, amikor a nagyanyja ölbe akarja venni." 

Amikor elmentem hozzájuk, és figyeltem Kevint egy 
ideig, láttam, hogy az ellen nincs semmi kifogása, hogy én 
ölbe vegyem, így aztán gyanítottam, hogy van még valami, 
amiről nem tudok. Cheryl, aki befutott ruhatervező, sok 
éven át nem esett teherbe, és negyvenéves volt, amikor 
Kevin végre megszületett. Ő lett az élete értelme. Miköz
ben a kisfiú boldogan játszott a földön, én az anyjával be
szélgettem. „Kevin aranyos, érdeklődő, és igen, egy kicsit 
félénk. De néhány perc alatt megbarátkozik az idegenekkel 
- mondtam, majd rákérdeztem: - N e m lehetséges, hogy te 
érzed magad rosszul, amikor vidáman elvan más ölében? 
Nem lehet, hogy a te szorongásod ragad át rá?" Cheryl el
sírta magát; egyértelműen érzékeny pontra tapintottam. 
Édesanyja fél évvel azelőtt halt meg rákban. Még mindig 
gyászolta, bár ezt nem ismerte el. Azt mondta, hogy gyak
rabban is szívesen kimozdulna otthonról, aminek semmi 
akadálya, mert az anyósa vigyázna Kevinre, de Cheryl a je
lek szerint ellentmondásosan viszonyult a dologhoz. 

Azt javasoltam, hogy próbálják el többször is a helyzetet. 
Cheryl olyankor hívja meg az anyósát, amikor Kevin a ba
rátjával játszik, hogy hétköznapi körülmények között szok-
hassa meg a nagyanyját. Aztán: „A következő látogatás al
kalmával üljetek le a kanapéra, és Kevint tedd kettőtök kö
zé. Feltűnés nélkül, fokozatosan távolodj el tőlük a szoba 
túlsó végébe. Azután egyre hosszabb időre menj ki a szobá
ból." Lehet egy gyerek természeténél fogva félénk; lehet, 
hogy idő kell neki, amíg megszokja az idegeneket. De azt is 
éreznie kell, hogy anya sem bánja. 

A gyerek minden helyzetben, otthon is és házon kívül is, 
tőlünk várja az érzelmi „eligazítást", ezért a szülő igen fon
tos és meghatározó szerephez jut. Már a hat-hét hónapos 

Az első félelmek: az érzelmek felismerése 
és az önmegnyugtatás gyakorlása 

Szinte minden gyerek fél valamitől - az elválástól, tárgyak
tól vagy állatoktól, más felnőttektől vagy gyerekektől. Mint
hogy lehetetlen pontosan megállapítani, mi váltja ki a félel
met - a vérmérséklete hajlamosítja-e rá, egy trauma, egy 
felnőtt vagy egy másik gyerek, esetleg valami, amit látott 
vagy hallott -, a legjobb, amit szülőként tehetünk az, hogy 
segítünk a gyereknek azonosítani az érzelmeit, bátorítjuk, 
hogy beszéljen róluk és megtanulja megnyugtatni önmagát. 
A kisgyermek önállóságának mértékét tulajdonképpen le
mérhetjük azon, ahogyan az új kihívásokhoz viszonyul és az 
erős érzelmeit kezeli. 



A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

csecsemő is hátrapillant az anyjára, amikor nyúl vagy kúszik 
valami felé, mint aki azt kérdezi: „Nem lesz belőle baj?", és 
egy szigorú pillantás akár meg is állíthatja. A pszichológu
sok ezt társas referenciának vagy társas vonatkoztatásnak 
hívják, és érdekes kísérletekkel bizonyították hatását. Az 
egyikben arra kérték az anyukákat, hogy nézzenek bele két 
üres dobozba, egy pirosba és egy zöldbe. A piros dobozba 
nézve semleges hangon kellett mondaniuk, hogy „ Ó . " Ami
kor a zöldbe néztek, izgatottan felkiáltottak: „ Ó ! " Ezután 
mindegyik gyerektől megkérdezték, hogy melyik dobozt ké
ri, amire csaknem mindegyikük azt válaszolta, hogy a zöldet. 

A gyereknek tudnia kell, hogy mindig számíthat ránk. A rende
ző ugyan nem megy ki a színészekkel a színpadra, de min
den eshetőségre felkészülve ott áll a kulisszák mögött. A je
leneteket sajnos azonban nagyon sokszor a következőkép
pen adják elő. Az anyuka belép a játszócsoport szobájába, 
gyermekét a földre teszi. Az rögtön belekapaszkodik a lábá
ba, mire az anyuka valósággal elzavarja magától: „Semmi 
baj, Jonah.. . menj szépen." A gyerek arcára páni félelem ül 
ki. Az anyuka mentegetőzik: „Nagyon fáradt", „Nem aludt 
dé lután" vagy „Most ébredt fel". 

Ha a gyerek nem hagyja abba a sírást, az anyuka szégyen
kezve és összezavarodva rám néz, hogy segítsem ki valami
lyen jó tanáccsal. „Eleinte üldögélj mellette a földön - szok
tam ilyenkor mondani. - Ha érzi, hogy bármikor visszamene
külhet hozzád, felállhatsz... de adj neki időt." Még rosszabb 
az olyan anyuka, aki megszökik a gyerek mellől. Amikor a 
gyerek hátrafordul, pánikba esik, mert a mama nincs ott, 
ahol hagyta. Hát nem igaza van? 

A szülő nevelési stílusa is befolyásolhatja a gyerek merészséget. 
Gondoljunk a társas vonatkoztatás erejére, és figyeljünk rá, 
hogy milyen üzeneteket küldünk a gyereknek. Bátorítjuk-e 
felfedezőútjain, vagy inkább akaratlanul visszatartjuk? Va
jon azt érzi-e, hogy hiszünk benne, hogy képesnek tartjuk 
az érzelmei kezelésére? 
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Gondoljon vissza arra a három anyukára, akikkel a Máso
dik fejezetben találkozott (78-79. oldal). Mindegyik egészen 
más üzenetet küld a játszócsoportban ténykedő gyermeké
nek. Amikor a kis Alicia átesik egy játékon, kicsit zavarodot
tan az anyjára (ő Dorrie, az irányító szülő) néz, mint aki azt 
kérdezi, „Megütöttem magam?" Dorrie szinte rá sem néz. 
„Semmi bajod", mondja határozottan. Talán nem szeretné, 
ha a lánya nyámnyila lenne, amit gyakran mond is a többi 
anyukának. Csakhogy Alicia el van keseredve; azt hiszi, hogy 
valami rosszat csinált. És úgy érzi, hogy nem vesznek tudo
mást az érzéseiről; lehet, hogy később nem fog megbízni a 
saját ítéletében, és mások véleményétől függ majd. 

Clarice (a megengedő szülő) minden pillanatban Elliottot 
lesi. Még akkor is némi szorongással nézi, amikor a kisfiú 
békésen játszik. Az ő nem verbális üzenete egészen más, 
mint Dorrie-é: Jobb, ha mindig a közelemben maradsz, nehogy 
valami bajod essen. Clarice örökös aggodalma idővel elnyom
hatja Elliott felfedezővágyát. Nem meri majd belevetni ma
gát semmibe, mert nem fog bízni önmagában. 

Velük éles ellentétben Sari (a támogató szülő) nyugodtan 
és kiegyensúlyozottan viselkedik. Amikor Damian ránéz, 
Sari biztatóan rámosolyog, és tovább beszélget, amiből 
Damian tudja, hogy minden rendben van. Amikor a kisfiú 
elesik, az anyja gyorsan felméri a helyzetet, de nem rohan 
oda. És valóban, Damian föláll - nincs semmi baja. Ha vitá
ba keveredik valamelyik másik gyerekkel, Sari hagyja, hogy 
elintézzék egymás között, feltéve, hogy nem kezdenek ha
rapni vagy verekedni. 

Míg a Dorrie-hoz hasonló irányító típusú szülő hajlamos 
ráerőltetni az akaratát a gyerekre, a megengedő szülő pedig 
vattába csomagolja, akárcsak Clarice, a Sarihoz hasonló tá
mogató szülő megtalálja a kényes egyensúlyt aközött, hogy tá
mogassa gyermeke növekvő önállósodási törekvéseit, de érez
tesse is vele, hogy szükség esetén számíthat rá. Gyanítom, 
hogy Damian nagyobb korában bízni fog önmagában és a sa
ját ítéletében, ezért ügyesen oldja majd meg a problémáit. 
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Segítsünk a gyereknek, amikor láthatólag nem tudja kezelni az 
érzelmeit. A vérmérséklet meghatározza a gyerek érzelmi és 
társas viselkedését, de nem életfogytig tartó büntetés. Egyes 
gyerekek nehezebben tudnak gátat vetni az indulataiknak, 
mint a többiek; mások természetüknél fogva tartózkodób
bak; megint mások akaratosak, és nemigen hajlandók 
együttműködni senkivel, de sokat számít a szülő viselkedése 
is. Egyik stratégiánk az lehet, hogy megmagyarázzuk neki, 
miért nem helyes, amit csinál, de őt magát nem próbáljuk 
megváltoztatni. Gondolja csak meg: ha Ön egy színjátszó 
kör vezetője, semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy 
instrukciókat ad az egyik szereplőnek, vagy megmutatja ne
ki, hogy mozogjon a színpadon. Ugyanez vonatkozik az ér
zelmi nevelésre és a társas kapcsolatokra való felkészítésre 
is. Ha például Mimóza gyermekünk tart egy kicsit a játszó
pajtásától, mondhatunk neki valami ilyesmit: „Tudom, 
hogy itt, Juanéknál még minden új neked; maradj Anya 
mellett, aztán ha akarsz, mehetsz játszani." Ha a Talpraesett 
úgy akarja felhívni magára a figyelmet, hogy ránk üt, mond
juk azt: „Aú! Ez fáj. Tudom, hogy izgatott vagy, Lee, de 
Anyát akkor sem szabad megütni." Ha a Morcos türelmet
lenül rángatja a ruhánkat, miközben még vacsoránkat fo
gyasztjuk: „Tudom, hogy nehéz türelmesnek lenni, de Anya 
még eszik. Ha befejeztem, fogok veled játszani." Ezek az 
otthoni instrukciók az Életben is javára válnak a gyereknek. 
(A következő fejezetben részletesen tárgyalom őket.) 

Dicsérjük meg, ha meg tudja nyugtatni önmagát. Ha gyerme
künk fél, fáradt vagy elhagyottnak érzi magát (mert ezt érzi, 
amikor nélküle megyünk el otthonról), és valamilyen tárgy
ban vagy viselkedésben keres vigaszt, fellélegezhetünk. 
Óriási lépést tett ugyanis az érzelmi önállóság felé. Lehet, 
hogy egy kopott, öreg mackóval vagy valamilyen plüssállat-
kával nyugszik meg, esetleg egy puha textilpelenka vagy az 
anyaszagú kardigán vigasztalja meg. Lehet, hogy elalvás 
előtt szopja az ujját, forgatja vagy ütögeti a fejét, himbálja 
magát vagy csavargatja a haját. Lehet, hogy valamilyen da-

A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

Mi az Ön v igasztárgya? 

Mielőtt fintorogva elfordulna attól a szakadt, 

szagos, ezeréves takarótól, amelyhez annyira 

ragaszkodik a gyermeke, gondolkodjék el a 

dolgon. Jóllehet mi, felnőttek nem hordunk 

magunknál sem pelenkát, sem plüssállatkát, 

nekünk is megvannak a magunk vigasztár

gyai. Én például elválaszthatatlan vagyok a 

táskámtól, amiben Mámi és a gyerekeim 

fényképét, kozmetikumokat és - minden es

hetőségre felkészülve - tamponokat tartok. 

Ha nincs nálam a táskám, elveszettnek ér

zem magam. Talán nem véletlen, hogy még 

kisgyerek voltam, amikor Mámi vett nekem 

egy rózsaszín kistáskát, hogy magammal 

hurcolhassam benne a kedvenc játékaimat 

és tárgyaimat. Biztos vagyok benne, hogy 

önnek is vannak hasonló tárgyai, amelyek

hez ragaszkodik, bár lehet, hogy kabalának 

hívja őket; vagy olyan tevékenységei, ame

lyekből erőt merít, mondjuk a reggeli ima. 

locskát vagy halandzsát ismételget, játszik a lábával, az uj
jaival vagy a szempillájával (az én Sophie-m addig piszkálta 
a magáét, amíg az összes ki nem hullott), piszkálja az orrát, 
sőt maszturbál. Mindegyiket úgynevezett önmegnyugtató 
tevékenységnek tekintjük. 

A szülők meglepetésére a 
gyerek néha furcsa tárgyakat 
tüntet ki a figyelmével, mond
juk egy építőkockát vagy já
ték autót. Esetleg érdekes mó
don nyugtatja meg magát -
ismerek egy kisfiút, aki négy
kézlábra ereszkedik, és a sző
nyeghez vagy az ágy matracá
hoz dörzsöli a feje búbját. 
(Ezt egyszer én is kipróbál
tam, és furcsa zsongás tá
madt tőle a fejemben.) Le
het, hogy kettős stratégiát vá
laszt - szopja az ujját és köz
ben csavargatja a haját. Van 
olyan család, ahol mindegyik 
gyerek más totemet talál ma
gának. Másoknál még az ön-
megnyugtatás is öröklődni 
látszik. Társszerzőm lánya, Jennifer kedvenc plüsskutyája sző
rét tépkedte és a felső ajkát simogatta, miközben a mutatóujját 
szopta. Három és fél évvel fiatalabb öccse, Jeremy később 
ugyanehhez a módszerhez folyamodott. 

A vigasztárgyak és vigasztevékenységek nemcsak normá
lisak, hanem jótékony hatásúak is. A fáradt vagy zaklatott 
gyerek előveszi vagy hozzá folyamodik, és nem más sze
mélytől várja a megnyugtatást. Az Életben a vigasztárgy 
olyan, mint egy jó barát. (Ha gyermeke nyugalma valami
lyen „kellék"-től függ - olyan tárgytól vagy tevékenységtől, 
amelyet valaki más ad neki vagy más végez, például cumi-
tól, anyuka mellétől, vagy hogy apuka ölbe vegye, és fel-alá 
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járkáljon vele -, segítsen neki kialakítani egy olyan mód
szert, amellyel önmagát meg tudja nyugtatni; a 300-301. 
oldalon olvashat arról, hogyan vezethet be vigasztárgyat 
nyolc hónapos vagy annál idősebb gyermek számára.) 

Az első kiruccanások: 
viselkedés nyilvános helyen 

A szülők sok helyre szívesen viszik magukkal a gyereket. Né
mi gyakorlással elérhetjük, hogy ezek az alkalmak mindenki
ben kellemes emlékeket hagyjanak. A lényeg az, hogy előre 

lássuk, hol mi történhet, 
gondoljuk végig, milyen fel
készítést igényel a gyerek, 
hogy meg tudjon birkózni az 
adott helyzettel, és először 
otthon gyakoroljunk. (Ol
vassa el újra a 193. oldal ke-

Viselkedés nyilvános helyen: 
alapszabály 

Aki sokat markol, keveset fog. Ha úgy látjuk, 

hogy egy adott helyzet meghaladja a gyerek 

erejét, távozzunk. 

retes részében a gyakorlati tanácsokat, hogy a próba és az 
előadás egyaránt sikeres legyen.) 

Az alábbiakban konkrét javaslatokat talál a leggyakoribb 
családi kiruccanások lebonyolításához. Látni fogja, hogy nem 
foglalkozom a vidámparkkal és a szórakozás más extravagáns 
formáival. Az egyik legfontosabb tanácsom az, hogy a gyerek 
életkorának megfelelő tevékenységet válasszunk. A vidám
park még a legbátrabb és legnyugodtabb gyerek számára is 
félelmetes lehet. Egyáltalán nem lep meg, hogy az általam is
mert kisgyermekek fele Disneylandben halálra rémül a meg
személyesített Miki egér láttán. El tudja képzelni, mit érezhet 
az egy méter körüli gyerek, amikor egy gigantikus, fekete mű
anyag fej közeleg felé? 

Családi vacsora Étterem. A közösen elköltött családi va
csorák felkészítik a gyereket az étterem élményére. Ha ol
vasta az előző fejezeteket, tudja, hogy szerintem a gyerek
nek legalább heti néhány alkalommal a családi asztalnál kell 
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vacsoráznia (93-95. és 134-137. oldal). A legtöbb étterem
ben találunk etetőszéket, de ha a gyerek otthon nem etető
székben ül, ne várjuk el tőle, hogy kényelmesen érezze ma
gát benne. Csak azután vigyük étterembe, hogy előtte leg
alább két hónapig „próbáltunk" otthon. Az semmit nem je
lent, hogy csecsemőként evett már velünk házon kívül. Sok 
szülő értetlenül áll kisgyermeke éttermi viselkedése előtt: 
„Régebben nem volt vele semmi gond, most meg mintha be
lebújt volna a kisördög." Legyünk realisták; ha megfigyeljük, 
hogyan viselkedik otthon az asztalnál, nagyjából képet ka
punk arról, mire számíthatunk. Általában meddig maradt 
meg az etetőszékében? Könnyen felpaprikázódik, nem tud 
hosszú ideig egy valamire koncentrálni? Válogatós? N e m 
szereti az új ízeket? Szokott hisztizni evés közben? 

Még akkor se várjuk el tőle, hogy az első alkalommal vé
gigüljön egy háromfogásos ebédet, ha otthon jól eszik és 
rendesen viseli magát. És ne csináljunk nagy felhajtást akö
rül, hogy „étterembe megyünk" - izgatottságunk átragadhat 
rá, és lámpalázas lehet. Inkább látszólag hirtelen elhatáro
zástól vezérelve menjünk be egy cukrászdába vagy gyermek
barát étterembe, ami szombat délelőtti sétánk alkalmával 
útba esik (feltéve, hogy a gyerek nem abban az időpontban 
szokott aludni). Legyen nálunk valamilyen kisebb játék, 
vagy adjunk a kezébe egy kanalat - így nem kell hadakozni 
vele, ha mindent meg akar nézni, ami az asztalon van. Egyes 
helyeken még kifestő könyvet is tartanak. Érjük be egy kávé
val és süteménnyel, és ne maradjunk tovább tizenöt-húsz 
percnél. Néhány ilyen rövid kirándulás után próbálkozzunk 
reggelivel vagy tízóraival. De készüljünk fel rá, hogy koráb
ban távozunk, ha a gyereknek elfogy a türelme. Egy időre 
térjünk vissza a kávé-süteményhez. 

Ne felejtsük el, hogy próbálhatunk akármennyit és akár
milyen jól, a kisgyermek figyelme véges - még a legpéldá-
sabb magaviseletű gyermek sem bír negyvenöt-hatvan 
percnél tovább egy helyben ülni. Gondoljunk arra is, hogy 
még nem érti, miért kell várni. Otthon az evés rendszerint 
úgy zajlik, hogy előbb elkészítjük az ételt, és csak aztán hív-
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juk asztalhoz a családot. Ezért aztán nehezen viseli, hogy 
rendelés után csak ülünk. Kérdezzük meg a pincértől, meny
nyi idő alatt készül el az étel. Ha huszonöt percnél tovább 
tart, menjünk máshová, vagy az egyik szülő vigye ki játszani 
a gyereket. Ha az étkezés vége felé fogy el a türelme, meg se 
próbáljuk jobb belátásra téríteni (attól csak izgágább lesz), 
hanem használjuk a józan eszünket. Például menjünk ki ve
le, a partnerünk majd rendezi a számlát. 

Ha kísérleteink rendre katasztrófába torkollanak, egy hó
napig ne menjünk étterembe. Mindenesetre kerüljük az ele
gáns helyeket. A gyerekek többsége ott egyszerűen nem tud 
magával mihez kezdeni. Mérjük fel az éttermet, vagy leg
alább telefonáljunk oda indulás előtt. Mondjuk meg őszin
tén: „Kisgyerekkel megyünk. Van gyerekmenü? Tudnak adni 
etetőszéket? Van olyan asztal, ahol nem zavarjuk a többi 
vendéget?" Nagy-Britanniában csaknem minden kisvendég
lőben elkülönítenek egy játszóhelyet, soknak még udvara is 
van. Tapasztalataim szerint az Egyesült Államok gyermek
barát éttermeiben szabad járkálniuk azon a részen, ahol a 
vendégek az asztalukra várnak. De ne csak családbarát he
lyekre járjunk. Ezek szívesen látják a gyerekeket, de általá
ban a lármás káoszt sem bánják. Ha ezek után „felnőtte
sebb" helyre látogatunk, ne lepődjünk meg, hogy a gyerek 
futkározik és kiabál, hiszen ezt szokta meg. 

Játék otthon az udvaron -> Játszótéren. A játszótéren fejlőd
nek a motoros készségek, mint amilyen a mászás, dobás, fu
tás, csúszás, egyensúlyozás, hintázás és forgás. Gyermekünk 
testi érettségét úgy mérhetjük fel a legegyszerűbben, ha 
megfigyeljük mozgás közben. Ha van otthon hintánk vagy 
más eszközünk, esetleg kicsi kora óta hordjuk játszótérre, 
valószínűleg rögtön fel fogja találni magát. Más esetekben 
előfordulhat, hogy nem tud mihez kezdeni a játszótéri esz
közökkel. Ne azzal kezdjük, hogy betesszük a hintába vagy 
ráültetjük a mérleghintára. Először hadd nézelődjön, vizs
gáljon meg mindent. Lehet, hogy egy ideig csak lesi a többi 
gyereket; lehet, hogy rögtön felmászik a csúszdára. Minden-
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A Ú ! B i b i ! 

A játszótéren, a parkban vagy a strandon 

egy biztos: a gyerek előbb-utóbb elesik. 

Ne rohanjunk oda hozzá, attól valószínűleg 

még jobban megijed. 

Ha megsérült, higgadtan mérjük föl a hely

zetet, és ne mutassuk riadalmunkat. 

Ne mondjuk neki, hogy „Kutya bajod" vagy 

„ N e m is fá j" . Nem illik semmibe venni az ér

zéseit. 

Mondjuk azt: „ A ú , ez biztos fáj. Gyere, ölbe 
veszlek egy kicsit." 

esetre hagyjuk, hogy ő döntse el, akar-e játszani, és ha igen, 
mivel. Legyen kéznél egy labda, hiszen azt ismeri, és egy 
pléd, ha szép az idő, hogy rátelepedhessünk, és együnk-
igyunk valamit a szabad levegőn. Ha néhány szoktató alka
lom után sem akar játszani menni, az sem baj. Még nem 
jött el az ideje. Egy hónap múlva próbálkozzunk újra. 

A játszótér vagy a park további előnye, hogy más gyere
kek is járnak oda. Gyermekünk megtanulhatja, mit jelent 
osztozni valamin, kivárni a sorunkat, tekintettel lenni má
sokra (például hogy nem szórjuk a homokot) . De tartsuk 
rajta a szemünket, és a többi gyereken is. Itt egészen mások 
a körülmények, mint amikor egyetlen játszótárs jön hoz
zánk vagy mi megyünk őhozzá; sőt a játszócsoporttól is kü
lönbözik, mert oda válogatott gyerekek járnak. Szigorúan 
jelöljük ki a határokat. Ha a gyerek szertelenné vagy ag
resszívvá válik, menjünk haza. Amíg meg nem tanul ural
kodni magán, nekünk kell segítenünk, hogy kezelni tudja az 
érzelmeit. Készüljünk fel horzsolásokra és esésekre is. Vi
gyünk magunkkal elsősegélykészletet. 

Fürdés és vizes játékok otthon -> Uszoda, strand. A gyerekek 
többsége szereti a vizet, de még ők sem biztos, hogy jól érzik 
magukat egy medencében, tóban vagy a tengerben. Egy 
kiskád vagy felfújható gye
rekmedence sokkal hívoga
tóbb, mint egy hatalmas víz
felület (a kisgyermek számá
ra még a medence is gigászi
nak tűnik). Főleg akkor ne 
tervezzünk fél napos stran
dolási, ha az esti fürdésnél 
sem túl lelkes, vagy azok kö
zé tartozik, akik utálnak víz-
ben-sárban tapicskolni (higy-
gye el, anyuka, vannak finy-
nyás gyerekek). Előbb ta
pasztaljuk ki, mit szól a vizes 
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programokhoz. Tudom, ez nem mindig megoldható. Mond
juk, messze van a legközelebbi uszoda vagy strand, és nem 
éri meg egyetlen órára menni. De legalább legyen egy B ter
vünk - nézzünk ki egy másik látnivalót vagy érdekes helyet a 
környéken, ahová végszükség esetén elmehetünk. 

Első a biztonság. Akkor se hagyjuk egyedül a gyereket, ha 
úszógumit, karúszót vagy más lebegtető eszközt adtunk rá -
manapság már úszópárnás fürdőruha is kapható. Óvjuk a 

bőrét, mert a vízről vagy ho
mokról visszatükröződő nap
fénytől nagyon könnyen le
éghet. Adjunk rá kis kalapot 
vagy sapkát, és pólót. Gon
doljunk arra is, hogy a szél 
kifújhatja a bőrét. És a szó 
szoros értelmében mindene 
homokos lesz. Vigyünk ma
gunkkal napernyőt, váltóru
házatot (pólót, fürdőnadrá
got stb.), pelenkákat, napte
jet (magas faktorszámút, sőt 
olyat, amely teljesen kiszűri 
a napfényt, ha nagyon érzé
keny a bőre) és hűtőtáskát 
az ételeknek és italoknak. 

Ha a napközbeni alvás ide
je a strandon jön el, készül
jünk föl erre is. Ha a gyerek 
megszokta, hogy nem csak a 
kiságyában alszik - vagyis 
hajlandó lefeküdni egy tö
rülközőre vagy takaróra -, és 
általában különösebb gond 
nélkül elalszik, amikor fá
radt, csak arra ügyeljünk, 
hogy legyen nálunk naper
nyő arra az esetre, ha nem 

N e m m i n d e g y , h o g y nézzük, 
v a g y csináljuk 

Ha a gyereket érdekli valami, vagy érzéke 

van hozzá, a szülők hajlamosak megfeled

kezni róla, hogy még nagyon véges a figyel

me, és hibás következtetésekre jutnak. 

A még nem egészen hároméves Gregory 

például korához képes ragyogó sportoló. 

Ha csak teheti, kint focizik az udvaron. 

Az apja, Harry úgy vélte, hogy biztosan él

vezne egy igazi focimeccset. 

Csakhogy Harrynek rá kell jönnie, hogy más 

dolog nézőnek, és megint más játékosnak 

lenni. Igen, Gregory imád focizni, de a foci

meccs lényegét még nem érti, és nem is ér

dekli. Gregory focista mezben feszített a le-

tátón, és nagyon fel volt dúlva, hogy ő nem 

mehet le a pályára játszani. 

Sok hasonló történetet hallok a szülőktől. 

A két és fél éves Davy ügyesen elütögeti a 

golflabdát, ám amikor az apja magával vitte 

a pályára, halálra unta magát! Troy imádja a 

kung-fu filmeket, de amikor az anyja beírat

ta karateleckékre, nem volt hajlandó beállni 

a többiek közé. Én is hasonlóan jártam 

Sophie-val, amikor balettórára vittem. Igaz, 

hogy szerette magát tüllszoknyában illegetni 

és körbetáncolni a házat, de ez még nem je

lentette azt, hogy fegyelmezetten kibírt vol

na egy balettórát. Pedig lelki szemeimmel én 

már a Hattyúk tavá-ban láttam! 
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találunk árnyékos területet. Ha nehezen szokott elaludni, 
próbáljuk az ölünkben altatni. 

Allatok otthon -> Állatkert, állatsimogató. A gyerekek imádják 
az állatokat - a tengerimalacot, nyulat, kutyát vagy macs
kát. De a gyerek és az állat biztonsága érdekében soha ne 
hagyjuk őket kettesben. Állatok társaságában megtanulja a 
h u m á n u s bánásmódot („Finoman nyúlj hozzá"), a felelős
ségtudatot („Morzsi is vacsorázni fog - leteszed neki a tá
nyérját?"), az empátiát más 

A u t ó b a n élőlények iránt („Cirminek 
fáj, ha meghúzod a farkát") 
és az elővigyázatosságot („Ne 
zavard Bodrit, amikor eszik. 
Lehet, hogy mérges lesz, és 
megugat") . Ha nem aka
runk vagy nem tudunk álla
tot tartani, legalább men
jünk ki a természetbe, és be
szélgessünk róluk, vagy sze
reljünk fel egy madáretetőt 
az udvarunkon/az ablakunk
ba. Amikor már érti és élvezi 
az állatmeséket, plüssállat-
kákon gyakorolhatjuk a si
mogatást. 

A fenti módszerekkel fel
készíthetjük az állatkerti lá
togatásra, de ne felejtsük el, 
hogy az állatkertben az álla
tok nagyobbak, és a helyszín is ismeretlen. Ráadásul a gye
rek a „földszintről" szemléli a világot. Ha a ketrecek túl ma
gasan vannak, lehet, hogy a szülő jobban élvezi az egészet, 
mint ő. Az állatsimogatóban ugyanaz a szabály érvényes, 
mint bárhol másol: bízzuk rá a gyerekre, mit szeretne csi
nálni. Sok kisgyerek viselkedik úgy az állatsimogatóban, 
mint Allie, akivel e fejezet elején találkoztunk: Mmmm... 

• Használjunk az életkorának megfelelő au

tósülést. A hátsó ülésen rögzítsük, és uta

zás közben a gyerek mindig legyen beköt

ve. 

• Mielőtt az elektromos ablakemelővel be

csukjuk az ablakot, nézzünk hátra, nincs-e 

a nyílásban a gyerek keze vagy ujja. 

• Központilag zárjuk be az ajtókat és ablako

kat. Ha a kocsiban nincs központi zár, a 

gyerekülést olyan távolságra helyezzük el 

az ajtótól-ablaktól, hogy a gyerek ne tudja 

kinyitni, ne dobhasson ki rajta semmit és 

ne szorulhasson be a keze. 

• Az autóban ne dohányozzunk. 

• Soha ne hagyjuk egyedül a gyereket a ko

csiban, még fél percre sem. 

• Tegyünk az ablakra napellenzőt vagy he

lyezzük a gyerekülést középre, hogy menet 

közben ne tűzzön rá a nap. 
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milyen érdekes az a barika, de most inkább nem megyek oda 
hozzá. Vigyünk magunkkal fertőtlenítő hatású szappant, és 
az állatozás után mi is, a gyerek is alaposan mossunk kezet. 

Autózás, kisebb ügyek intézése Bevásárlás. Az autózáshoz 
úgy szoktathatjuk hozzá a gyereket, hogy eleinte rövid idő
szakra ültetjük be az ülésébe. Ha már tettünk kisebb kiruc
canásokat, megpróbálkozhatunk egy szupermarkettal vagy 
bevásárlóközponttal. Gondos tervezéssel ezek kellemes él
mények is lehetnek, nem csak pokoli megpróbáltatások. Az 
is segít, hogy hallgatunk a józan eszünkre: ha nagy bevásár
lásról van szó, vagy az üzletben nincs olyan bevásárlókocsi, 
amiben föl-alá tologathatjuk a gyereket a polcok között, ak
kor jobb otthon hagyni, ha megoldható. 

Olyankorra időzítsük a vásárlást, amikor a gyerek nem 
éhes, nem fáradt és nem nyűgös (a védőoltás napján pél
dául ne menjünk). Indulás előtt, még otthon egyezzünk 
meg abban, hogy mit kaphat, bár én azt javaslom, hogy ne 
szoktassuk rá ilyesmire. Ha kezdettől fogva tartjuk magun
kat ahhoz, hogy semmiféle könyörgésre nem veszünk neki 
ezt-azt, meg fogja érteni, hogy ez a szabály. De vigyünk ma
gunkkal rágcsálnivalót, mert a rengeteg színes zacskó és 
doboz látványától bizonyosan meg fog éhezni. A szuper
marketek olyan hatással vannak a gyerekekre, mint Pavlov 
kutyáira a csengők - megindul tőlük a nyálelválasztásuk. 
Ha hisztizni kezd, azonnal távozzunk (ezzel a következő fe
jezetben foglalkozom). 

Rövid utazás, alvás a nagyszülőknél Hosszú utazás és szál
loda. Egy hosszabb utazás akkor sem feltétlenül egyszerű 
menet, ha a gyerek bírja a bevásárlótúrákat. Gondos terve
zést, és n e m kevés testi-lelki erőt kíván. Talán meglepő, 
amit most mondok, de egy kisgyermeket igazában nem le
het felkészíteni egy utazásra, se rövidre, se hosszúra. Még 
nem érti a hely és az idő fogalmát. De ha izgatottan beje
lentjük neki, hogy „Meglátogatjuk Fay nagyit", legalább 
tudja, hogy valami különleges dolog van készülőben. 
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Viszont mi felkészülhe
tünk. Mindegy, hogy rövid-e 
az út, és csak egy éjszakát 
töltünk nagymamáéknál, vagy 
repülőre ülünk, és néhány 
napig szállodában lakunk, 
hívjuk fel telefonon úti cé
lunkat, és kérdezzük meg, 
lesz-e biztonságos és ké
nyelmes fekhelye a gyerek
nek. Manapság sok nagy
szülő már beszerez egy kis
ágyat (és a szállodák több
ségében is van). Ha még 
sincs, vigyünk magunkkal 
utazóágyat (vagy összecsuk
ható járókát). Ám ha a gye
rek addig csak játszott ben
ne, utazás előtt néhány alka
lommal altassuk benne nap
közben. Három-négy nappal 
az indulás előtt állítsuk föl a 
szobájában, és legyen juta
lom, hogy belefekhet. 

Ne felejtsük otthon a ked
venc játékait és a vigasztárgyát sem. Ha szükséges, vigyük a 
bilit vagy a vécészűkítőt. Csomagoljunk néhány váltóruhát 
és pelenkát, hátha valamilyen okból a tervezettnél hosszabb
ra nyúlik az út, és nejlonzacskókat a szemétnek és a szennyes 
ruhának. Hosszú útra készítsünk a gyereknek két adag ételt 
arra az esetre, ha nem ízlik neki a repülőn felszolgált enniva
ló, vagy késik a gép. Legyen nálunk rengeteg rágcsálnivaló -
egészséges keksz, feldarabolt gyümölcs, kifli -, valamint elő
ke, kanalak és fájdalomcsillapító. Ha egy hétnél hosszabb 
időre megyünk, még utazás előtt tudakoljuk meg egy jó 
gyermekorvos elérhetőségét az adott környéken, továbbá a 
közeli gyógyszertárak és élelmiszerboltok címét. Külföldi 
utazásra vigyünk magukkal palackozott ivóvizet, és tájéko-

Ha messze laknak a nagyszülők 

Ha a nagyiék távol laknak, és évente csak 

egyszer-kétszer találkozhatunk velünk, ne 

várjuk el a kisgyerektől, hogy azonnal barát

ságosan viselkedjék velük, hiszen alig ismeri 

őket. De hamarabb fel fog oldódni a társasá

gukban, ha a látogatások között életben 

tartjuk az emléküket. A telefonálás mellett 

manapság már az interneten keresztül is 

tarthatjuk velük a kapcsolatot. 

Mutassunk a gyereknek fényképeket. A gye

rekek többsége százszor is átlapozza a csalá

di albumot, és nem un rá. Üljünk le mellé, és 

magyarázzuk el neki, ki kicsoda. „Ez Henriet

ta nagyi, az én anyukám, ő meg Sandra né

ni, a húgom." Nem fogja rögtön megjegyez

ni, de ezek a beszélgetések hozzásegítik, 

hogy észben tartsa a távol lakó hozzátarto

zókat is. Amikor találkozik velük, lehet, hogy 

nem ismeri fel őket azonnal, de idővel 

összeáll a kép. 

Kérjük meg nagymamát és nagyapát, hogy 

készítsenek magukról videofelvételeket vagy 

olvassanak kazettára egy-egy mesét, és he

tenként küldjék el őket. Ezzel is részévé vál

nak a családnak. 
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zódjunk egyéb egészségügyi óvintézkedések szükségességé
ről. A repülőtereken rengeteg ember megfordul, nem kielé
gítő a szellőztetés és kívánnivalót hagynak maguk után a 
mosdók is - egy fertőtlenítő spray biztosan elfér még a tás
kánkban. 

TIPP: Attól, hogy gyerekkel utazunk, még nem kell úgy ki
néznünk, mint egy málhás szamár. Ne induljunk útnak a 
fenti alapfelszerelés nélkül, és készüljünk fel esetleges késé
sekre és apró balesetekre, de nem kötelező egy heti adag 
pelenkát és a gyerek összes játékát a bőröndünkbe gyömö
szölnünk. Kevés olyan hely akad a világon, ahol ne sze
rezhetnénk be a legfontosabb dolgokat. Ha a gyereknek 
különleges diétára vagy felszerelésre van szüksége, és egy 
hétnél hosszabb időre utazunk, ezeket elküldhetjük pos
tán. Szülő és gyerek egyaránt kényelmesebben és nyugod
tabban utazik, ha nem kell fölösleges csomagot cipelni. 

Ha csak néhány órás autóútra indulunk is, próbáljuk akkor
ra időzíteni, amikor a gyerek aludni szokott. Egyes gyerekek 
szinte azonnal elbóbiskolnak, ahogy a kocsi elindul velük -
és ezt a szokásukat serdülőkorukban is megtartják! A nem 
alvók valószínűleg izgágává válnak. Szórakoztassuk őket 
egyszerű játékokkal. Kérdezgessük: „Látod a kutyát? A kék 
autót? A repülőt?" Készítsünk össze egy játéktáskát, amely
be a kedvencei mellett egy vadonatúj játékot is teszünk. 

„Hihetet len, milyen jól bevált - mesélte az egyéves Cyndi 
anyukája egy kétórás repülőút után. - Egy ideig játszott né
hány régi játékával, de hamar megunta őket. Akkor elővet
tem az újat: »Hű! H á t ez meg hogy került ide?« Háromne
gyed órán keresztül elvolt vele." 

Megérkezéskor ne vigyük túlzásba a programokat. Le
gyünk megértők. Adjunk időt a gyereknek, hogy megbarát
kozhasson az idegenekkel, még ha az az idegen valójában a 
nagymama is. (A rokonok remélhetőleg nem tekintik sze
mélyes sértésnek, ha a gyerek eleinte tart tőlük.) 
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TIPP: Ha barátokhoz vagy rokonokhoz megyünk látogató
ba, az ég szerelmére, ne produkáltassuk a gyereket. A lel
kes, büszke szülők gyakran ilyen kérésekkel bombázzák: 
„Mutasd meg nagymamának, hogy ráncolod az orrodat. 
Hogy tudsz fél lábon állni. Mondd ezt. Mondd azt." Sze
gény gyerek csak áll, a szülő meg leverten magyarázko
dik. „Most nem csinálja." A gyerek megérzi a szülő csaló
dottságát. Higgye el, minden gyerek ad ízelítőt a tudomá
nyából... ha békén hagyják. 

A szülő tudja a legjobban megítélni, mit visel el a gyerek. 
Ennek megfelelően alakítsuk a programot. Mondjuk, szál
lodában laknak. Ha a gyerek otthon gyakran jár étterembe, 
és nem szokott probléma lenni vele, talán nem fogja megvi
selni, hogy most minden este ott eszik. Egyébként pedig ér
demes elgondolkodni azon, hogy egyes étkezéseket, sőt akár 
mindet, a szobánkban bonyolítsuk. Lakjunk apartmanban, 
ahol konyha is van, vagy vegyünk egy rezsót. Kérjünk egy 
kis hűtőszekrényt, vagy ürítsük ki a minibárt, és ott tároljuk 
a tejet, a gyümölcslevet és egyéb romlandó élelmiszert. 
Reggelizni mindig a szobában érdemes, mert így mindenki 
oldott hangulatban kezdheti a napot. 

M o n d a n o m sem kell, hogy utazás közben a fáradt gyerek, 
távol ismerős és nyugalmas otthonától, még nyűgösebb és 
még makacsabb tud lenni. Erre az egyik megoldás az, hogy 
mi magunk uralkodunk az indulatainkon - a gyerek megér
zi a szülő feszültségét, és maga is ingerlékennyé válik, ha át
kozzuk az előttünk haladó kocsi sofőrjét, vagy szidjuk a lé
gikisasszonyt. 

A másik módszer a következetesség. A felnőttek a szabad
ság idejére félreteszik az órájukat és fittyet hánynak a szabá
lyoknak, a gyerek számára viszont nagyon fontos a kiszá
míthatóság; sokkal jobban viseli magát, ha tudja, mikor mi 
fog történni. Amennyire csak lehetséges, tartsuk magunkat 
a rutinjainkhoz és rituáléinkhoz - a szokásos módon és a 
szokásos időpontban legyenek az étkezések, a lefekvés és az 
alvás. Ha otthon nem velünk alszik, a nyaralás alatt se ve-



A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

R e p ü l ü n k ! 

Amikor repülővel utazunk, a darwini kiválasz

tódás elmélete érvényesül, vagyis a legéletre

valóbb egyed marad életben. Utastársaink 

nem lesznek megértők, amikor tömérdek ké

zipoggyászunk feltartja a sort a biztonsági el

lenőrzésnél és elfoglalja az egész csomagtar

tót a gépen, valamint annak sem fognak 

örülni, hogy gyermekünk sír, a képükbe bá

mul vagy böködi őket. Az alábbi ötletek zök

kenőmentesebbé tehetik az utazást. 

T a n á c s o s 

Mindegyik gyereknek legyen útlevele - cse

csemőknek is kötelező! -, és jelöljünk ki egy 

felnőttet, aki az egész család iratait magánál 

tartja. 

Az elsők között szálljunk be a gépbe - pa

koljuk el a csomagunkat, mielőtt a tömeg 

megérkezik. 

Fel- és leszállás közben adjuk oda a cumis-

üveget a gyereknek (vagy szoptassuk meg, 

ha még nem választottuk el) - a szopás ele

jét veheti a füldugulásnak, fülfájásnak. 

Mielőtt elindulunk a repülőtérre, telefonon 

érdeklődjük meg, nem változott-e a gép in

dulásának időpontja. 

N e m t a n á c s o s 

Ne a folyosó melletti ülésre kérjük a jegyün

ket - az elhaladó ételeskocsik és utasok ve

szélyesek lehetnek a nyúlkáló kis kezekre és 

kalimpáló lábacskákra. 

Csak az utolsó pillanatban üljünk a helyünk

re - a gyerek nyugodtabban viseli, hogy fel

szállás közben a helyén kell maradnia, ha 

előtte nem ücsörgött már egy fél órát. M i 

után a poggyászunkat elhelyeztük a fejünk 

fölötti tartóban és az ülésünk alatt, menjünk 

a gép végébe, és ott várjuk meg, hogy min

den utas elfoglalja a helyét. 

gyük magunkhoz az ágyba. 
Ha vannak szabályaink a té
vénézésre és a csokievésre, 
azokat is tartassuk be. 

Persze akármilyen gondo
sak vagyunk is, hazatérés 
után eltart néhány napig, 
amíg a gyerek visszazökken a 
régi kerékvágásba. De higgye 
el nekem: ha teljesen felad
juk a kialakult rutint és túl
ságosan lazán vesszük a sza
bályokat, a visszazökkenés 
sokkal, de sokkal tovább fog 
tartani. (Az időeltolódáshoz 
való alkalmazkodásról lásd a 
keretes részt a 211-212. ol
dalon.) 
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Órák átállítása, időzónák, időeltolódás 
Érdekes tény, hogy a csecsemők és a három év alatti gyerekek könnyebben alkal

mazkodnak a repülés okozta időeltolódáshoz, mint a felnőttek többsége. Ha olyan 

helyre utazunk, ahol az időeltolódás nem több három óránál, és három napnál rö

videbb ideig maradunk ott, nem szükséges változtatni a gyerek napi rutinján. Ha 

azonban három napnál többet töltünk ott, segítenünk kell neki az átállásban. Ami

kor a repülőjegyet megvesszük, gondoljunk erre is. Mindig könnyebb időt nyerni, 

mint időt veszíteni. 

Téli/nyári időszámítás. Októberben a világ nagy része hátraállítja az órákat (egy órá

val tovább alhatunk). A gyereket egy órával később fektessük le, így kitöltjük a 

plusz egy órát. Áprilisban előreszaladunk (egy órával kevesebbet alhatunk). Egy 

órával rövidítsük meg a délutáni alvást, hogy este hamarabb lefekhessen, és kevés

bé érezze a változást. 

Nyugatnak repülve három órát nyerünk (például az U S A keleti partjáról a nyugati

ra). Ez a jobbik eset, mert így hosszabb lesz a napunk. A legjobb, ha a mi időnk sze

rinti délben indulunk, hogy a gyerek alhasson a gépen. Ottani idő szerint délután 

háromkor érkezünk, ezért viszonylag egyszerű lesz a szokásos rituálé szerint intézni 

az esti lefekvést. 

Keletnek repülve három órát veszítünk (például az U S A nyugati partjáról a keletire). 

Induljunk korán, mondjuk, a mi időnk szerint délelőtt kilenckor, így az úti cél helyi 

ideje szerint este hatkor érkezünk. Lehetőség szerint egyáltalán ne hagyjuk a gyere

ket aludni. Foglaljuk el valamivel, járkáljunk fel-alá az ülések között. Ha mégis elal

szik, ébresszük föl leszállás előtt három órával, hogy este még tűrhető időpontban 

kerüljön ágyba. 

5-8 órát repülünk nyugatnak (időt nyerünk). Ha például Európából az Egyesült Ál

lamokba repülünk, hagyjuk a gyereket aludni a gépen, ameddig csak tud. Legjobb 

tehát este, a lehető legkésőbb indulni, illetve abban az időpontban, amikor le szo

kott feküdni. 

5-8 órát repülünk keletnek (időt veszítünk). Amikor az Egyesült Államokból Euró

pába utazunk, induljunk valamikor délelőtt 10 és 12 között. Az út első felében 

aludjon a gyerek, de ébresszük föl leszállás előtt három órával. 

75 őrát vagy annál többet repülünk keletnek (időt veszítünk). A Távol-Keletre utaz

ni különösen fárasztó, hiszen rengeteget ülünk a gépen, és több mint fél napot ve

szítünk. Lehetőleg este induljunk, hogy az út első felét átaludja a gyerek. Ha nap

közben indulunk, már hajnali háromkor-négykor ébresszük fel, hogy elálmosodjék, 

mire beszállunk a gépbe. De bárhogy ügyeskedünk is, egy ilyen út után valószínű

leg eltart két-három napig, amíg visszarázódik a régi kerékvágásba. 
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75 órát vagy annál többet repülünk nyugatnak (időt nyerünk). Ezzel az utazással fél 

napot nyerünk - vagyis még nappal van, a gyerek belső órája szerint azonban még 

éjszaka (vagy fordítva). A legjobb az, ha dél körül indulunk, de ne felejtsük el, hogy 

az időeltolódás miatt egy egész nap múlva érkezünk meg. Ha a gyerek kibírja, 

egész úton csak két-két órákra hagyjuk elaludni, amivel voltaképpen a délutánt imi

táljuk. Miután megérkezünk úti célunkhoz, kezdődhet a szokásos esti szertartás. 

Az első barátságok: a társas viselkedés 

Létfontosságú, hogy gyerektársak is szerepeljenek gyerme
künk életében, mert az első kapcsolatok révén értékes társas 
készségeket gyakorol. Az első barátságok alapozzák meg a 
későbbi kortárs kapcsolatokat. Egyébként is nagyon hasznos 
a kisgyermek számára, ha megfigyelheti a kortársait - utá
nozza őket, tanul tőlük, megtanulja a társas viselkedés sza
bályait. A kisgyerek emellett könnyen befolyásolható, ami jó 
dolog is lehet. A rossz evő talán jobban eszik, amikor a bará
tai is esznek. Önmagát tekinti a világ közepének, ám az első 
szocializációs élmények hatására kezdi felismerni, hogy má
soknak is vannak igényei és érzései, valamint azt, hogy saját 
tettei és viselkedése következményekkel járnak. 

A társaságba járás a szülő számára is hasznos, hiszen 
csökkenti az elszigeteltségét. Megnyugtató érzés más gyere
kek mozgását vagy viselkedését látni, amikor a sajátunkkal 
nehézségekkel küzdünk vagy kérdéseink vannak. Meg lehet 
beszélni a nevelési módszereket és ötleteket. Ismerek pél
dául néhány dolgozó anyukát, akik minden szombaton 
összejönnek. Szeretnek egymással találkozni, mert annyi 
bennük a közös. N e m meglepő, hogy elsősorban olyan té
mákról beszélgetnek, mint amilyen a bűntudat, a bébiszit-
terek, hogyan osszák be az idejüket a munkahelyük és a csa
ládjuk között, hogy egyik se lássa kárát, engedjék-e sokáig 
fent maradni a gyereket, csak hogy többet lehessenek vele, 
és persze szóba kerülnek a minden anyukát foglalkoztató 
kérdések, például a fegyelmezés, a szobatisztaság, a váloga-
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tós gyerek, és a férj, akit va
lahogyan rá kellene venni, 
hogy többet vállaljon a ter
hekből. Sok szempontból 
rendkívül előnyös ez a fajta 
bajtársiasság a hasonló korú 
gyerekek szülei között. Gyak-
ran a felnőttek is összebarátkoznak, és összejárnak azután 
is, hogy gyerekeik más barátokat választanak maguknak. 

A szocializációhoz nélkülözhetetlen társas készségek 
kialakulásához teremtsünk otthon olyan játékhelyzeteket, 
amelyekben a gyerek gyakorolhatja őket. Íme, a darabkák, 
amelyeknek végül össze kell állniuk: 

Tartsuk tiszteletben a gyerek stílusát és tempóját. Ebben a kö
tetben és az előzőben is számtalanszor elmondtam, de most 
megismétlem: nincs két gyerek, aki ugyanarra a helyzetre 
ugyanúgy reagálna. A vérmérséklet (lásd a szalagot a 215. 
oldalon) kétségkívül hatással van arra, hogy feszélyezetten 
vagy fesztelenül viselkedik-e, és mennyire érti az interakciók 
szabályait. De ugyanúgy egy sor más tényező is: az összpon
tosítás, a figyelem, a türelem, a beszédfejlődés, a korábbi 
társas tapasztalatok, az idősebb testvérek (akiktől nagyon 
sokat tanul a társas életről). Lényeges továbbá, hogy általá
ban mennyire bízik magában és másokban, mennyire érzi 
magát biztonságban; minél magabiztosabb, annál bátrabban 
mártózik meg a társas élet tengerében. 

Ha eleinte vonakodik csatlakozni a többiekhez, és szive
sebben szemlélődik az oldalvonalról, hagyjuk rá. Ne mon
dogassuk neki: „Hát nem akarsz Juannal játszani?" Csak el
bizonytalanodik, ha erőltetjük. Ne felejtsük el, hogy ebben 
a korban a gyerek még ösztönlény. Az érzelmei nem tudato
sulnak benne, és bizonyos helyzetekben egyszerűen nem ér
zi magát biztonságban. 

Fogjuk vissza magunkat. Ha Ön szégyenkezik, amikor gyer
meke a szoknyája mögé bújik, nincs egyedül. Sok szülőt za-

A társas viselkedés alapszabálya 

Semmilyen társas helyzetbe ne erőltessük 

bele a gyereket; bízzuk rá, hogy a maga 

tempójában alakítsa a dolgokat, még akkor 

is, ha ettől mi kínosan érezzük magunkat. 
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varja ez, de igyekezzünk ma
gunkban tartani ezt az érzést. 
Ne mentegessük a gyerek vi
selkedését: „Kicsit fáradt", 
vagy „Nemrég kelt fel". 
A gyerek megérzi rosszallá
sunkat, és ez megingatja az 
önmagába vetett hitét, vagy 
azt fogja hinni, hogy valami 
„rosszat" csinált. 

Pauline nagyon okos anyu
ka, jól ismeri a fiát, és tiszte

letben tartja a vérmérsékletét. Tudja, hogy a családi összejö
veteleken is jobb, ha kezdetben maga mellett tartja, mert ké
sőbb úgyis feloldódik. Az erőltetésnek csak hiszti a vége. Ami
kor tehát odamegy hozzájuk egy rokon vagy egy másik gyerek, 
elmagyarázza: „Várj egy kicsit, hogy megbarátkozzon veled. 
Aztán játszhattok." 

Ne essünk kétségbe. Ha a gyerek zárkózott, és nem vegyül el 
rögtön - ilyen a Mimóza -, próbáljuk más szemszögből néz
ni a viselkedését: óvatos, ami más helyzetekben előnyére vá
lik. A Talpraesettből talán vezető lesz, a Morcos találékony 
és kreatív. És jusson eszünkbe az is, hogy társaságban sok 
felnőtt szintén visszafogott: egy összejövetelen vagy idegen 
helyen először felmérjük a helyzetet. Körülnézünk, megál
lapítjuk, ki tűnik érdekesnek és ki az, akit szeretnénk nagy 
ívben elkerülni. Mindig vannak olyanok, akiket rokonszen
vesnek találunk, akikkel hamar feloldódunk, és olyanok is, 
akik valamilyen oknál fogva ellenszenvesek. Ilyen az emberi 
természet. A gyerektől se vegyük el a lehetőségét, hogy ha
sonló m ó d o n leltárba vegye a társait... akármeddig tart is. 

Legyünk kitartóak. Látom néha, hogy egy-két alkalom után 
az anyuka azt mondja: „A kislányom nem érzi jól magát eb
ben a játszócsoportban." És átkéri magát egy másikba, az
tán megint egy másikba, és így tovább. Az anyuka talán ma-

Igen, fárasztó feladat kisgyerekes szülőnek 

lenni, főleg akkor, ha folyton be vannak sóz

va, és mindig csinálni akarnak valamit. Mi 

hetente egyszer játszóházba és úszni me

gyünk, hogy elfoglaljam a kisfiamat. Ezenkí

vül kétnaponta találkozik vele egykorú gye

rekekkel. Úgy veszem észre, hogy ez nekem 

is jó, mert jól kijövök a többi anyukával. És 

egyszer egy héten eljön hozzánk a nagyma

ma is. 
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ga is zavarban van, esetleg nem bírja nézni a gyerek küszkö
dését. De ha nem engedi, hogy a gyerek nehéz vagy ijesztő 
pillanatokat is átéljen, az önuralom és a hangulatok kezelé
sének gyakorlásától is meg
fosztja. Akaratlanul is azt 
fogja tanítani neki, hogy a 
nehéz vagy kellemetlen dol
goknak hátat lehet fordíta
ni. Ami a legrosszabb eset
ben oda vezethet, hogy az 
ilyen gyerek aztán sok min
denbe belekap, de semmit 
sem csinál végig. 

Ne adjuk fel a társaságba 
járást, ne hagyjunk ott egy 
csoportot csak azért, mert a 
gyerek nem oldódik fel azon
nal. Ha vonakodik csatla
kozni, és haza akar menni, 
egyszerűen mondjuk neki 
azt: „Megbeszéltük, hogy el
jövünk ide, ezért még nem 
mehetünk haza. Ha akarsz, 
maradj itt velem, és nézzük 
együtt a gyerekeket." A Mi
móza típusú Kendra anyja, Lana tisztában volt vele, hogy lá
nyának időre van szüksége az oldódáshoz. N e m mentegető
zött, amikor a foglalkozásaim alatt Kendra csak ült az ölé
ben. Általában csak az utolsó öt percben szállt be a játékba. 
De legalább beszállt. 

Számítsunk rá, hogy új helyzetekben a nehézségek megismétlőd
hetnek. Kendrának egyértelműen sokat segített megszokni 
a gyerektársaságot, hogy két hónapos kora óta baba-mama 
csoportba vitték. Tizenöt hónaposan azonban, amikor ját
szócsoportba kezdett járni, kiderült, hogy ezt a helyzetet is 
ugyanúgy meg kell szoknia, mint az előzőt. Az első nap 

Az öt típus 

A K i s a n g y a l közösségben is angyalian visel

kedik. Általában ő a mosolygós, derűs gye

rek a csoportban, és ő az első, aki hajlandó 

osztozni a játékokon. 

A M i n t a g y e r e k - amint a nagykönyvben 

meg van írva - elveszi mások játékait, de 

nem azért, mert gonosz vagy erőszakos, ha

nem mert kíváncsi, és minden érdekli, ami 

másoknak van. 

A M i m ó z a visszafogott, és gyakran hátrapil

lant az anyjára. Nagyon felzaklatja, ha egy 

másik gyerek elveszi a játékát, nekiütközik 

vagy megzavarja a foglalatosságát. 

A Talpraesett nem szívesen osztozik semmin. 

Hamar elun egy-egy dolgot, rohangál a szobá

ban, ebbe-abba belekezd, sok játékkal játszik. 

A M o r c o s szívesebben játszik egyedül. To

vább leköti egy-egy tevékenység, mint a töb

bieket, de felháborodik, ha valaki megzavarja. 

E-mail: a társasági élet előnyei 
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Kendra az ajtóban kivágta a hisztit. Lana negyedórát állt 
vele kint, mire hajlandó volt bejönni a szobába. Öt héten 
keresztül csak az „oldalvonalnál" ücsörgött. Lana attól félt 
- mint sok más szülő -, hogy sohasem fog csatlakozni a töb
biekhez. „Ő már csak ilyen, időt kell adnod neki", magya
ráztam neki. Kendra végül is megkedvelte a játszócsopor
tot; el volt keseredve, amikor kinőtt belőle. Ettől függetle
nül az oldalvonalas jelenet megismétlődött kétéves korá
ban, amikor Lana beíratta úszásra. Heteken át riadtan ült, 
most viszont már úszik, mint a hal, és ki sem lehet csalogat
ni a medencéből. 

Az érzelmek kezelésének tanulása szakadatlan folyamat, 
és rengeteg türelmet igényel. Lehet, hogy százszor meg kell 
nyugtatni a bátortalan gyereket, hogy nem baj, ha nem 
megy rögtön játszani. Lehet, hogy százszor rá kell szólni a 
természeténél fogva agresszív gyerekre: „Légy aranyos... ne 
verekedj." Mindegyik alkalommal előbbre vagyunk egy ki
csit, de nagyon sokat kell gyakorolni. Higgye el, jobb most 
foglalkozni a gyerek szorongásával vagy agressziójával, rá
szánni az időt, megértetni vele, hogy mi segítünk neki, mert 
előbb-utóbb úgyis át kell esnie rajta. Ha nem tesszük, egy
szer eljön az igazság pillanata a szülő számára. Aki mente
gette a gyerekét vagy egyik játszócsoportból a másikba vitte 
ahelyett, hogy segített volna neki megbirkózni a nehéz hely
zetekkel, az első bölcsődei vagy óvodai napon így sóhajt 
majd fel: „Bárcsak korábban elkezdtem volna." 

Gondoljunk vissza a saját gyerekkorunkra. Néha magunkból 
indulunk ki. Ha Ön félénk gyerek volt, túlzottan átérzi, min 
megy keresztül a gyermeke. Ha könnyedén kötött barátsá
got, arra ösztökéli a gyermekét, hogy ő is ilyen legyen. Ha 
Ön harapott, most magyarázkodik: „Majd kinövi." De a 
partnere is a saját gyerekkorát veszi alapul, és előfordulhat, 
hogy nem értenek egyet a társas viselkedés kérdéseiben. Az 
egyikük azt mondja, hogy bátorítsák erre vagy arra, a másik 
viszont azt szeretné, ha ráhagynák. Fontos elválasztani a sa
ját ügyeinket a gyerek ügyeitől. Egykori önmagunkon már 
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nem változtathatunk, és nem tudjuk semmissé tenni a rossz 
emlékeket sem, azt viszont tudatosíthatjuk magunkban, mi
lyen nyomokat hagytak bennünk az átélt nehézségek. Ne 
hagyjuk, hogy a múlt határozza meg, hogyan neveljük gyer
mekünket a jelenben. 

A társas helyzeteket a gyerek igényeinek megfelelően válasszuk 
meg. Minden társas helyzetet egy helyszín, az ott zajló tevé
kenység és a jelen lévő gyerekek illetve felnőttek jellemez
nek. Ha tudjuk, hogy gyerekünk általában tartózkodó, olyan 
elfoglaltságot válasszunk, ami viszonylag kevesebb feszültsé
get okoz - mondjuk, ugrálós légvár helyett zenefoglalkozást. 
Ha zavarja az erős fény, ne menjünk vele fényesen megvilá
gított helyre, ahol nem érzi jól magát. Ha izgága, talán nem 
a csendes kézműves foglalkozás a legjobb választás. 

Persze, nem mindig válogathatunk. Mint korábban rámu
tattam, a játszótársakat vagy játszócsoportot rendszerint 
megválogathatjuk, vagyis van némi beleszólásunk abba, 
hogy kikkel játszik a gyerekünk. Itt tehát könnyebb a hely
zetünk, mint a játszótéren és más nyilvános helyen. Ha a 
játszótéren van egy agresszív gyerek, nemigen tehetünk 
semmit azon kívül, hogy rajta tartjuk a szemünket a sajá
tunkon. A bölcsődében vagy a nappali gyerekhotelben sem 
ismerjük az összes gyereket. De oda előzetesen is elmehe
tünk, hogy megismerjük a helyet, és elmondhassuk a gon
dozónőknek, milyen a gyerekünk, milyen társas tapasztala
tai vannak, mit kell tudniuk róla. Abba bizonyára nem szól
hatunk bele, hogyan működik a hely, de legalább előkészít
hetjük a terepet. 

Készítsük fel a gyereket. Dolly híven követte a tanácsaimat. 
Felkeresett számos olyan játszóházat, ahol a szülő hosszabb 
időre is otthagyhatja a gyereket (hasonló intézmény a nap
pali gyerekhotel), végül kiválasztott egyet, amely közel esett 
a munkahelyéhez. Meggyőződött róla, hogy hozzáértő fel
ügyeletet biztosítanak, a játékok és egyéb eszközök megfe
lelnek egy tizennyolc hónapos gyerek igényeinek. Elsorolta 
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a vezetőnőnek, miket szeret enni a kisfia, és adott neki egy 
listát az elérhetőségeiről. Mindez példás volt, ám Andy első 
ott töltött napján Dollyt kellemetlen meglepetés érte. 
Rendszerint kiegyensúlyozott és engedelmes kisfia különö
sebb nyafogás nélkül elengedte, de nem sokkal ezután 
összeomlott. Amikor a vezető felhívta Dollyt, hogy Andy vi-
gasztalhatatlanul sír, Dolly ráébredt, hogy gondosan meg
szervezett mindent, csak éppen Andyt felejtette el felkészí
teni arra, hogy anya több órán keresztül nem lesz mellette. 
Az időtartamot ilyenkor persze még fölösleges magyarázni, 
de néhány napig egy-egy órára eljöhetett volna a munkahe
lyéről, hogy Andy a jelenlétében barátkozhasson meg a kör
nyezettel, a gondozónőkkel és a többi gyerekkel. 

A társas készségek arzenálja 

A kétévesnél fiatalabb gyerek önmagát helyezi kis világa kö
zéppontjába - mindennek hozzá van köze, minden az övé. 
Néha nem is lehet jobb belátásra bírni. Viselkedése sokszor 
„agresszív"-nak tűnik (lásd a szalagot a 222. oldalon) a fel
nőttek szemében. Hogyan tanítsuk hát meg rá, hogy legyen 
tekintettel másokra is? 

Ismét csak azt mondhatom, hogy gyakoroljuk. Senki nem 
úgy születik, hogy tisztában van az illemszabályokkal, nem 
tudja, hogy ki kell várni a sorunkat és osztozni kell dolgo
kon. Ezeket tőlünk tanulja, úgy, hogy példát mutatunk a 
magunk viselkedésével, és lehetőséget teremtünk a gyakor
lásra. A próbák otthon kezdődnek. Kezdetben ne helyezzük 
magasra a mércét, de legyünk következetesek. Ne essünk 
abba a hiába, hogy délelőtt az osztozást tanítjuk neki, dél
után viszont elfordítjuk a fejünket, amikor megpróbálja el
venni valakinek a játékát. És amikor hajlandó osztozni vala
min, akár azért, mert megkértük rá, akár önszántából, di
csérjük meg érte: „Aranyos vagy, Janet." 

Társas készségek nélkül nem boldogul az életben. Egye
lőre nem érti sem a társas élet szabályainak lényegét, sem 
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azt, hogy mit jelent aranyosnak lenni, de valahol el kell kez
denünk, aztán folyamatosan gyakorolunk, és bővítjük a tu
dását. Megéri a fáradságot, hiszen nincs lefegyverzőbb az 
udvarias, figyelmes és kedves gyereknél; tetszik a többi szü
lőnek, a gondozónőknek, még a gyerektársaknak is. 

Az alábbiakban összegyűjtöttem az alapvető társas kész
ségeket; gyakoroljuk őket otthon, játékosan. 

Illemszabályok. Az előző fejezetben arról beszéltem, milyen 
fontos udvarias beszédet tanítani, de az udvarias viselkedésről 
se feledkezzünk meg. Mondjuk, uzsonnaidő van, és Florrie 
néni érkezett látogatóba. Először is, mondjuk ezt Florrie 
néninek: „Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Megkínálhatunk 
kávéval?" Ezután a gyerekhez fordulunk: „Főzzünk kávét 
Florrie néninek." Kijön velünk a konyhába kávét főzni. 
„Együnk hozzá kekszet", javasoljuk, majd tányérra rendez
zük a kekszet. A nappaliban aztán a gyerek kezébe adjuk a 
(műanyag) tányért, és megkérjük: „Melanie, légy szíves, kí
náld meg Florrie nénit. . . Te is kérsz egyet?" Ebből látni 
fogja, hogy először másokat szolgálunk ki, mert a vendég az 
első, és a háziasszony/házigazda vesz utolsónak. Ez alapsza
bály. Ezek után, legalábbis eleinte, a gyerek valószínűleg az 
összes kekszet fel fogja markolni a tányérról. Ne szégyenít-
sük meg, csak kedvesen szóljunk rá: „Nem, nem, Melanie, 
elosztjuk. Ez Florrie néni keksze, ez Melanie keksze." 

Az illem tanításába beletartozik, hogy megfelelő viselke
désünkkel mindenütt magunk járunk elöl jó példával. Sut
togva magyarázzuk: „A templomban halkan beszélünk, és 
nem szaladgálunk." A mindennapos etikettet szakadatlan 
ismétléssel sulykoljuk. Amikor az étkezőasztalnál megkap
juk az ételünket, azt mondjuk: „Köszönöm". És ha meglö
künk vagy félbeszakítunk valakit, ha büfizünk, azt mondjuk: 
„Bocsánat/Elnézést." Az udvariasságot úgy taníthatjuk a leg
egyszerűbben, ha mi magunk is udvariasak vagyunk. Ami
kor tehát a gyerek odahoz nekünk egy játékot, mindig kö
szönjük meg. És ha megkérjük valamire, kezdjük azzal a 
mondatot , hogy „Légy szíves". 
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Empátia (beleérző-képesség). A kísérletekből az derül ki, hogy 
már a tizennégy hónapos gyerek is észreveszi, mit éreznek 
mások. Az empátia gyakorlásának egyik módja az, hogy tu
datjuk a gyerekkel: nekünk is vannak érzéseink. Ha megüt 
minket, kiáltsunk fel: „Aú! Ez fáj." Ha valaki beteg a család
ban: „Halkan beszéljünk, mert Mark nincs jól." Egyes gyere
kekkel velük születik az empátia. Az egyik nagynénémnek, 
aki velünk lakott, sokat fájt a lába. Sara lányom tudta, hogy 
Ruby néni nehezen jár, és mindig szaladt, hogy hozza neki a 
papucsát. Már tizenhat hónapos korában empátiát mutatott, 
és én minden alkalommal megdicsértem érte: „Aranyos kis
lány vagy, Sara. Segítesz Ruby néninek." 

Vegye észre a gyerek azt is, mit éreznek más gyerekek. 
Már egy tíz hónapost is lehet figyelmeztetni, ha durván bá
nik másokkal; szóljunk rá, és magyarázzuk el neki, milyen 
érzést vált ki a viselkedése: „Nem, nem, ez fáj Alexnek... 
csak finoman." Amikor egy kisfiú elesik, és sírva fakad, 
mondjuk ezt: „Johnny biztosan megütötte magát. Megkér
dezzük tőle, hogy tudunk-e neki segíteni," Menjünk oda a 
kisfiúhoz: „Johnny, most már nem fáj?" Vagy ha egy gyerek
nek távoznia kell a játszócsoportból, mert fáradt vagy zakla
tott, köszönjön el tőle a többi gyerek: „Szia, Simon. Pihend 
ki magad/Nyugodj meg." 

Osztozás. Az osztozás lényege az, hogy az ember elajándékoz 
valamit, ami az övé (például csokoládét), vagy használatra 
kölcsönad valakinek valamilyen tárgyat. A gyerek tizenöt hó
napos kora körül kezdi megérteni ezt a fogalmat, de nagyon 
sok segítségre van szüksége hozzá. Végtére is, az ő világában 
minden az övé. Számára csak „most" létezik, a „később" na
gyon sokára van. És bármilyen pontosan fogalmazunk is 
(„Két perc múlva visszakapod"), az idő fogalmát még nem 
érti. Úgy érzi, egy örökkévalóságig kénytelen várni. 

A játszócsoportjaimban tizenhárom hónapos kortól gya
koroljuk. Hozok egy tál kekszet, és azt mondom: „Szeret
ném megosztani veletek az uzsonnámat." A tálban annyi 
keksz van, hogy mindegyik gyereknek jut egy - öt gyerek, öt 

A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

keksz. Miközben körbeadjuk, sokszor megismétlem, hogy 
mindenki csak egyet vehet. 

Később aztán továbblépünk. Megkérem az anyukákat, 
hogy egy adott kekszből vagy más harapnivalóból hozzanak 
zacskóban öt darabot. Felhívom a figyelmüket, hogy otthon 
is beszélgessenek az osztozásról, és vonják be a gyereket az 
uzsonna összekészítésébe: „Csomagoljuk össze a zacskón
kat a játszócsoportra. Segítesz kiszámolni öt [sárgarépát, 
kekszet, ropit]?" (Így játékos számtani gyakorlattá is válik.) 

Amikor a gyerekek megérkeznek, a harapnivalót egy tálba 
tesszük. A játék végén „osztozva" falatozunk. Minden héten 
más gyerek osztja szét az ennivalót, az anyukája pedig udva
rias hangon megkérdezi mindenkitől: „Kérsz egy répát/kek-
szet/ropit?" Ez természetesen illemtanórának is beillik, hi
szen mindegyik gyerek megköszöni, amit kap. 

Ezek az alkalmak közelebb viszik a gyerekeket ahhoz, 
hogy megértsék a játékokon való osztozás szükségességét is, 
ami kétségkívül sokkal nehezebb. De legalább amikor azt 
hallják, hogy „Edna és Willy, felváltva játsszatok a teherau
tóval; osztozzatok meg rajta", talán nem fognak hajba kapni 
miatta, és ha kezdetlegesen is, de már értik, mit várnak tő
lük. A cél az, hogy a gyerekben kialakuljon az osztozás vágya. 
Inkább ezt méltányoljuk, és ne azt, hogy engedelmeskedik a 
szülői felszólításnak („Add vissza"). A legjobb akkor megdi
csérni, amikor éppen jó - még ha csak véletlenül is! 

Egy példa. A játszócsoportban Marie elmélyülten foglala
toskodott, dobálta a formákat a formadobozba és egy autót 
tologatott, amikor megjelent mellette Juliette. Juliette anyja 
már azon volt, hogy odamegy, és visszatartja a lányát, de 
kértem, hogy jusson eszébe az ÁBCD. „Várjuk ki, mit csi
nálnak", javasoltam. Juliette rövid ideig csak nézte Marie-t. 
Aztán kinyitotta a formadobozt, és az egyik formát Marie
nak nyújtotta. „Aranyos vagy, Juliette!", kiáltottam izgatot
tan. Juliette ragyogott a boldogságtól. Talán nem értette 
pontosan, mitől vagyok olyan boldog, de azt nyilvánvalóan 
tudta, hogy valami jót csinált. 
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Természetesen vannak helyzetek, amikor a szülőnek be 
kell avatkoznia. Ha a gyerekünk kitép valamit egy másik 
gyerek kezéből, azonnal vegyük el tőle, azután: 

UTASÍTSUK RENDRE: „Ez nem a tiéd, George, hanem Woodyé. 
N e m veheted el tőle." De ne tartsunk a gyereknek kiselő
adást, és ne szégyenítsük meg. 

künk még nem tud beszélni, helyette kérdezzük meg mi: 
„Woody, odaadod a teherautódat George-nak?" Woodynak 
persze jogában áll nemet mondani. 

SEGÍTSÜNK NEKI TOVÁBBLÉPNI: „Hát, George, lehet, hogy 
Woody később mégis odaadja." Igyekezzünk valamilyen 
más játék iránt felkelteni az érdeklődését. 

Várja ki a sorát. Meg kell tanulnia a játék alapvető illemsza
bályait: nem veszünk ki más kezéből semmit, senkit nem lö
künk félre az útból és nem romboljuk össze más építményét 
azért, mert mi akarunk játszani az építőkockákkal. A gyerek 
nehezen várja ki a sorát, mert az türelmet és önfegyelmet 
igényel. Mégis ez az egyik legfontosabb dolog az életben. 
Unalmas dolog várni, de mindannyiunknak meg kell tanul
nunk. 

Gyakoroljuk otthon, a mindennapos tevékenységek so
rán. Mondjuk, a gyerek a fürdőkádban ül. Adjunk neki egy 
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szivacsot, és legyen egy nálunk is. „Először én megmosom 
ezt a karodat, aztán te a másikat." Játék közben: „Építsünk 
tornyot. Először te raksz egy kockát, azután én is rakok 
egyet." 

A gyerek persze nem fog magától osztozni valamin, a so
rát sem fogja kivárni. Nekünk kell rászoktatnunk. A játszó
csoportjaimban úgy igyekszem elébe menni a bajoknak, 
hogy mindegyik játékból többet tartok. De törvényszerű, 
hogy mindig akad olyan gyerek, aki pont azzal akar játszani, 
ami egy másiknál van. 

TIPP: Azt a trükköt szoktam javasolni az anyukáknak, 
különösen arra az esetre, ha játszótárs jön vendégségbe, 
hogy jelöljenek ki egy határidőt. De mivel a gyereknek 
még nincs időérzéke, célszerű vekkert használni. Ha pél
dául két gyerek ugyanazzal a babával akar játszani, 
mondhatjuk azt: „Csak egy baba van, ezért felváltva kell 
játszanotok vele. Russell, először a tiéd, mert te találtad. 
Beállítjuk az órát. Amikor csörög, odaadod Tinának." 
Tina készségesebben vár, mert tudja, hogy amikor csörögni 
kezd az óra, megkapja a babát. 

Engedjük, hogy a gyerek átélje azokat az érzelmeket, ame
lyeket az vált ki belőle, hogy nem kaphat meg valamit. Túl
ságosan sokszor vagyok tanúja annak, hogy a szülő azt 
mondja a síró gyereknek: „Jaj, ne sírj. Veszek neked egy 
ugyanolyan motort , mint amilyen Barneynak van." Vajon 
mit szűr le ebből a gyerek? Azt biztosan nem, hogy a játéko
kon osztozni kénytelen; azt viszont megtanulja, hogy sírás
sal elérheti a célját a szüleinél. 

Fontos, hogy megismerje a csalódást, amikor egy másik 
gyerek nem hajlandó osztozni valamilyen játékon. Ez is 
hozzátartozik az élethez. Az egyik játszócsoportban például 
Eric és Jason a játékdobozban kotorászott. Jason kivette 
magának a tűzoltóautót, és elmélyülten tologatta. Eric szin
tén elfoglalta magát valamivel, aztán egyszer csak odapil
lantott kis barátjára. Arcáról világosan le lehetett olvasni a 

VIGASZTALJUK MEG: „Tu
dom, hogy Woody teherau
tójával szeretnél játszani. 
Most biztos csalódott vagy." 
Ezzel elismerjük az érzéseit, 
ugyanakkor nem bugyolál
juk vattába azért, hogy ne 
kelljen megismernie a csa
lódottságot. 

SEGÍTSÜNK NEKI FELOLDANI 

A PROBLÉMÁT: „Woody bizto
san odaadja a teherautóját, 
ha megkéred rá." Ha gyere-

Kíváncsiság vagy agresszió? 

Bár mindkét esetben közbe kell lépnünk, van 

különbség az agresszió és a kíváncsiság kö

zött - egyrészt a szándék, másrészt a meg

nyilvánulás módja. A kíváncsiság megnyilvá

nulása lassú, míg az agresszióé gyors és in

dulatos. Vagyis amikor a tizenegy hónapos 

Sean odamászik Lorenához, nézegeti egy da

rabig, aztán megtapogatja a fejét és meg

húzza a haját, valószínűleg csak kíváncsi. Ez

zel szemben amikor az egyéves Wesley szán

dékosan félrelöki Terryt az útjából, az már 

agresszió. 



A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

A szocializáció szakaszai 

Hogyan válik gyermekünkből társas lény? 
A kisgyermek fejlődésével együtt bővül játékkészsége is. Nem árt tudnunk, mi jel

lemzi a társas fejlődés egyes szakaszait. 

É s z r e v e s z m á s g y e r e k e k e t . Már a két hónapos csecsemő figyelmét is felkeltik 

más csecsemők és a testvérei. Eleinte a szemével követi őket. Hat hónapos kor kö

rül, amikor már nyúl tárgyakért, gyerektársait is szeretné megfogni. Kíváncsi rá, mik 

lehetnek, talán valamilyen titokzatos játéknak gondolja őket. Nahát, ez sír, ha meg

bököm. 

U t á n o z m á s g y e r e k e k e t . Ha a kisgyerek elvesz valamit egy másik gyerektől, sokszor 

gonosznak, irigynek vagy rosszindulatúnak tartjuk. Pedig csak utánozni akarja társát. 

Az a játék, amelyet egy perccel korábban még észre sem vett, egyszer csak minden

nél érdekesebbnek tűnik, pusztán azért, mert látja a másik gyerektől, hogy mit lehet 

csinálni vele. Nahát, nem is tudtam, hogy ez ilyen. Én is ki akarom próbálni. 

M á s g y e r e k e k m e l l e t t játszik. A kisgyerekek még nem egymással, hanem egy

más mellett játszanak, ezért hívják ezt „párhuzamos játék"-nak. A játékokon való 

osztozás fogalmát még nem érti, mert azt gondolja: Azt csinálok, amit akarok, 

mert én vagyok az egyetlen gyerek a világon. 

M á s g y e r e k e k k e l játszik. Két és fél-hároméves korában a gyerekek többsége már 

rendelkezik alapvető társas készségekkel, és képes elképzelni dolgokat. Fantáziajá

tékaik ezért fejlettebbek, és már olyasmit is játszanak, ami együttműködést feltéte

lez, például fogócskáznak vagy labdáznak. Egy másik gyerek láttán azt gondolják: 

Ha odarúgom neki a labdát, visszarúgja. 

Játszótársak és játszócsoportok szervezése 

A játszótársak és a játszócsoportok segítik a társas készsé
gek gyakorlását, de egészen más jellegű kihívások elé állít
ják a gyereket. Én azt tartom jónak, ha mindkettőről szerez 
tapasztalatokat. Tudom, vannak olyanok, akik szerint két
évesnél fiatalabb gyereket nem szerencsés közösségbe vinni, 
de ezzel nem értek egyet. Ha a gyerek mellett ott van a szü
lő, már az is előnyös a számára, ha csak fekszik egy másik 
gyerek mellett. Ezért én hathetes kortól kezdem a baba-ma
ma és baba-papa csoportjaimat. 

következőt: Ó, az sokkal érdekesebb játék. Elveszem Jasontól. 
N e m azért, mert „rossz" gyerek, még csak nem is „önző" . 
Egy gyerek mindent a magáénak tekint. Amikor Eric nyúlt a 
tűzoltóautó felé, szóltam az anyukájának, hogy lépjen közbe 
úgy, ahogy korábban már mutat tam. 

Kinyújtotta a karját, hogy Eric ne vehesse el az autót. -
Eric, most Jason játszik a tűzoltóautóval. 

Aztán megkérdezte Jasontól: - Jason, játszol még a tűzol
tóautóval? - Jason megértette a kérdés lényegét; magához 
húzta az autót, jelezve, hogy még nem végzett vele. 

- Jason még játszani akar a tűzoltóautóval - magyarázta a 
fiának, és odanyújtott neki egy teherautót. - Tessék, te addig 
játssz ezzel. - Eric eltolta; neki a tűzoltóautóra fájt a foga. 

- Eric - kezdte megint az anyja. - A tűzoltóautóval most 
Jason játszik. Ha befejezte, te is játszhatsz vele. 

Eric nem egészen ezt akarta hallani, és kivágott egy hisz
tit. Az anyja hozzám fordult: - Na, most mit csináljak? 

- Ne mondj neki olyasmiket, hogy »Szegénykém, nem 
játszhatsz vele« vagy hogy »Ne sírj, veszek neked egy tűzol
tóautót.« N e m . M o n d d az igazat: »Eric, most Jason játszik a 
tűzoltóautóval. Később te is játszhatsz vele. Meg kell osz
toznotok rajta. Egyszer ő játszik vele, egyszer te.«" 

Amikor Eric tovább nyafogott, azt mondtam az anyjának: 
„Most határozottnak, de tiszteletteljesnek kell lenned vele. 
A cél az, hogy ha egy mód van rá, ne húzza fel magát még 
jobban. »Tudom, hogy most csalódott vagy, de akkor sem 
játszhatsz vele. Úgyhogy keressünk helyette más játékot.« 
Azután vidd el Jason közeléből." 

(A Hetedik fejezetben elmondom, mit kell tennie az anyu
kának, ha Ericet még így sem lehet leszerelni, és dühroha
mot kap.) 
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Játszótárs. Ez az esetek többségében két gyereket jelent, és 
nem igényel különösebb szervezést. Az egyik anyuka felhív
ja a másikat, megbeszélnek egy időpontot és helyszínt (álta
lában valamelyikük lakását vagy a játszóteret), ahol a gyere
keik egy-két órát együtt játszanak. 

Az egyik fontos kérdés a szimpátia. Vannak gyerekek, akik 
rögtön egymásra találnak. Barátságuk megmarad az óvodá
ban, akár utána is. Némely gyerekek, főként a Kisangyalok, 
híresen jól kijönnek és eljátszanak bárkivel, ezért aztán a ro
kon- vagy ellenszenv nem jelent gondot. Akadnak azonban 
„rossz" párosítások. Ha például Mimóza gyerekünk van, aki 
könnyen megijed, és nem szereti, ha megzavarják, amikor 
valamivel el van foglalva, talán nem a legszerencsésebb, ha 
első játszópajtásául egy Talpraesettet választunk, aki fel-alá 
rohangál a szobában, és habozás nélkül elszedi a játékait. 

A valóságban persze a szülő választja ki a játszótársakat, 
olyan gyerekeket, akiknek a szüleit kedveli. A csoportok 
többsége olyan anyukákból vagy apukákból áll, akiknek ha
sonló a hátterük, az érdeklődési körük és a nevelési elveik. 
Vagy összejárnak a bébiszitterek, akik egy környéken lak
nak, vagy egy országból származnak. A lényeg az, hogy nem 
a gyerek választ. 

Néha kialakul köztük a rokonszenv, mint Cassynél és 
Amynél (lásd a 1 1 l - l 1 2 . oldalt), akik anyukái egy Lamaze-
csoportban ismerkedtek meg egymással. Szerencsére a két 
gyerek, egy Talpraesett és egy Kisangyal, szépen eljátszanak 
egymással. De előfordult az is, hogy az anyukák legjobb 
szándéka és reményei ellenére a két gyerek olyan, mint a tűz 
és a víz. Az egyik mindig elnyomva és boldogtalannak érzi 
magát, és sem a gyerekek, sem a szülők nem érzik jól magu
kat. Judy, akinek a fia, Sandy, Mimóza, bevallotta nekem, 
hogy időnként előre szorong attól, hogy Abe-bel, Gail fiával 
összejönnek, mert olyankor Sandy sokszor sír. Judy végül 
kénytelen volt megmondani Gailnek: „Nem akarom rád 
erőltetni a nevelési elveimet, de amikor Abe-bel átjöttök 
hozzánk, Sandy gyakran fél. És ez a mi barátságunkra is 
rossz hatással van." 
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TIPP: A játszótárs kiválasztásakor támaszkodjunk a jó
zan belátásra. Ha kedveljük egy anyuka társaságát, a 
gyerekünk viszont minden alkalommal szorong, sír, mert 
elveszik tőle a játékait - és végül már mi is szorongunk, 
mert nem tudjuk, vajon mi történik majd a következő hé
ten -, válasszunk másik játszótársat, a barátnőnkkel pe
dig jöjjünk össze kávéra vagy menjünk együtt tornázni. 

A játszótárs megérkezése előtt mindig kérdezzük meg gyer
mekünket: „Melyik játékaidat fogod odaadni Timmynek, és 
melyikeket pakoljuk el?" Mi magunk is javasolhatjuk, hogy 
eltesszük a nagy becsben 
tartott játékot vagy a vigasz
tárgyát, de magyarázzuk is 
meg az okát: „Tudom, hogy 
ez a kedvenced. Most te
gyük el egy időre, jó?" Meg
eshet persze, hogy a gyerek 
csak akkor jön rá, hogy egy 
adott játék a kedvence, ami
kor egy másik gyerek elveszi 
tőle. 

A tiszteletnek természete
sen kétirányúnak kell len
nie. Ha mi megyünk ven
dégségbe, a házigazdának 
lehetnek olyan játékai, ame
lyeket nem kíván megoszta
ni másokkal. Magyarázzuk 
meg: „Fred nem akarja, 
hogy ezzel játssz. Ez az ő já
téka." Próbáljuk mással lekötni a figyelmét. Ha nem megy, 
mondjuk azt: „Tudom, hogy mérges vagy, de ez akkor is 
Fred játéka." 

Ezek a nehézségek csaknem elkerülhetetlenek, de ez nem 
baj. Így tanul a gyerek. Én annak idején két játékot adtam a 
lányomnak, amikor játszótárs jött vendégségbe, és a másik 

A n y a csak egy v a n - de jut 
belő le másnak is 

A gyereknek tudnia kell, hogy anyja nem az 

ő kizárólagos tulajdona! A játszótárs ragyo

gó lehetőséget kínál arra, hogy megmutas

suk: más gyereket is ölbe vehetünk, megölel

hetünk. Ez kivált akkor fontos, ha kistestvért 

tervezünk (lásd a Kilencedik fejezetet). Ami

kor Cassy (lásd a 226. oldalt) először látta, 

hogy az anyja ölbe veszi Amyt, megrökönyö

dés ült ki az arcára: Nahát, anyukám ölbe ve

szi Amyt. Ebből rájön valami lényegesre: 

anyán is lehet osztozni. 

A kisgyermeknek fontos megtanulnia, hogy 

a szeretet nem lehet kirekesztő. Egyes gyere

kek még az apjukat is eltolják, amikor az 

megöleli és megcsókolja az anyjukat. Az 

apuka arra a következésre jut: „ N e m szereti, 

ha összebújunk." Pedig inkább azt kellene 

mondania a gyereknek: „Gyere ide te is -

mind öleljük meg egymást." 
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anyuka is hozott kettőt. Ha valami eltört, valamelyikünk 
megvette. Most is jó ötletnek tartom, hogy a látogató hoz
zon magával egy-két játékot - így talán kevesebb vitának 
nézünk elébe. Tudom, manapság annyi játékuk van a gyere
keknek, hogy kivitelezhetetlennek tűnhet, amit tanácsolok, 
de véleményem szerint mindenkinek - gyereknek és szülő
nek egyaránt - javára válik, ha igyekszünk korlátozni a játé
kok számát. 

TIPP: Ha mi vagyunk a vendéglátók, teremtsünk olyan kör
nyezetet, amelyben a gyerekek biztonságosan játszhatnak. 
Az állatokat zárjuk be. Korlátozzuk a játékidőt - egy óra 
általában elég, utána valamelyik gyerek úgyis elfárad. És 
akkor jönnek a bajok. 

Jó, ha egyszer hozzánk jönnek, másszor mi megyünk, de ha 
nem megoldható, vigyünk magunkkal ennivalót, hogy ne 
egyvalaki vállát nyomja minden teher. Ne felejtsük otthon 
az egyéb kellékeket sem - pelenkákat, cumisüveget, csőrös 
poharat. Nem szükséges olyan szabályokat felállítani, mint 
amilyeneket a játszócsoportoknál javaslok (lásd lentebb), 
de érdemes legalább azt tudni, bizonyos kérdésekről mi a 
véleménye a másik anyukának, és milyen a gyermeke. Ha 
például mi nem pakoljuk el a polcokról az értékes tárgyain
kat, mert gyermekünk megtanulta, hogy nem nyúlhat hoz
zájuk, jó tudni, hogy vajon a vendég gyerek tiszteletben 
tartja-e mások holmiját! Beszéljük meg azt is, hogy van-e 
olyan étel, amelyet egyik vagy másik anyuka nem lát szíve
sen, van-e valamilyen allergia, szobatisztasággal kapcsolatos 
tudnivaló. És hogy mi az anyukák teendője akkor, ha vala
melyik gyerek erőszakoskodik a másikkal. 

Játszócsoport. A játszócsoportban három vagy több gyerek 
vesz részt, és általában szervezettebb formát ölt. A játszó
társhoz képest az az előnye, hogy összetettebb a dinamiká
ja, és számos lehetőséget kínál a korábban vázolt társas 
készségek gyakorlására. Hároméves korig azonban azt ja-
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vaslom, hogy a csoport létszáma ne haladja meg a hat főt -
legjobb a négy fő. Lehetőség szerint ne legyenek hárman, 
mert egyvalaki általában kirekesztettnek érzi magát. 

Ha nem valamilyen intézmény játszócsoportjához csatla
kozunk, ahol szakember irányítja a foglalkozást, hanem mi 
magunk akarjuk megszervezni, akkor sok mindent előre 
meg kell terveznünk. A színház analógiát használva: ez eset
ben több rendezői utasításra és nagyobb színpadra van 
szükségünk, és a szereplőgárda is nagyobb lesz, mint a ját
szótársak esetében. 

1. ELŐSZÖR CSAK A SZÜLŐK TALÁLKOZZANAK, A GYEREKEK 

NÉLKÜL, HOGY MEGBESZÉLHESSÉK A FOGLALKOZÁSOK SZERKE

ZETÉT ÉS TARTALMÁT. Döntsük el, milyen csoportot szeret
nénk létrehozni. Milyen tevékenységek tartoznak majd bele 
- játék, zene, evés? Határozzuk meg az időpontját és az idő
tartamát is. A gyerekek életét nem csak otthon könnyíti 
meg a következetes napirend; ha a játszócsoportban is min
dig minden ugyanúgy történik, tudni fogják, mire számítsa
nak, és mit várnak el tőlük. Az én foglalkozásaim öt részből 
állnak: játék, evés (az osztozás gyakorlása), zene, rendrakás 
és levezetés, ami azt jelenti, hogy lágy zenét játszom le ka
zettáról, a gyerekek pedig szüleik ölében ülnek. Ez a menet
rend otthon is könnyen megvalósítható. 

A foglalkozások tartalma a gyerekek életkorához igazodik. 
Vegyük például a zenei részt. A hat-kilenc hónapos csopor
tomban a „Borsót főztem" dalt hallgatjuk, de csak a szülők 
meg én énekelünk és csináljuk a mozdulatokat. A gyerekek 
megbűvölten hallgatják, de nem mozognak. A tizenkét-ti-
zennyolc hónaposok csoportjában már utánozni próbálják a 
kézmozdulatokat. Tizenöt hónapos koruk körül a többség 
már érti a dolog lényegét, és négy-öt hét múltán mutatják is 
a borsófőzést. Kétéves koruk tájékán kapcsolódnak be az 
éneklésbe. 

2. BESZÉLJÜK MEG A LEGFONTOSABB SZABÁLYOKAT. Ne csak 

arról essék szó, hogy mit tehet és mit nem tehet a gyerek, 
egyezzünk meg abban is, hogy mit kell tenniük az anyukák
nak, ha a gyerekük nem tartja be a szabályokat (lásd a sza-
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Házirend 

lagot ezen az oldalon). Engem mindig dühít, ha egy gyerek 
verekszik vagy szándékosan tönkreteszi valaki másnak a já
tékát, és az anyja az egészet elintézi egy bocsánatkéréssel. 
Az ilyesmi miatt megneheztel a többi anyuka. 

Nemrégiben jártam egy csoportban, ahol az anyukák be
számoltak egy korábbi esetről. Járt oda egy verekedős kis
gyerek, és valahányszor megütött valakit, az anyukája csak 
legyintett, hogy „Most ezt a korszakát éli". (A verekedés 
nem korszak, hanem magatartás kérdése - erről a követke
ző fejezetben lesz szó.) A többi anyukát ez mindjobban 
bosszantotta, és beárnyékolta a csoport hangulatát. Végül 

az egyikük megelégelte a 
dolgot: „Mi azt próbáljuk 
megtanítani a gyerekünknek, 
hogy uralkodjon magán. És 
amikor nem fegyelmezi ma
gát, közbelépünk. Ha te ha
gyod, hogy Beth lökdösőd
jön és verekedjen, az a te 
dolgod. De szerintünk ez 
nem méltányos a többi gye
rekkel szemben." Kínos 
helyzet volt, de megkérték az 
anyukát, hogy keressen egy 
másik csoportot. 

Ha előre leszögezzük a 
szabályokat, kevesebb lesz 
a konfliktus és a feszültség 
a játszócsoportban. A gye
rek egyébként is a szabályok 
révén tanulja meg, hol hú
zódnak a határok. De ne es
sünk túlzásba. Ha az a sza

bály, hogy a gyerekeknek udvariasan kell kérniük, ha akar
nak valamit, egyikük mégis azt mondja: „Inni akarok", 
azért ne hagyjuk szomjazni. De beszéljük meg vele, hogy 
legközelebb szépen kérje. 

Ismerek anyukákat, akik házirendet írnak a 

játszócsoportok számára. Lehet, hogy Ön 

nem minden ponttal ért egyet, de az alábbi 

mintát felhasználhatja saját szabályrend 

kialakításához. 

A gyerekek számára: 

A nappaliban nem eszünk. 

Nem ugrálunk a bútorokon. 

Tilos az agresszív viselkedés (verekedés, ha

rapás, lökdösődés). 

A szülők számára: 

Idősebb testvérek ne jöjjenek. 

A gyerekeket udvarias viselkedésre biztatjuk. 

Az erőszakoskodó gyerek elhagyja a szobát, 

amíg le nem csillapodik. 

A tönkretett játékok helyett a „bűnös" 

újat vesz. 
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3. KÉSZÍTSÜK ELŐ A JÁTÉKTEREPET, HOGY MINDEN KÉZNÉL 

LEGYEN. A játszóterület legyen biztonságos és elég nagy ah
hoz, hogy mindenki kényelmesen elférjen. A harapnivalót 
lehetőleg gyerekasztalon tálaljuk. Javaslom azt is, hogy min
denből legyen legalább kettő. Az én játszócsoportjaimban is 
mindenből kettő (vagy több) van - két baba, két könyv, két 
teherautó. Tény, hogy az Életben nincs mindenből kettő, de 
egyelőre csak tanítjuk a gyerekeket, és így sok konfliktusnak 
elébe mehetünk. 

TIPP: Ha a játszócsoport mindig ugyanannál az anyukánál 
találkozik, a többi anyuka hozzon játékokat. Ha mindig 
másnál, legyen egy utazó játékosdoboz. Vagyis ha ezen a hé
ten Martháéknál vagyunk, a jövő héten pedig Tanyáéknál 
leszünk, az e heti csoport végén Tanya átviszi magához a 
játékosdobozt. Tőle pedig az utána sorra kerülő anyuka 
szállítja tovább. 

4. A FOGLALKOZÁSNAK ELŐRE MEGHATÁROZOTT IDŐPONT

BAN LEGYEN VÉGE, ÉS ALAKÍTSUNK KI EGY ZÁRÓ RITUÁLÉT. Azt 

tapasztaltam, hogy ha a játéknak nincs határozott lezárása, 
az anyukák tovább beszélgetnek. Mire észbe kapnak, már 
eltelt tíz-tizenöt perc, és a gyerekek kezdenek fáradni, nyű
gösködni. Az én csoportjaimban az a szokás, hogy pontban 
órakor elénekelünk egy magunk költötte dalocskát, amely
be sorra belefoglaljuk mindegyik gyerek nevét: „Szia, 
Stevie, szia, Stevie, szia, Stevie, jövő héten találkozunk." Ez 
egyrészt világosan kijelöli a találkozó végét, másrészt nincs 
tolakodás az ajtónál. 

Összegzés 

A foglalkozások a leggondosabb tervezés mellett sem zajla
nak zökkenőmentesen. Ne felejtsük el, hogy a gyerekek 
eleinte csak utánozzák egymást, majd egymás mellett játsza
nak, és garantálhatom, hogy Ön is sokkal több példát lát 
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majd az utánzásra, mint az együttműködésre (a szocializá
ció szakaszairól lásd a keretes részt a 225. oldalon). A gye
rekek egymástól veszik az ötleteket. Nézzük Cassy és Amy 
esetét. Amikor Cassy magához ölel egy babát, hirtelen Amy 
is kedvet kap hozzá. Érdekes módon Amynek van otthon 
egy ugyanilyen babája, de hozzá se nyúl. Bizonyos játékok 
vagy tevékenységek csak a játszócsoportban érdekesek a gye
rek számára, ezért máshol nem foglalkozik velük. Barry pél
dául a játszócsoportban imád a játék autóban ücsörögni, az 
otthoni autójára viszont ügyet sem vet. 

Ne várjuk el a gyerektől, hogy megossza másokkal a ked
venc játékait. Nálam van egy doboz az ajtóban, ahol ezeket 
a különleges tárgyakat „biztonságban" tároljuk, amíg min
denki haza nem megy. Ha Ön a játszócsoport háziasszonya, 
beszélje meg gyermekével, hogy pakolják el azokat a tárgya
kat, amelyeket nem szívesen látna más kezében, elsősorban 
a vigasztárgyakat. (Ha ő nem teszi el, a bajok elkerülése ér
dekében tegye el őket Ön; lásd a 227. oldalt.) 

Ha a találkozót részekre osztjuk, el fog telni négy-öt hét, 
mire mindegyik gyerek megszokja és megtanulja, mikor mi 
következik. Természetes az is, hogy némely gyerek hama
rabb feltalálja magát a társaságban, mint a többi. A lenti 
szalagból kiderül, hogy vannak Felfedezők, és vannak Megfi
gyelők. N e m biztos, hogy mindenki csatlakozik az éneklés
hez vagy a körjátékhoz. Ez sem baj. Majd bekapcsolód
nak... ha már biztonságban érzik magukat. 

A csoportjaimba járó anyukáknak mindig azt tanácsolom, 
hogy a háttérből figyeljenek, ne avatkozzanak be a játékba. 
De ha a gyereküket bántják, késedelem nélkül siessenek a 
segítségére: „Védd meg a gyerekedet. Te vagy az őrangya
la." Egyes szülők szégyellnek közbelépni. Amikor például 
Jake ráütött Marnie-ra, Brenda, Marnie anyukája azt 
mondta Jake anyukájának, Susannak: „Semmi baj." Nyil
vánvaló volt, hogy Brenda nem akarja kínos helyzetbe hozni 
Susant a fia viselkedése miatt. Pedig ez nem helyes. Ha 
Susan szó nélkül hagyja a fia magatartását, akkor Brendá-
nak kell megvédenie a gyerekét. 

A nagybetűs Élet: a társas készségek gyakorlása 

Ez az eset, akárcsak a ko
rábbi (amelyben az anyukát 
végül megkérték, hogy ke
ressen másik játszócsopor
tot; lásd a 229-230. oldalt), 
a házirend fontosságára hív
ja fel a figyelmet. Ha az 
anyukák előre megegyeznek 
abban, hogy az erőszak sem
milyen formáját nem enge
délyezik, Susan azonnal köz
belép, amikor a fia ráüt egy 
másik gyerekre. Ha mégsem 
teszi, Brenda - miután meg
vigasztalta Marnie-t - azt 
mondhatja a verekedőnek: 
„Nem, Jake, az a szabály, 
hogy nem verekszünk." Tu
dom, más gyerekének fegyel
mezése kényes kérdés, és sok 
szülő nem tudja eldönteni, 
szabad-e szólni vagy sem. 

M e g f i g y e l ő k és fe l fedezők 

Az én játszócsoportjaimban vannak gyere

kek, akiket Megfigyelőknek nevezek. Általá

ban a Morcos és Mimóza típusba tartoznak, 

és hajlamosak a háttérbe húzódni. Csak 

azután nyúlnak egy-egy játék után, hogy 

megnézték, más hogyan játszik vele. Vagy 

elvonulnak egy csendes sarokba, ahol kevés

bé zavarják őket. 

Más gyerekek, rendszerint a Kisangyalok, a 

Mintagyerekek és a Talpraesettek Felfede

zők. Szemkontaktust létesítenek, megérinte

nek, megpuszilnak másokat. 

E két típusra jellemző jegyek akkor is meg

nyilvánulnak, amikor a gyerek magában ját

szik. Ha a Megfigyelő új játékot kap, óvato

san veszi szemügyre, míg a Felfedező nem 

sokat teketóriázik. Ha a Megfigyelőt új hely

re visszük, előbb felméri a környezetet, a Fel

fedező viszont rögtön az események sűrűjé

be veti magát. A Megfigyelő gyakran kéri 

szülei segítségét, míg a Felfedező általában 

önállóan szereti kipróbálni az újdonságokat. 

Jegyezze meg: 
Nem tartozik Önre, ha egy másik gyerek nem akar valamin osztozni az Ön gyereké

vel. Az viszont ö n r e tartozik, ha egy másik gyerek verekszik, harap, lökdösődik 

vagy más módon erőszakoskodik. 

Összefoglalásként e lmondhatom, hogy a játszótársakkal és 
a játszócsoportban töltött idő Önnek és gyermekének egy
aránt élvezetes és tanulságos élmény lehet - de kudarcba is 
fulladhat. A konfliktusokat és hisztiket nem mindig lehet 
megelőzni, de a következő fejezetből megtudhatja, hogyan 
kezelje őket. 



Hetedik fejezet 

Tudatos fegyelmezés: 
szoktassuk önuralomra 
a gyereket 

„Bármiféle nevelés talán legértékesebb 
eredménye az, ha úgy és akkor tudunk 
cselekedni, ahogy és amikor kell, 
akár tetszik nekünk, akár nem." 

Thomas Huxley 

„A legtöbb gyerek hallja, amit mondunk; 
némelyik gyerek megteszi, amit kérünk; 
de minden gyerek azt csinálja, 
amit mi csinálunk." 

Kathleen Casey Theisen 
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Kétféle anyuka/kétféle tanulság 
A szülők kérdéseiben gyakran felbukkan a fegyelmezés szó. 
Ha jobban meggondoljuk, van ebben a szóban valami kato
nás. Az értelmező nagyszótár szerint a fegyelmezés „az az 
eljárás, amellyel valamely közösség tagjait a rend megtartá
sára kényszerítik", de van olyan jelentése is, választékos 
vagy tréfás stílusminősítéssel, hogy „fenyít". Ezek után na
gyon örülnék neki, ha volna rá más szavunk. Mindenesetre 
szeretném tisztázni: az én értelmezésemben nem egyenlő a 
fenyítéssel, és nem is olyasvalami, amivel bármit rákénysze-
rítünk a gyerekre. Az én szóhasználatomban a fegyelmezés 
sokkal inkább érzelmi nevelés: az az eljárás, amellyel megta
nítjuk a gyereket érzelmei kezelésére és emlékeztetjük a he
lyes viselkedés szabályaira. Mivel ehhez az is hozzátartozik, 
hogy figyeljük a magunk cselekedeteit, hallgatjuk, ahogyan 
a gyerekhez beszélünk és ügyelünk arra, hogy viselkedé
sünkkel milyen példát mutatunk neki, én szívesebben neve
zem tudatos fegyelmezésnek. 

A tudatos fegyelmezés végső célja az, hogy segítsünk 
gyermekünknek önuralmat tanulni. Hogy ismét a színház 
analógiát használjam, a kisgyereknek rengeteget kell pró
bálnia. Önnél, a rendezőnél kell lennie a szövegkönyvnek, 
amíg a kis színész meg nem tanulja a szövegét, fejből nem 
ismeri a rendezői utasításokat és egyedül is nem boldogul. 

H a d d szemléltessem ezt az egyszerű gondolatot két anyu
ka esetével, akik egy szupermarketban a minden szülő szá
mára ismerős helyzetbe kerültek. Mindkettőjüknek kétéves 
kisfia van, és a pénztárnál álltak sorban, ahol a gyerekek 
csokit követeltek. (És tudjuk, hogy a szupermarketek tulaj
donosai egy húron pendülnek a kisgyerekekkel; a csokis 
polcokat stratégiai helyen, szemmagasságban és karnyújtás
nyira helyezik el!) 

Francine és Christopher. Miközben Francine a pénztárnál áll, 
Christopher a színes csomagolású csokoládé soraira mutat . 
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Anyja szorgosan rakodja az árut a szalagra, nem veszi észre, 
csak amikor a fia elkiáltja magát: - Kérsz csokit! 

Francine kedvesen válaszol: - Nincs csoki, Chris. - Foly
tatja a pakolást. 

Christopher néhány decibellel hangosabban követeli: -
Csoki! 

- M o n d t a m , hogy nincs csoki, Christopher - ismétli 
Francine valamivel határozottabban. - Árt a fogaidnak. 

Christopher, akinek egyébként sejtelme sincs, mit jelent 
az, hogy „árt a fogaidnak", felhúzza az orrát, és nyafogva 
kántálja: - Csoki, csoki, csoki... 

Ekkor a mögöttük álló vásárlók már megbámulják őket, 
néhányan felvonják a szemöldöküket, legalábbis Francine 
ezt képzeli. Kínosan érzi magát, egyre idegesebb. Kerüli 
Christopher tekintetét. 

Christopher rájön, hogy fütyülnek rá, ezért most már 
kiabál: - Csoki! Csoki! Csoki! Csoki! - zokogja. 

- Fiatalember, ha nem hagyod abba, hazamegyünk - fi
gyelmezteti Francine, és éles pillantást vet rá. Christopher 
még hangosabban bömböl. - Komolyan mondom, Chris. -
Christopher azonban szívet tépően bőg, és most már a be
vásárlókocsit is rugdossa, amiben ül. 

Francine elkínzottan hallgatja fia panaszszimfóniáját. -
Na jó - mondja, és a gyerek kezébe nyom egy szelet csokit. 
- Csak most az egyszer. - Céklavörösen fizet a pénztáros
nak, és elmagyarázza a hallótávolságban állóknak: - Nem 
sokat aludt ma. Nagyon fáradt. Tudják, milyenek a gyere
kek, amikor nyűgösek. 

Bár a könnyek még föl sem száradtak Christopher arcán, 
fülig ér a szája. 

Leah és Nicholas. Ahogy Leah a pénztár előtti sorban álldo
gál, Nicholas a színes csokoládéhalmokat nézi, és azt mond
ja: - Nicholas kér csokit! 

Leah tárgyilagos hangon közli vele: - Ma nem, Nicholas. 
Nicholas nyafogni kezd, és hangosabban mondja: - Cso

ki. Kérsz csokit. 
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Leah lehajol, és Nicholas szemébe néz. - Ma nincs csoki, 
Nicky - mondja határozottan, de harag nélkül. 

Nicholas nem ezt akarja hallani. Sírva fakad, és rugdosni 
kezdi a bevásárlókocsit. Leah habozás nélkül visszapakolja 
a holmit a pénztáros szalagjáról a kocsiba, azután megkér
dezi a pénztárostól: - Itt hagyhatom a kocsit egy kis időre? 
- A nő együtt érzőn, mindentudóan bólint. Leah ekkor 
Nicholashoz fordul, és nyugodt hangon azt mondja neki: -
Ha így viselkedsz, el kell mennünk. - Kiemeli a gyereket a 
kocsiból, és kisétál a szupermarketból. Nicholas tovább sír, 
és Leah hagyja, hogy kihisztizze magát... az autójukban. 

Amikor Nicholas abbahagyja a bőgést, Leah azt mondja 
neki: - Visszajöhetsz velem a boltba, de csoki nincs. - A kis
fiú bólint; még szipog, kapkodva veszi a levegőt, ami jelzi, 
hogy jól kisírta magát. Visszamennek a szupermarketba, és 
veszekedés nélkül befejezik a vásárlást. Miközben ismét ki
jönnek a boltból, Leah a fiához fordul. - Aranyos vagy, 
Nicky. Köszönöm, hogy nem kértél csokit. Nagyon türel
mes voltál. - Nicholas arca ragyog a büszkeségtől. 

Mint látható, a fegyelmezés tanítást jelent, csakhogy a szü
lők nem mindig vannak tisztában azzal, hogy mit tanítanak. 
Egyforma körülmények között ez a két kisfiú teljesen mást 
tanult az anyukájától. Christopher azt, hogy ha érvényesíte
ni akarja az akaratát, egy bizonyos m ó d o n érdemes visel
kednie - nyafogni, sírni, hisztizni. Azt is megtanulta, hogy 
az anyukája nem gondolja komolyan, amit mond. N e m le
het megbízni benne, mert nem állja a szavát. Továbbá az 
anyja kisegíti a bajból, és mentegetőzik helyette. Mindez 
fontos információ, és garantálhatom, hogy amikor legköze
lebb anya és fia vásárolni mennek, meg fog ismétlődni 
ugyanez a jelenet. Azt gondolja majd: Mmmm... megint itt 
vagyunk a szupermarketban... csoki! A múltkor hisztiztem, és 
kaptam egy csokit. Most is megpróbálom. Amikor Francine 
megpróbál a sarkára állni, Christopher mélyebbre nyúl a re
pertoárjában. Hát, ez most nem vált be. Akkor hangosabban 
sírok. Hm, ez sem hat. Akkor megpróbálok kimászni ebből a ko-



Tudatos fegyelmezés: szoktassuk önuralomra a gyereket 

csihol, és a földre vetem magam. Christopher rájött, hogy szá
mos eszköz áll rendelkezésére, és előbb-utóbb megtalálja 
azt, amelyikkel elérheti a célját. 

Nicholas viszont megtanulta, hogy az anyukája azt mond
ja, amit gondol, és komolyan is gondolja, amit mond. Állja 
a szavát. Kijelöli a határokat, és amikor ő, Nicholas átlépi 
őket, számolnia kell a következményekkel. És mivel Leah 
nem kirángatta a fiát a boltból, hanem higgadt maradt, he
lyes viselkedéssel mutatott példát, ura maradt az érzései
nek. Végül Nicholas azt is megtanulta, hogy a jóságért di
cséret jár - és egy kisgyermek számára a mama elismerése 
ugyanolyan édes, mint a csoki. Ki merem jelenteni, hogy 
Nicholas nem sokszor fog hisztizni a jövőben a boltban, 
mert az anyukája nem jutalmazza meg érte. 

Van olyan gyerek, akit elég egyszer eltávolítani a hiszti 
helyszínéről, és megérti, hol húzódik a határ. De tegyük fel, 
hogy Nicholas újra próbálkozik: anyuka a pénztárnál áll, ő a 
csokival szemez. Hohó, csoki... nyafogni fogok. Nem jön be? Ta
lán ha sírok és rugdosom a kocsit... ez sem működik. Hé, most 
meg hová visz... kimegyünk a boltból?... és még mindig nem 
kaptam csokit. Ugyanez történt a múltkor is... ez nem jó, nincs 
benne semmi érdekes. Nicholas ekkor felfogja, hogy nem jár 
jutalom azért, ha nyafog, ordít, sőt akkor sem, ha magából 
kivetkőzve fetreng a földön. Anyja csak a jó magaviseletet ju
talmazza. 

A szülőnek el kell döntenie, milyen leckét akar megtaní
tani a gyermekének. Felelősséget kell vállalnia azért, hogy ő 
a rendező. Elvégre ő a felnőtt. A gyereknek arra van szüksé
ge, hogy vezessék, hogy utat mutassanak neki. A kiszámít
hatóság és a korlátok nem fogják megnyomorítani, bár ma
napság sok szülő ezt gondolja. Ellenkezőleg: a gyerek a sza
bályoktól érzi magát biztonságban. 

Ebben a fejezetben a tudatos fegyelmezés alapelveit mu
tatom be. A legegyszerűbb persze az, hogy megpróbálja el
kerülni a problémás helyzeteket. De ha nem lehetséges, 
legalább tudni fogja, hogy mit csináljon. Ha él a tudatos fe
gyelmezés eszközeivel, akkor egy szörnyű hiszti u tán is nyu-
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godt lehet, hiszen ura maradt a helyzetnek, nem mutatta ki 
a haragját, és gyermeke fontos dolgokat tanult az önfegye
lemről. N e m azt várjuk a gyerekeinktől, hogy tökéletesek le
gyenek. Az életüket alakítjuk, értékeket és tisztelettudást ta
nítunk nekik. 

A tudatos fegyelmezés tizenkét pillére 

A tudatos fegyelmezés lényegében azt jelenti, hogy kiszá
míthatóvá tesszük az életet a gyerek számára, és kijelöljük a 
korlátokat, amelyeken belül biztonságban érezheti magát. 
Hogy tudja, mit várhat, és 
tőle mit várnak. Hogy meg
tanulja, mi jó és mi rossz, és 
helyes értékítélete alakuljon 
ki. És hogy megtanuljon tisz
teletben tartani bizonyos sza
bályokat. A kisgyerek nem 
szándékosan „rosszalkodik" 
- egyszerűen arról van szó, 
hogy a szülei nem tanították 
meg jól viselkedni. De ha a 
szülők külső rendszerek létre
hozásával tartják féken, köny-
nyebben sajátítja el a belső 
kontrollt. 

A tudatos fegyelmezés vég
ső soron arra teszi képessé a 
gyermeket, hogy helyes dön
téseket hozzon, kialakuljon 
a felelősségtudata, önállóan 
gondolkodjék és társadalmi
lag elfogadott módon visel
kedjék. Ez persze óriási fel
adat. Agyának fejlődése le
hetővé teszi ugyan, hogy ter-

A t u d a t o s fegyelmezés t izenkét 
a lappi l lére 

Ismerje saját határait 

meg a szabályokat. 

és fogalmazza 

2. Tartson önvizsgálatot, hogy lássa, mit ta

nít viselkedésével a gyermekének. 

3. Figyeljen arra, amit mond, hogy Ön irá

nyítson, ne a gyerek. 

4. Amikor csak lehet, tervezzen előre, és 

kerülje a nehéz helyzeteket. 

5. Nézze a dolgokat a gyerek szemszögéből. 

6. Fontolja meg, miről nyit vitát. 

7. Zárt választásokat ajánljon a gyereknek. 

8. Ne féljen nemet mondani. 

9. Csírájában fojtsa el a nemkívánatos visel

kedést. 

10. A jó magaviseletet jutalmazza, a rosszat 

javítsa ki vagy hagyja figyelmen kívül. 

1 1 . Ne folyamodjon testi fenyítéshez. 

12. Tartsa észben, hogy az engedékenység 

nem azonos a szeretettel. 
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vezzen, számoljon a következményekkel, megértse a szülő 
kéréseit és elvárásait, uralkodjon az indulatain, mégsem 
könnyű. Íme a tudatos fegyelmezés tizenkét alappillére -
azok az elvek, amelyek abban segítik a szülőt, hogy segíthes
sen gyermekének. 

1. Ismerje saját határait - és fogalmazza meg a szabályokat. 
Ön mit tart helyesnek? A szomszéd anyuka esetleg semmi 
kivetnivalót nem lát abban, hogy a kis Hubert a nappali ka
napéján ugrál, de mit gondol Ön? A saját otthonában csakis 
Ön hozhat szabályokat. Gondolja végig az elveit, és ragasz
kodjék hozzájuk. Mondja meg a gyereknek, mit vár tőle -
végtére is, nem tud olvasni a gondolataiban! Például ne a 
boltban közölje vele, hogy „Nem veszek csokoládét" (ha
csak nem élvezi a hisztijét). Előre fektesse le a szabályokat: 
„Ha elmegyünk a boltba, hozhatsz magaddal valami rág
csálnivalót. De csokit nem veszek. Mit vigyünk, almát vagy 
kekszet?" 

Jelölje ki a határt, és ne engedje átlépni. Higgye el, a gye
rek szeretne megkapni minden létező finomságot és játékot. 
Megérzi és kihasználja, ha elbizonytalanodunk. Tudja, hogy 
ha még egy kicsit nyaggat minket, eléri a célját. Sajnos a 
gyerek kitartása általában felidegesíti a szülőt. Elveszti a tü
relmét, és ráordít: „A kutyafáját, megmondtam, hogy nem!" 
A könnyebbik megoldás - beadjuk a derekunkat, csak ne 
hisztizzen már, vagy ne kelljen szégyenkeznünk a többi vá
sárló előtt - hosszú távon visszaüt. Az elkövetkezendő évek 
során a szülő és a gyerek egyaránt megbánja. Tisztességte
len dolog a gyerekkel szemben, ha nem magyarázzuk el ne
ki világosan a szabályokat. Mindannyiunknak kötelessége, 
hogy tisztelettudó állampolgárok legyünk, betartsuk a tör
vényeket, megfeleljünk a társadalmi elvárásoknak. Ezek meg
tanítása otthon kezdődik, célja pedig az, hogy a gyerek beil
leszkedjék és boldoguljon az Életben. 

2. Tartson önvizsgálatot, hogy lássa, mit tanít viselkedésével a 
gyermekének. A fegyelmezés olyan terület, ahol nagyobb 
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szerephez juthat a környezet, mint a vérmérséklet. Tény, 
hogy egyes gyerekek nehezebben uralkodnak az indulatai
kon, jobban visszarettennek az új vagy nehéz helyzetektől, 
mint mások, ezért őket fegyelmezni is nehezebb. Csakhogy 
ezen a szülők bizonyos mértékig változtatni tudnak. Láttam 
szörnyetegként viselkedő Kisangyalokat, mert a szüleik ki
engedték a kezükből a gyeplőt, és nem állítottak eléjük kor
látokat. De kezes bárány Talpraesett és Morcos kisgyerekkel 
is találkoztam, akiket egyértelműen, szeretettel és követke
zetesen neveltek a szüleik. 

Mi több, a gyerek abból tanul önfegyelmet, ahogyan mi 
kezeljük a helyzeteket - harag nélkül jelöljük ki a határokat; 
igyekszünk megelőzni a bajt, nem utólag mentjük, ami 
menthető; feszült helyzetekben is megőrizzük a hidegvé
rünket. Óriási különbség van például aközött, hogy kirán
gatjuk a gyereket a boltból, vagy higgadtan, ítélkezés nélkül 
távozunk. Az előbbi erőszakot tanít, az utóbbi az önuralom
ra mutat példát. A gyerek olyan, akár a szivacs. Mindenből 
magába szív valamit. Mint Francine és Christopher eseté
ből láthattuk, néha olyasmit is megtanul, amit eszünk ágá
ban sem volt megtanítani neki. És ez nem csak konfliktus
helyzetben van így. Az élet hétköznapi pillanatai szintén 
nyomot hagynak benne. Amikor udvariatlanok vagyunk a 
bolti eladóval, átkozzuk a telefont, mert megszakadt a vo
nal, ha üvöltözünk a partnerünkkel, a gyerek feszülten fi
gyel, és nagy valószínűséggel magáévá teszi ezeket a maga
tartásformákat. 

3. Figyeljen arra, amit mond, hogy Ön irányítson, ne a gyerek. 
Amikor az anyukák vagy apukák a tanácsomat kérik, sok
szor így fogalmazzák meg problémáikat: 

„Tracy, Aaron nem engedi, hogy leüljek." 
„Patti elvárja, hogy mellette feküdjek a földön, és addig 

nem kelhetek föl, amíg el nem aludt." 
„Brad nem hagyja, hogy betegyem az etetőszékébe." 
„Tracy, Gerry azt akarja, hogy lefekvéskor ott maradjak 

vele a szobájában" (ilyenkor elképzelem, hogy egy műanyag 
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pisztollyal felfegyverkezett hetven centi magas gyerek túszul 
ejti anyukát vagy apukát). 

Ezeket a szülőket arra szoktam kérni, hogy gondolják vé
gig, mit mondanak - csak hogy tudják, mit hall tőlük a gye
rekük. A fenti esetekben a Kiskirály uralkodik. Ez nem 
megy. Az irányítás a szülő kötelessége. 

Vannak például gyerekek, akik nem szeretnek ruhában 
lenni. N e m mindig baj, ha gyermekünk egy órán keresztül 
ádámkosztümben rohangál a lakásban, de mi van akkor, ha 
készülünk valahová? Azt mondjuk: „Megyünk a játszótérre. 
Fel kell öltöznöd." Ha megfogalmaztuk a szabályokat, a 
gyerek vagy szót fogad, vagy elviseli az engedetlenség logi
kus következményét, azaz nem megy a játszótérre. A bajok 
akkor kezdődnek, ha a szülő nem jelöl ki korlátokat, és a 
gyerek veszi kezébe az irányítást. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy zsarnokian vagy 
túlságosan szigorúan bánjon gyermekével, hogy ne ajánlja 
föl neki a választás lehetőségét. („Megyünk a játszótérre. 
Melyik pólódat akarod fölvenni, a pirosat vagy a kéket?") 
Egyszerűen arról van szó, hogy amikor mindent elkövetett, 
hogy engedelmességre bírja, miután az ebben a könyvben 
(vagy bárhol másutt) fellelhető összes trükköt bevetette, vé
gül mégis csak Önnek kell megmondania, mi legyen. 

4. Amikor csak lehet, tervezzen előre, és kerülje a nehéz helyzete
ket. A nagyon kis gyereknek még nem elég fejlett a kognitív 
készsége ahhoz, hogy megértse, miért nem engedélyezünk 
valamit, ezért az a legjobb, ha messziről elkerüljük a problé
más helyzeteket. Ha előre gondolkodunk, ez többnyire 
megoldható. Jusson eszünkbe az ÁBCD C-je (csökkentsünk 
és korlátozzunk): korlátozzuk az ingereket és a nehéz helyze
teket. Amikor csak lehetséges, kerüljünk minden helyzetet, 
amelyben túlságosan sok van valamiből - túl zajos, túl 
nyüzsgő (túl sok gyerek, túl sok esemény), túl megerőltető 
(a gyereknek korához vagy tűrőképességéhez képest sokáig 
kell koncentrálnia vagy egy helyben ülnie), meghaladja a tu
dását, túl félelmetes (tévéműsor) vagy túl fárasztó (hosszú 
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gyaloglás). Ne felejtsük el, hogy a körülmények sokszor na
gyobb súllyal esnek latba, mint a vérmérséklet. Még egy 
Kisangyaltól is felelőtlen és méltánytalan elvárni, hogy ki
bírjon egy hosszú bevásárlást, ha nem aludt délután. 

Az egyéniség ennek ellenére meghatározó tényező. Mi
előtt arról dönt, hogy hová mennek és mit csinálnak, gon
dolja végig, milyen az Ön gyermeke. Ha izgága, ne vigye 
olyan boltba, ahol törékeny holmit árulnak, vagy bábszín
házba, ahol egy egész órát végig kellene ülnie. Ha félénk, ne 
egy erőszakos gyereket válasszon játszótársának. Ha érzé
keny az erős hangokra vagy a sok ingerre, nem a vidámpark 
a legszerencsésebb választás. Ha hamar elfárad, ne szervez
zen neki olyan programot, amely meghaladja a fizikai erejét. 

Amikor Berthának, aki ügyvéd, a tudatos fegyelmezés el
veit taglaltam, rám nézett, és megrázta a fejét. „Ezek elvben 
jó elgondolások, Tracy, de a gyakorlatban nem mindig vál
nak b e " , mondta. Aztán elmesélte hajszolt életének egyik ti
pikus napját. 

- Nehéz és hosszú napom volt. Elhozom a gyerekeimet a 
bébiszittertől. Hasogat a fejem, és eszembe jut, hogy nincs 
otthon vacsorára se tej, se semmi. 

Úgyhogy elmegyünk vásárolni, és miközben a pénztár 
előtt kígyózó sorban állunk (mert mindenki munka után 
akar bevásárolni vacsorára), a gyerekek rákezdik a nyafo
gást. Mind a kettőnek kell valami játék, amit a pénztár kö
zelében raknak ki. M o n d o m , hogy nem, de egyre hangosab
ban követelőznek. 

Tudom, hogy higgadtan kellene rájuk szólnom: „Nem ve
szünk játékot, gyerekek. Ha így viselkedtek, azonnal haza
megyünk", de az időpont és a hely nem alkalmas ilyen lec
kékre. Se időm, se türelmem a kocsiban kivárni, amíg lecsil
lapodnak. Vacsorát kell csinálnom, és ha még negyedórát to
tojázom, kezdődik a csúcsforgalom, és akkor elszabadul a 
pokol a kocsiban. A gyerekek éhesek, nyűgösek, unják ma
gukat, egymást püfölik és velem ordítoznak. Én is ordítozni 
kezdek, és a legszívesebben kiszállnék, és meg sem állnék a 
Marsig. 
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Ilyenkor mi a teendő, Tracy? - kérdezte Bertha. - Ezt a 
helyzetet hogy kerüljem el? 

- N e m vagyok varázsló - feleltem. - Ha ennyire elfajult a 
dolog, nincs mit tenni. Itt még a suttogó sem tud mit elő
húzni a csodazsákjából - ismertem be -, hacsak azt nem, 
hogy okulni kell a hibáinkból. 

Hogy mire gondoltam? A tervezésre, kedvesem. Előző este 
nézzünk körül a konyhában, hogy ne a gyerekkel (vagy gye
rekekkel) kelljen bevásárolnunk, a lehető legrosszabb idő
pontban. Ha az utolsó pillanatban jut eszünkbe, hogy vala
miről mégis megfeledkeztünk, előbb vásároljunk, és csak az
tán hozzuk el a gyerekeket a bébiszittertől vagy a bölcsődé
ből. Ha ez nem megoldható, az efféle váratlan kiruccanások 
esetére tartson a kesztyűtartóban vagy a csomagtartóban 
valamilyen egészséges, nem romlandó harapnivalót. Továb
bá válasszanak ki egy-két játékot, amelyek az autóban „lak
nak" . Vigyék magukkal az áruházba, hogy a gyerek elfoglal
hassa magát valamivel, ahelyett hogy csokit vagy új játékot 
követel, és kivágja a hisztit, amikor nem kapja meg. Minden 
problémát a tervezés sem old meg, de mindenképpen eny
hít azokon, amelyek újra meg újra felbukkannak... már ha 
tanulunk belőlük. 

5. Nézze a dolgokat a gyerek szemszögéből. Amit egy felnőtt 
„rossz" vagy „jó" viselkedésnek tart, a gyerek szemszögéből 
talán egészen másként fest. A tizenhat hónapos Denzel nem 
„agresszív", amikor kitépi a játékot Rudy barátja kezéből. 
N e m „tapintatlan", amikor a szobában járkálva átgázol báty
ja képkirakóján. Nem bántani akarja az anyját, amikor bele
harap a karjába. És nem „rombol", amikor leránt a polcról 
hat-hét mesekönyvet és egy doboz játékot. 

Akkor hát mivel magyarázzuk a fenti eseteket? Denzel 
kisgyermek, aki önállóságra törekszik és el akarja érni a cél
ját, de még hosszú út áll előtte. Az első esetben még nem 
tudja szavakkal kifejezni, hogy „Ugyanazt akarom játszani, 
mint Rudy." A másodikban a koordinációs képessége hiány
zik ahhoz, hogy átlépje bátyja képét (amit valószínűleg ész-
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re sem vesz, miközben toronyiránt csörtet a szoba túlsó fe
lében álló játék teherautójához). A harmadik esetben jön a 
foga, de erről nem tud, és a testi kontrollja sem alakult ki 
ahhoz, hogy alkalmasabb tárgyat válasszon fájdalmának 
enyhítésére. A negyedikben azt szeretné, ha a mama mesét 
olvasna neki, de mivel nem érti még ok és okozat összefüg
gését, meg sem fordul a fejében, hogy ha kihúzza a kedvenc 
könyvét, minden leborul, ami rajta van. 

Amint a Hatodik fejezetben rámutattam, a kisgyerek lát
szólagos agresszivitása néha puszta kíváncsiság. N e m vélet
len például, hogy előszeretettel nyomkodják csecsemő test
vérük szemét. A szemgolyó mozog és nedves. Kit ne csábí
tana kísérletezésre? És a rosszalkodásnak időnként az az 
egyetlen oka, hogy a gyerek rosszkor és rossz helyen van. 
Esetleg hullafáradt, amitől szinte mindig türelmetlenebb és 
néha agresszív. És ha nem vagyunk következetesek a szabá
lyok betartatásával, ne várjuk el a gyerektől, hogy kitalálja, 
mikor mit szabad. Ha tegnap ugrálhatott a kanapén, nem 
joggal feltételezi, hogy ma sem szólunk érte? 

TIPP: Segítsünk a gyereknek betartani a megbeszélt sza
bályokat. Például gyakori szabály az, hogy „a lakásban 
nem labdázunk". Mi, felnőttek tudjuk, hogy labda szabad 
térre való. Akkor miért tartjuk a játékosdobozban? És 
miért lepődünk meg, ha a gyerek a lakásban focizik? 

6. Fontolja meg, miről nyit vitát. Fárasztó dolog egy gyerekre 
felügyelni: „Nem, Ben, azt nem adhatom oda." „Nem sza
bad." „Ben, állj messzebb a vasalódeszkától." Vannak napok, 
amikor az állandó utasítgatás az ember idegeire megy. De a 
gyereknevelésbe a fegyelmezés is beletartozik. Fontos azon
ban tudnunk, mikor kell feltétlenül ragaszkodnunk a szabá
lyokhoz, és mikor lehet lazítani rajtuk egy kicsit. Amikor 
nyilvánvalóan vesztésre állunk, döntenünk kell - kitartunk a 
végsőkig, vagy méltósággal beadjuk a derekunkat? Legyünk 
kreatívak. 
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Mondjuk, eljött a rendrakás ideje, de a gyerek fáradt. 
Szólunk neki, hogy „Gyere, pakoljunk el," mire ő rávágja, 
hogy „ N e m ! " Ha általában készségesen elrakja a játékait, 
miért keresnénk a bajt? Segítsünk neki. „Én elpakolom a 
kockákat, te meg addig fektesd le a babádat a bölcsőjébe." 
Ha tovább makacskodik, ismételjük meg: „Segítek", és pa
koljunk el, de egy játékot hagyjunk kint. Adjuk oda neki ez
zel a szöveggel: „Tessék, ezt te dobd bele a játékosdoboz
ba." Ha szót fogad, dicsérjük meg (de ne vigyük túlzásba): 
„Ügyes vagy." 

Tegyük fel, hogy szeretnénk felöltöztetni. Ha általában 
nehezen megy, és már késésben vagyunk, akkor ezt elpus
káztuk. Nincs rá idő, hogy mint rendesen, negyedóránként 
adjunk rá egy-egy ruhadarabot. Mit csináljunk? Nincs más 
megoldás, a gyerek pizsamában megy bölcsődébe, vagy 
ahová készültünk. Hamar rá fog jönni, hogy nyilvános he
lyen nem ez a legmegfelelőbb viselet, és talán nem fordul 
elő még egyszer. (Majd kitalál valami mást!) 

A lényeg, hogy van, amikor gyors megoldáshoz kell folya
modnunk. Telik az idő, és valamiből alább kell adnunk. Le
gyünk okosak és találékonyak, de ne mentegetőzzük, és ne 
bonyolódjuk hosszadalmas magyarázatokba. Például a böl
csődébe igyekszünk, de a gyerek egy lépést sem hajlandó ten
ni, pedig máris elkéstünk. Ne tartsunk kiselőadást („Siet
nünk kell. Mamának negyedóra múlva kezdődik az értekezle
t e " ) . Nemcsak hogy nem ért belőle egy szót sem, de talán 
még jobban megmakacsolja magát. (A gyerek megérzi, mikor 
tudja felbosszantani a szüleit.) Szó nélkül kapjuk ölbe, és ha
ladjunk. 

7. Zárt választásokat ajánljon a gyereknek. A kisgyermek kész
ségesebben szót fogad, ha választhat, mert ettől úgy érzi, 
hogy van beleszólása a dolgokba. Tehát ahelyett, hogy fe
nyegetőzünk vagy kész tények elé állítjuk, igyekezzünk be
vonni és éreztetni vele, hogy részt vehet az események irá
nyításában. De ügyeljünk rá, hogy úgynevezett zárt válasz
tásokat ajánljunk fel - úgy fogalmazzuk meg kérdéseinket 
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vagy kijelentéseinket, hogy valamilyen konkrét dolog legyen 
rájuk a válasz, nem pedig „igen" vagy „ n e m " : „Lekváros pi
rítóst kérsz, vagy körözöttes kenyeret?" „A kockáidat rakjuk 
el először, vagy a babáidat?" (további példákat a jelen oldal 
szalagjában talál). Ezek igazi választási lehetőségek legye
nek, vagyis olyan alternatívák, amelyeket mi már végiggon
doltunk, és világosan meg is fogalmaztunk. Ha például este 
a vetkőztetésnél azt kérdezzük: „Mehetünk fürdeni?", való
jában nem adunk választási lehetőséget, hanem kerülő úton 
azt közöljük vele, hogy mit kell csinálnia. És mivel kérdés 
formájában hangzik el, azt kockáztatjuk, hogy a gyerek eset
leg nemmel felel. Helyesebb tehát azt kérdezi: „Melyik játé
koddal akarsz fürdeni, a kacsával vagy az elefánttal?" 

Választási lehetőségek 
P a r a n c s / f e n y e g e t é s 

Ha nem eszel, nem megyünk a játszótérre. 

Azonnal gyere ide. 

Tisztába teszlek. 

Engedd el Sally játékát. 

Nem, Paul, a rúzsommal nem játszhatsz. 

Ne csapkodd azt az ajtót! 

Tele szájjal ne beszélj. 

N e m ! Most nem veszünk fagyit. 

Elveszi az étvágyadat. 

V á l a s z t á s i l e h e t ő s é g / k é r é s 

Ha megetted, elmegyünk a játszótérre. 

Ide tudsz jönni egyedül, vagy inkább érted 

menjek? 

Most tegyelek tisztába, vagy előbb olvassunk 

mesét? 

Ha nem tudod elengedni Sally játékát, segí

tek neked. 

Ideadod nekem a rúzsomat, vagy segítsek 

neked, hogy el tudd engedni? Köszönöm... 

aranyos vagy, hogy szót fogadtál. Melyiket 

kéred, a fésűmet vagy a tükrömet? 

Légy szíves, finoman csukd be az ajtót. 

Előbb rágd meg, ami a szádban van, aztán 

elmondhatod, amit szeretnél. 

Igen, tudom, hogy éhes vagy. Ha hazaérünk, 

ehetsz egy [nevezzünk meg valamilyen fi

nomságot]. 

8. Ne féljen nemet mondani. Hiába gondolkodik előre, bizo
nyosan lesznek olyan esetek, amikor nem teljesítheti a gye
rek kívánságát. Kérdezze meg önmagától: Fontosnak tartom, 
hogy a gyerekem sose sírjon? Ha igen, akkor nyilván visszaret-
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lag azért, hogy hozzávágja valakihez. Ekkor Dorothy nyu
godt, de ellentmondást nem tűrő hangon rászólt: „Oliver, 
nem dobáljuk a játékokat!" Oliver letette a teherautót. 

N e m mindig tudjuk megelőzni a gyereket, de általában 
közbeléphetünk, amikor már rosszalkodik. Rebecca például 
azért hívott föl, hogy az étkezőasztalnál zajló drámákról pa
naszkodjék. Általában az történik, hogy a tizenöt hónapos 
Raymond negyedórán át eszik a székében, azután dobálni 
kezdi az ételt. „Ez annak a jele, kedvesem, hogy már nem 
éhes - magyaráztam. - Olyankor azonnal vedd ki a széké
ből. Semmit nem érsz el vele, ha akarata ellenére ott kell ül
nie. Hiába próbálod etetni, úgyis csak fészkelődni fog, hát
rafeszíti a testét, vagy ordít." 

„Igen! Pontosan ezt szokta csinálni", kiáltotta Rebecca 
csodálkozva, mintha a gondolataiban olvastam volna. (Nem 
tudhatta, hogy száz meg száz kisgyereket láttam, akik 
ugyanezt művelik.) A javaslatom egyszerű volt: fél órával 
azután, hogy kivette Raymondot a székéből, ültesse vissza, 
hátha éhes még. Rebecca két napon keresztül ehhez tartot
ta magát. Eléggé megerőltető volt számára ennyit emelgetni 
a gyereket, de Raymond most már eszik, és nem dobálózik 
az étellel. 

Abban is fontos segítenünk a kisgyermeknek, hogy meg
értse: mit érez olyankor, amikor rosszalkodik. Gondoljuk 
végig az előzményeket. Ha nem aludt, valószínűleg fáradt. 
Ha nem teljesült a kívánsága, frusztrált vagy mérges. Ha va
laki megütötte, nyilván fájdalmat érez. Haladéktalanul ne
vezzük meg az érzelmet: „Tudom, hogy [fáradt, mérges 
stb.] vagy." Természetesen sohasem szabad megszégyeníteni 
a gyereket vagy „rossz"-nak nevezni azért, mert érzelmei 
vannak. Ugyanakkor hozzuk tudomására azt is, hogy sem
miféle érzelem nem szolgálhat mentségként. Vagyis akármit 
érez is, azonnal abba kell hagynia a helytelen viselkedést (a 
verekedést, harapást, hisztizést). A cél az, hogy megtanulja 
felismerni és kezelni az érzelmeit. 

ten attól, hogy egy határozott „nem"-mel megríkassa. Nem
régiben például egy olyan anyukával töltöttem egy napot, 
akinek van egy kétéves és egy négyéves kisfia. Mindig nya
fogva kértek mindent - és az anyuka minden alkalommal 
teljesítette a kérésüket. Sohasem mondott nemet, mert nem 
bírta látni gyerekei könnyeit. A sírás egyrészt időnként elke
rülhetetlen, másrészt a gyerekeknek meg kell tanulniuk, mi
lyen emberi érzelmek léteznek - és ezek között ott van a szo
morúság, a düh és az elkeseredés is. Hosszú távon az anyuka 
a saját és az ő életüket egyaránt megnehezíti, hiszen az élet
tel együtt jár a frusztráció, a csalódás, és a gyerekei nem 
lesznek felkészülve rájuk. A klasszikus Rolling Stones-szám-
ból is tudjuk, hogy nem mindig kaphatjuk meg, amit szeret
nénk. Kellemetlen meglepetést készítünk elő a gyereknek, 
ha nem tanítjuk meg arra, hogy a „nem"-et is elfogadja vá
lasznak. (Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig ki is 
kell mondanunk a „ n e m " szót; lásd a tippet a 180. oldalon.) 

TIPP: Ha valami fölzaklatja a gyereket, ne akarjuk min
denképpen megvigasztalni, mert azzal elnémítjuk az érzel
meit; ne próbáljuk meggyőzni róla, hogy nem is érzi magát 
olyan szörnyen, mert akkor csak elfojtja az érzelmeit; ha
nem mindig hagyjuk, hogy minden érzelmét kifejezze. 
Mondjunk valami olyasmit, hogy „Tudom, most csalódott 
vagy" vagy „Látom, most nagyon mérges vagy" - ebből 
előbb-utóbb megérti, hogy az érzelmi reakciók normális je
lenségek, és az sem baj, ha az embernek néha rossz a kedve. 

9. Csírájában fojtsa el a nemkívánatos viselkedést. Akkor szól
junk rá a gyerekre, amikor látjuk, hogy rosszban sántikál, ne 
akkor, amikor már csinálja. Tizenkilenc hónaposok egy ját
szócsoportjában a következőnek lehettem tanúja. Az egyik 
kisfiúval, Oliverrel, aki közismerten hajlamos volt a vadulás-
ra, megint kezdett elszaladni a ló. Ezt Dorothy, az anyja is 
észrevette. N e m azt gondolta, hogy Most ebben a korszaká
ban van; majd kinövi, hanem árgus szemmel figyelte. Oliver 
kisvártatva fölemelt egy játék teherautót, szemmel látható-
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10. A jó magaviseletet jutalmazza, a rosszat javítsa ki vagy 
hagyja figyelmen kívül. Sajnos vannak szülők, akik annyira 
csak a rosszra figyelnek, hogy észre sem veszik, amikor a 
gyerekük valami jót csinál. Pedig az igazság az, hogy fonto-
sabb megdicsérni a jó magaviseletet, mint szóvá tenni a 
rosszat. Vegyük például egy kedves pár, Maura és Gil esetét, 
akik egy napon tündéri kislányukkal, Heidivel kerestek föl 
az irodámban. Azt állították, hogy a tizennyolc hónapos kis
lány „állandóan nyafog". Miközben anyukából és apukából 
dőlt a panasz, és mindkettő a másikat vádolta a gyerek „el-
kényeztetésével", Heidi önfeledten állt a játékok között, 
műanyag leveleket dobált a játék postaládába, különféle aj
tókat és zárakat nyitott-csukott. 

Maura és Gil ügyet sem vetettek rá, mígnem Heidi meg
neszelte, hogy nem őrá és nagyszerű teljesítményre figyel
nek, és nyafogni kezdett. Ekkor mindkét szülő felkapta a fe
jét, és egymást túllicitálva próbálták megnyugtatni. „Ó, sze
gény drágám, mi baj?" kérdezte Gil együtt érzőn. „Gyere 
ide, kincsem", mondta Maura. Szinte csöpögött belőlük a 
sajnálat. Heidi fölmászott Gil ölébe, néhány pillanat múlva 
azonban már le is kéredzkedett, hogy megnézze a többi já
tékot. Az egyórás konzultáció folyamán ez a jelenet legalább 
ötször megismétlődött. Amikor Heidi jól viselkedett, önál
lóan játszott és nem nyafogott, senki sem szólt egy szót sem. 
Amikor Heidi elunta magát, nyafogott egy kicsit, és a szü
leihez menekült vigaszért, amit azonnal meg is kapott. 

Maura és Gil ugyancsak meglepődött, amikor azt mond
tam nekik, hogy ők tanították meg rá Heidit, hogy nyafogjon 
és tőlük várjon megnyugtatást. Viselkedésükkel ugyanakkor 
azt is megakadályozták, hogy elmélyüljön egy-egy tevékeny
ségben. Értetlenül néztek rám. „Ne várjátok meg, hogy 
nyafogni kezdjen - javasoltam -, akkor dicsérjétek meg, 
amikor még elfoglalja magát. Elég, ha azt mondjátok: »Szé-
pen játszol, Heidi. Ügyes vagy.« Ettől biztonságban fogja 
érezni magát, mert tudja, hogy figyeltek rá, és tovább meg
marad egy-egy feladatnál, mint amikor azt érzi - helyesen 
hogy mással vagytok elfoglalva. És ha nyafog - tettem még 
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hozzá -, vagy eresszétek el a 
fületek mellett, vagy szólja
tok rá: »Csak akkor válaszo
lok, ha szépen beszélsz.«" 
Amikor először mondják ezt 
Heidinek, magyaráztam, mu
tassák meg, milyen a „szép 
beszéd": „Ne nyafogj, Hei
di, hanem mondd azt: »Ma-
ma, légy szíves, segíts«." 

TIPP: Figyeljünk rá, mit ju
talmazunk a figyelmünkkel 
- nyafogást, sírást, követelő
zést, szaladgálást a temp
lomban. Inkább akkor di
csérjük meg a gyereket, ami
kor szót fogad és szépen vi
selkedik, amikor csendben 
van, amikor önállóan ját
szik, és amikor önmaga 
megnyugtatására lefekszik. 
Röviden: a jó pillanatokat 
azzal tegyük emlékezetessé, 
hogy felhívjuk rájuk a fi
gyelmét. 

Miért ne verjük meg 
a gyereket? 

Bár az úgynevezett gyereknevelési szakértők 

újabban engedékenyek ezen a téren, én a 

verés semmilyen formáját sem tartom elfo

gadhatónak. Amikor magyarázkodnak ( „ E g y 

kis verésbe én sem haltam bele") vagy elke

nik a dolgot ( „ É p p csak meglegyintettem"), 

az számomra olyan, mintha egy alkoholista 

azzal védekezne, hogy ő csak sört iszik. 

Csak p i l l a n a t n y i l a g oldja m e g a h e l y z e 

t e t . A verésből a gyerek semmit sem tanul a 

helyes viselkedésről. Pusztán azt tapasztalja 

meg, hogy az ütés fáj. Lehet, hogy egy ideig 

jobban viseli magát, mert érthetően el akarja 

kerülni a fájdalmat. De ettől még nem fej

lődnek a társas készségei, önuralmat pedig 

végképp nem tanul. 

T i s z t e s s é g t e l e n . Csakis vadállatnak nevez

hetjük azt a felnőttet, aki elveszti az önural

mát, és megüt egy kisgyereket. 

K e t t ő s mérce. Hogy várhatja el egy szülő a 

gyerekétől, hogy ne verekedjen, amikor dühé

ben vagy frusztrációjában maga is verekszik? 

Agresszióra n e v e l . Ahogy az én Mamim 

mondja: „Beleverjük az ördögöt", vagyis a 

veréstől a gyerek csak még dacosabb lesz. 

A kutatási eredmények is ezt igazolják: azok 

a gyerekek, akiket meg szoktak verni, ma

guk is verik a társaikat, különösen a kisebbe

ket vagy gyengébbeket, és erőszakkal igye

keznek megoldani a problémáikat. 

11. Ne folyamodjon testi fe
nyítéshez. Egyszer egy áru
házban annak voltam szem
tanúja, hogy egy anyuka rá
csapott a gyereke lábára, majd rántott rajta egyet. „Vadál
lat!", kiáltottam rá. A nő megrökönyödött. 

„Tessék?", kérdezte. 
Határozott hangon megismételtem. „Azt mondtam: »Vad-

állat.« Hogy mer megütni egy kisgyereket?" 
Cifra káromkodással válaszolt, és elmasírozott. 
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Gyakran kérdezik tőlem, hogy szabad-e megverni a gye
reket. Az arcomról a legtöbb szülő le tudja olvasni a választ. 
Erre a kérdésre egy másik kérdéssel szoktam felelni: „Mit 
csinálsz olyankor, ha a gyereked egy másik gyereket ver?" 

A többség válasza ez: „Leállítom". 
„Hát, ha neki nem szabad verekednie - mutatok rá -, ne

ked miért volna szabad? A gyerek nem a tulajdonunk. Nem 
civilizált eljárás olyasvalakit megütni, aki nem üthet vissza, 
és nem tudja megvédeni magát." 

Ez vonatkozik a fenékre csapásra és a kézre ütésre is. Én 
azt gondolom, hogy ha valaki megüti a gyereket vagy bármi
lyen m ó d o n erőszakosan viselkedik, akkor elvesztette az 
önuralmát, és nem a gyerek, hanem ő szorul segítségre. 

Van szülő, aki azzal érvel: „Engem is vert az apám, és 
semmi bajom nem lett tőle." 

„Ez nem igaz - szoktam erre válaszolni. - Ártott vele. Azt 
tanultad meg tőle, hogy helyes dolog verekedni - márpedig 
az én véleményem szerint nem az." 

A testi fenyítés rövid távú megoldás, és semmi pozitívat 
nem tanít. A gyerek azt tanulja meg belőle, hogy verekszünk, 
amikor frusztráltak vagyunk; verekszünk, amikor nem tud
juk, mi mást tehetnénk; verekszünk, amikor elveszítjük az 
önuralmunkat. 

Mindjárt felrobbanok! 
Időnként azoknak a szülőknek is eljárhat a kezük, akik egyébként ellenzik a testi fe

nyítést. Például a félelem miatt, teljesen ösztönösen, mert a gyerek kiszalad az út

testre vagy más veszedelembe sodorja magát. Vagy frusztráltak. Kifogynak a béke

tűrésből, és odacsapnak, mert a gyerek folyamatosan bosszantja őket - például 

rángatja a ruhájuk ujját vagy csapkodja az újságot, amit olvasnak. M é g ha csak 

meglegyintik is a fenekét, vállalniuk kell a felelősséget: 

K é r j e n b o c s á n a t o t . „ N e haragudj. Megütöttelek, pedig Mamának sem szabad ve

rekednie." 

N é z z e n m a g á b a . Elhanyagolja magát? Rendesen eszik, jut ideje a pihenésre 

gondjai vannak a házastársával? Ha igen, a szokásosnál hamarabb elveszti a 

önuralmát. 
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M é r j e f e l a h e l y z e t e t . Volt valami abban az adott helyzetben, amit különösen el

viselhetetlennek talált? Ha már tudja, mitől szokott fölmenni ö n b e n a pumpa, igye

kezzen elkerülni a hasonló szituációkat, vagy legalább menjen ki a szobából, mi

előtt felforr a vére. Mindenkinek vannak gyenge pontjai. A szülők általában az 

alábbiakat nem bírják elviselni: 

• Lárma. 

• Nyafogás. 

• Kialvatlanság. 

• Sírás, különösen a vigasztalhatatlan vagy gyakori sírás. 

• A „süketség" (rászól a gyerekre, de az folytatja, mint aki nem is hallotta). 

Ne l e g y e n lelkifurdalása. Minden szülő követ el hibát; ne ostorozza magát. Ha ki

szolgáltatja magát a gyereknek, túlságosan nagy hatalmat ad a kezébe. A bűntudat 

abban is akadályozza, hogy a jövőben megfelelően fegyelmezni tudja. 

12. Tartsa észben, hogy az engedékenység nem azonos a szeretet
tel. Sok szülőnek, elsősorban azoknak, akik dolgoznak, ne
hézséget jelent a fegyelmezés. Valahogy így gondolkodnak: 
Egész nap nem vagyok itthon. Keveset látom a gyerekemet, nem 
akarok túl szigorú lenni hozzá. Nem szeretném, ha azt gondol
ná: „Ha apa hazajön, mindig csak parancsolgat." Nos, kedve
sem, jusson eszébe, hogy a tudatos fegyelmezés célja a taní
tás, nem a büntetés. Ne kiképző őrmesternek tekintse ma
gát. Ellenkezőleg: segítsen megérteni a gyereknek, hogy a 
szófogadás élvezetes dolog, és jó érzés úgy viselkedni, aho
gyan elvárják tőle. 

Csak ártunk a gyereknek, ha nem tanulja meg, hogy van
nak korlátok. Lehet, hogy bűntudatunk van („Szegény gye
rek - egész nap nem lát") , félünk („Megutál, ha rászólok"), 
a tagadásba menekülünk („Ó, majd kinövi") vagy áthárítjuk 
a felelősséget („Majd a bébiszitter megoldja"). Egyik eset
ben sem azt tanítjuk, amit minden gyereknek meg kell ta
nulnia: hogyan uralkodjék önmagán. Valahányszor beadjuk a 
derekunkat, tulajdonképpen „megvásároljuk" a szeretetét 
vagy a magunk lelki nyugalmát, de garantálhatom, hogy a 
gyerek legközelebb drágább árat fog kérni érte. Még ennél is 
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rosszabb, hogy előbb-utóbb az idegeinkre fog menni a vi
selkedése - amelyet mi bátorítottunk, még ha nem ez volt is 
a szándékunk. Előbb-utóbb úgy érezzük majd, hogy betelt a 
pohár. Akkor oda az önuralmunk, és ez nem a gyerek hibá
ja lesz. 

Ennek ellenére arra kérem, hogy adja meg magának a té
vedés jogát. A tudatos fegyelmezésben is a gyakorlat teszi a 
mestert. Én a lányaimnak kicsi koruktól fogva egyértelmű 
és szigorú határokat jelöltem ki, pontosan úgy, ahogy ne
kem az édesanyám és Mámi, a nagymamám. Persze távolról 
sem voltam tökéletes; nemegyszer robbantam én is. És foly
ton attól féltem, hogy ilyenkor kitörölhetetlen nyomokat 
hagyok a gyerekeimben. De néhány hiba, némi következet
lenség még nem tesz tönkre egy egész gyerekkort. Most, 
hogy a lányaim már a kamaszkorban járnak, a kisgyermek
kori fegyelmezés semmiségnek tűnik. Folyamatosan próbá
ra teszik a türelmemet. Minden találékonyságomra szüksé
gem van, igyekszem könnyen venni a gondokat, de közben 
nem felejtem el, hogy nekem kell kézben tartanom a gyep
lőt. Akármekkora gyakorlatom van is a suttogásban, a töké
letességtől nagyon messze vagyok. 

Azt tapasztaltam, és más szülőknél is azt látom, hogy ha 
következetesen és világosan kijelöljük a korlátokat, egyrészt 
mi magunk kellemesebben érezzük magunkat a bőrünkben 
és jobb szülőnek tartjuk magunkat, másrészt gyermekünk is 
nagyobb biztonságban tudja magát. Ismeri a korlátokat, 
tisztel minket a következetességünkért és mert álljuk a sza
vunkat. Szeret minket az őszinteségünkért, és tudja, hogy 
amit mondunk, az úgy is lesz. 

A „háromig számolok" szabály 
Az én Mámim mindig arra intett: „Kezdd úgy, ahogyan foly
tatni akarod." Másképpen szólva: figyeljünk rá, milyen üze
neteket küldünk a gyereknek. A rossz szokások hamar kiala
kulnak, különösen a még erősen befolyásolható kisgyermek-
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koznia. Ugyanez történik akkor is, amikor a gyerek ma este 
azt kéri - és meg is kapja -, hogy még hadd hallgasson meg 
két mesét, ihasson még egy korty vizet, ölelgessék csak még 
egy kicsit; holnap este már ennyivel sem fogja beérni (a kró
nikus gondokról lásd a következő fejezetet). 

A tudatos fegyelmezés lényege a gondolkodás, célja a rossz 
szokások kialakulásának megelőzése. Amikor valamilyen nem
kívánatos viselkedést látunk, gondoljunk arra: Ha most nem 
teszek valamit ellene, ez elfajulhat. Lehet, hogy most „aranyos
nak" találjuk ezt a viselkedést, például hogy a gyerek pucéran 
rohangál az ebédlőasztal körül, amikor fürdetni szeretnénk, 
de később már nem fogjuk annak látni. 

Akármiről van is szó, nyafogásról vagy hisztiről, a szülő 
vagy gyerektárs ütlegeléséről, hogy nem akar lefeküdni vagy 
éjszaka felébred, dobálózik az étellel vagy kibírhatatlan nyil
vános helyen, nem hajlandó bemenni a fürdőkádba vagy le
hetetlen kiimádkozni belőle, folyamodjuk az alábbi módszer
hez, amit én a „háromig számolok" szabályának nevezek: 

Egy. Amikor a gyerek először lépi át a kijelölt határt - a til
tás ellenére ugrál az ágyán, verekszik a játszócsoportban, el
választás után nyilvános helyen emelgeti a blúzunkat, mert 
szopni akar -, jegyezzük meg az esetet. És tudassuk a gye
rekkel, hogy átlépte a határt. (E fejezet végén, a 270-271. 
oldalon javaslatokat és bevált „szövegkönyvet" talál a leg
gyakoribb magatartásbeli problémákhoz.) Ha például a 

Másokra jobban hallgat? 

Azt látja, hogy a gyerek jobban szót fogad 

másoknak - a bébiszitternek, a nagyszülő

nek, a nagynéninek -, mint Önnek? Sok szü

lőt ilyenkor féltékenység fogja el, hátha arról 

van szó, hogy őt a gyerek kevésbé szereti, 

pedig ennek nem a szeretethez van köze, 

hanem a határok kijelöléséhez. Inkább tanul

jon attól a másik személytől ahelyett, hogy 

neheztel rá. 

nél. Christopher, az a kisfiú, 
akiről e fejezet elején írtam, 
már rájött, hogyan csikarhat
ja ki anyjától a csokoládét az 
áruházban, és valahányszor 
enged neki az anyja, ő újabb 
és újabb munícióhoz jut -
ezekhez az eszközökhöz fo
lyamodik majd, miközben 
egyre követelőzőbbé válik és 
rájön, hogy érdemes próbál-
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gyereket ölben tartjuk, és me 
fogjuk le a kezét, és mondjuk 

Általános hibák 

Az alábbi jellegzetes hibákat fegyelmezés 

közben szokták elkövetni a szülők. Vagy túl 

sokat beszélnek, vagy olyasmit mondanak, 

amit a kisgyerek még nem ért: 

Túl s o k a t m a g y a r á z n a k . Ennek klasszikus 

esetét láthatjuk például akkor, amikor a gye

rek fel akar mászni egy székre, és a szülő 

részletes magyarázatba kezd: „ N e mássz föl, 

mert ha leesel, nagyon megütöd magad, és 

fájni fog." Beszéd helyett cselekedjünk, és 

akadályozzuk meg, hogy fölmásszon. 

Á l t a l á n o s s á g o k a t m o n d a n a k . Bizonyos ki

jelentések, mint amilyen a „ N e m , az veszé

lyes", sokféle dolgot jelenthetnek. A „ N e 

mássz fel a lépcsőre" viszont konkrét és vilá

gos beszéd. A gyerek számára az sem jelent 

semmit, hogy „Te örülnél neki, ha én ütném 

a fejedet?" (gyakorta elhangzik, amikor a 

gyerek verekszik). Jobb azt mondani: „ A ú , 

ez fáj. Nem szabad verekedni." 

M a g u k r a veszik. Nem szeretek olyasmit 

hallani, hogy „Szomorú vagyok, ha csúnyán 

viselkedsz". Túl nagy hatalmat adunk a gye

rek kezébe, ha azt mondjuk neki, hogy a vi

selkedése elszomorít minket. Továbbá azt je

lenti, hogy a gyerek felelős a hangulatain

kért. Mondjuk inkább ezt: „Ha így visel

kedsz, nem maradhatsz itt velünk." 

K ö n y ö r ö g n e k / m e n t e g e t ő z n e k . A fegyel

mezés során a gyereknek nem szabad érez

nie, hogy vegyes érzelmek dúlnak bennünk, 

azt viszont igen, hogy urai vagyunk az indula

tainknak. Ha a szülő könyörög („Légy szíves, 

ne üsd meg anyát"), aztán mentegetőzik 

(Anya szomorú, ha meg kell büntetnie"), a 

gyerek úgy érzi, hogy nem is a szülő irányít. 

güt minket, első alkalommal 
ezt: „Aú, ez fáj. N e m szabad 
megütni anyát." Van olyan 
gyerek, akinek ennyi elég, és 
soha többet nem csinálja. 
De nem mindegyik. 

Kettő. Elképzelhető, hogy a 
gyerek egyszer megharapja 
az anyját vagy dobálja az éte
lét, aztán soha többé eszébe 
sem jut. Amikor azonban 
másodszor is előfordul, kezd
jünk gyanakodni, hogy egy 
rossz szokás kialakulásának 
kezdetét látjuk. Tehát ha 
másodszor is megüt minket, 
tegyük le az ölünkből, és 
emlékeztessük a szabályra: 
„Mondtam már, hogy nem 
szabad megütni anyát." Ha 
sírva fakad: „Ölbe veszlek, 
de nem verekedhetsz." Ne 
felejtsük el, milyen nagy 
szerepe van a figyelmünk 
minőségének abban, hogy a 
gyerek folytatja-e rosszalko-
dást, vagy sem. A hízelgés, a 
kompromisszumok, az en
gedékenység és a szélsősé
ges negatív reakciók (pél
dául a kiabálás) csak olaj a 
tűzre. Másképpen szólva: az 
eltúlzott reagálás általában ar
ra ösztönzi a gyereket, hogy 
megismételje tettét, vagy 
azért, mert játéknak tekinti, 
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ami utána következik, vagy 
azért, mert nem kap elisme
rést jó magaviseletéért, és 
ezzel az új stratégiával igyek
szik felhívni magára a figyel
met. 

N e m t u d j á k k o r d á b a n t a r t a n i a m é r g ü 
ket. A fegyelmezés mozgatórugója a szere

tet, nem a harag (lásd még a szalagot a 270. 

oldalon). Soha ne fenyegessük a gyereket. És 

nem érdemes haragot tartani. A gyerek ha

mar megfeledkezik az esetről, borítsunk rá 

fátylat mi is. 

Három. Az elmezavar az, ha többször megcsináljuk ugyan
azt, de mindig más eredményt várunk. Ha a rosszalkodás 
folytatódik, meg kell kérdeznünk magunktól: Mivel idézem 
elő? Próbáljunk nem eljutni a háromig. 

Tegyük fel, hogy a gyerekünk megüt egy másik gyereket. 
Az első alkalommal nézzünk a szemébe, és mondjuk azt: 
„Nem. N e m szabad megütnöd Manuelt. Fáj neki." A máso
dik alkalommal vigyük ki a helyiségből. Ne dühösen; egysze
rűen kapjuk ölbe, menjünk ki, és magyarázzuk el neki: „Ha 
verekszel, nem játszhatsz a gyerekekkel." Ha határozottak 
vagyunk, valószínűleg nem lesz több verekedés. Ha nem, és 
a kettőből három lesz, akkor ideje hazamenni. (A Nyolcadik 
fejezetben tárgyalt krónikus magatartásbeli gondok akkor 
alakulnak ki, ha rendszeresen hagyjuk, hogy háromig jusson 
a gyerek.) 

Emlékszik még a Hatodik fejezetben (229-230. oldal) el
mesélt esetre, amelyben a többiek távozásra kértek egy anyu
kát, mert a kislánya verekedett és lökdösődött? Ez az anyuka 
nemcsak azt tűrte, hogy Beth végigjárja a három fokozatot, 
hanem még folyton mentegette is: „Most ezt a korszakát éli. 
Majd kinövi." Nem igaz. A gyerek csak a cipőjét növi ki! 

Közben persze sajnáltam is Betht. Rajta csattant az ostor 
azért, mert az anyukák megelégelték az ő anyukája hozzáál
lását. Aki eltűrte a rosszalkodását, és ezzel azt tanította ne
ki, hogy szófogadás helyett lehet erőszakoskodni. Érthető, 
hogy sem a gyerekek, sem a felnőttek nem kértek a társasá
gából. N e m hiszem, hogy Beth, vagy akármelyik más gyerek 
természeténél fogva „rossz". Tény, hogy egyes gyerekek 
folytonosan feszegetik a korlátokat; kíváncsiak rá, meddig 
mehetnek el, milyen reakciót váltanak ki vele, mit visel el a 
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környezetük. Vannak, akik gyakrabban megfeledkeznek ma
gukról, mint mások. De közben a szüleiktől várják, hogy ki
jelöljék a határokat. Ha az anyuka vagy az apuka nem vesz 
tudomást a gyerek magatartásbeli problémáiról, ha nem se
gít neki megoldani őket, akkor a végén sajnos a gyereket bé-
lyegzik meg miatta. 

Tiszteletteljes közbelépés 
Ha a gyerek bármilyen m ó d o n rosszalkodik, mindig az a 
legjobb, ha higgadtan és késedelem nélkül közbelépünk. 
Ugyanakkor fontos az is, hogy tisztelettel lépjünk közbe. 

Vagyis nyugodtan és kedve
sen. Soha ne hozzuk zavar
ba, ne szégyenítsük meg és 
ne alázzuk meg. És mindig 
az járjon az eszünkben, hogy 
elsősorban nem büntetni, 
hanem tanítani akarjuk. 

Az egyik játszócsopor
tomban például Marcos, egy 
Talpraesett típusú kisfiú, 
egyre jobban belehevült a 
játékba. A kisgyermekeknél, 
pláne a természetükből adó
dóan szertelen Talpraeset
teknél ez teljesen normális 
jelenség. Társaságban, főleg 

Tiszteletteljes közbelépés 

F o g a l m a z z u k m e g a szabályt: „ N e m sza

bad [ezt vagy azt csinálni]." 

M a g y a r á z z u k el a v i s e l k e d é s h a t á s á t : 

„Ez fáj Sarának/Sarah most sír/csúnya dolog." 

V e g y ü k rá a g y e r e k e t , h o g y kérjen b o 
c s á n a t o t , é s ölel je m e g azt, akit b á n t o t t : 

„ M o n d d azt neki, hogy »bocsánat«." (De 

nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy egy 

bocsánatkérés felmenti a rosszalkodást.) 

M a g y a r á z z u k el a k ö v e t k e z m é n y t : „ H a 

[nevezzük meg, amit csinált], nem maradha

tunk itt; ki kell mennünk, és csak akkor jöhe

tünk vissza, ha megnyugodtál." (Ilyenkor 

„kiállíthatjuk"; lásd a 267. oldalt.) 

ha négyen vagy még többen vannak, sok minden történik. 
Utánozzák egymást, mind ugyanazzal akarnak játszani, ami 
időnként összetűzésekhez vezet. Sajnos gyakran az történik, 
hogy a szégyenkező vagy elkeseredett szülő megpróbálja irá
nyítani vagy lecsillapítani a túlpörgött gyereket; felajánl neki 
egy másik játékot; rákiabál vagy megrángatja, hogy most 
már aztán maradjon nyugton. Általában mindegyik módszer 
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Ismerje önmagát visszaüt. Minél kitartóbb a 
szülő, annál zaklatottabb 
vagy dacosabb a gyerek. Azt 
gondolja a maga gyerekfejé
vel: Nahát, Anya/Apa most 
csak rám figyel. Nem is be
szélget a többi felnőttel. A szü
lő voltaképpen megjutalmaz
za a rosszalkodásáért. 

Ebben a játszócsoportban 
az anyukák szerencsére előze
tesen megállapodtak abban, 
hogy erőszakoskodás esetén 
azonnal beavatkoznak. így 
aztán amikor a nekivadult és 
szemlátomást fáradt Marcos 
nekirontott Sammynek, és 
meglökte, Marcos anyukája, 
Serena rögtön felpattant. 
Először a „sebesült", böm
bölő Sammyhez ment, aki a 
földön feküdt: „Nincs sem-
mi bajod, Sammy?" Amikor Sammy anyukája ölbe vette a 
fiát, Serena az alábbi tiszteletteljes módon beszélt Marcos 
fejével: 

MEGFOGALMAZTA A SZABÁLYT: „Marcos, nem szabad lök
dösődni." 

ELMAGYARÁZTA MARCOS VISELKEDÉSÉNEK HATÁSÁT: „Ez fáj 

Sammynek." 
RÁVETTE A FIÁT, HOGY KÉRJEN BOCSÁNATOT ÉS ÖLELJE MEG 

A MÁSIK KISFIÚT: „ M o n d d azt, hogy »bocsánat«. Köszönöm. 
És most öleld meg Sammyt." 

Marcos, mint a gyerekek általában, bocsánatot kért és 
megölelte Sammyt, de ezt a két dolgot varázslatnak tekin
tette, amely semmissé teszi azt, amit művelt. Erre Serena is 
rájött, amikor látta, hogy ugyanolyan féktelenül viselkedik, 
mint korábban, és tudta, hogy Marcos eljutott a kettőhöz. 

Nevelési stílusunk (lásd a 62-64. oldalt) meg

határozza fegyelmezési elveinket és módsze

reinket. 

Az Irányító hajlamos dühből fegyelmezni. 

Gyakran kiabál, rángatja a gyereket, sőt testi 

fenyítést alkalmaz. 

A Megengedő nemritkán bocsánatot kér 

a gyerek nevében, mentegeti a viselkedését. 

Addig nemigen fegyelmezi, amíg annyira el 

nem fajul a dolog, hogy kénytelen közbe

lépni. 

A Támogató megtalálja az arany középutat. 

A háttérben marad, hogy felmérje a helyze

tet és a gyerek egyedül megoldhassa a prob

lémákat, de szükség esetén azonnal és tisz

teletteljesen közbelép. Fontosnak tartja, 

hogy gyermeke megtapasztalja a különféle 

érzelmeket, ezért nem akarja mindenáron jó

kedvre deríteni. Kijelöli a határokat, és ha a 

gyerek átlépi őket, viselnie kell a következ

ményeket. 
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ELMAGYARÁZTA A KÖVETKEZMÉNYT: „Aranyos voltál, hogy 
bocsánatot kértél Sammytől, de most ki kell mennünk, 
hogy megnyugodj. Ha verekszel és lökdösődsz, nem játsz
hatsz a többiekkel." 

Bár vannak gyerekek, akiket annyira elragad a hév, hogy 
nincs más megoldás, haza kell vinni őket, a többieknél álta
lában elég, ha tíz-tizenöt percre eltávolítjuk őket a társaság
ból. Ezt nevezem én „kiállításnak", és kisgyermekek eseté
ben ezt tar tom a legjobbnak, de úgy, hogy mi is a gyerekkel 
maradunk (lásd a keretes részt a 267. oldalon). Ha vendég
ségben vagyunk, kérdezzük meg, hová vonulhatunk félre; 
nyilvános helyen menjünk ki az előtérbe vagy akár a mosdó
ba. A cél az, hogy a gyerek visszanyerje az önuralmát. Ha 
tudjuk, hogy ölbe véve csak még jobban hisztizik, sőt verek
szik is, tegyük le a földre. Bátorítsuk, hogy kifejezze azt az 
érzelmet, amelyet az eset kiváltott belőle, vagyis mondjuk ki 
helyette, hogy mit érez: „Mérges vagy." Amikor lecsillapo
dott, mondjuk azt: „Most már megnyugodtál, úgyhogy vissza
mehetünk a többi gyerekhez." 

E rövid szünet után a gyerekek többsége jól viseli magát. 
Ha mégsem, haladéktalanul köszönjünk el, és menjünk haza. 
De ne mondjunk a gyereknek semmi olyat, amitől bűntudata 
támadhat. Ne felejtsük el, hogy mindez neki sem könnyű. 
Tudnia kell, hogy segítünk neki visszanyerni az önuralmát. 
(Apropó, ha ő volt az, akit megütöttek, vagy tanúja volt egy 
ilyen jelenetnek, ne magyarázzuk el neki, miért vitték ki 
Marcost, csak akkor, ha rákérdez. Tartsuk észben, hogy a gye
rekek utánozzák egymást. Ne adjunk nekik ötleteket, ne te
gyük érdekessé a rosszalkodást azzal, hogy túl nagy figyelmet 
szentelünk neki, és más gyereket se nevezzünk „rossz"-nak.) 

Ismerjük gyermekünk trükkjeit 

Sok gyerek született színész; ha akarnak, tudnak elragadók 
lenni. A szülők ilyenkor ellágyulnak, hisz „milyen édes", és 
más már nem is számít - a fegyelmezés el van felejtve. 
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Nemrégiben egy barátnőmnél láthattam erre példát. Mi
közben mi, felnőttek elmélyülten beszélgettünk, Henry üt
legelni kezdte a macskát. Az anyja azonnal közbelépett. 
„Henry, ne bántsd Borzost. Fáj neki." Lefogta a kezét, és 
hozzátette: „Simogasd." Henry ránézett, és angyali mo
sollyal az arcán, mintha mi sem történt volna, megszólalt: 
„Szia". Gyanítottam, hogy nem először játszódik le ez a je
lenet anya és fia között. Henry még csak tizenkilenc hóna
pos volt, de már tudta, hogy a lefegyverző mosollyal kísért 
„sziá"-jától elolvad az anyja. És így is történt; Mama büsz
kén elmosolyodott. „Most mondd meg, Tracy, hát nem 
édes?" Néhány perc múlva Henry fejbe kólintotta Borzost a 
teherautójával, majd kergetni kezdte a nappaliban. (Az ju
tott eszembe, hogy ha az anyja nem fegyelmezi Henryt, ha
marosan Borzos fogja - a karmaival.) 

Aztán ott van a „sajnáljatok" arc. Az a gyerek, aki szerep
játék közben már műsírást tud produkálni, máskor is meg 
tud játszani érzelmeket. A tizenhét hónapos Gretchen min
dig durcásnak tettette magát, ha magára akarta vonni a fi
gyelmet. Az anyukája végtelenül bájosnak és ellenállhatat
lannak találta ezt az arckifejezését - szemek lesütve, az alsó 
ajak lebiggyesztve. A baj csak az volt, hogy ez az „arc" fegy
verré vált Gretchen arzenáljában. És azon túl, hogy mani
pulálni tudta vele az anyukáját, az most már nem tudta 
megállapítani, hogy a lánya valóban duzzog-e valamiért, 
vagy csak játszik. 

Biztosra veszem, hogy az Ön gyermekének is vannak 
trükkjei. És lehet, hogy ő a legédesebb, legokosabb gyerek a 
földkerekségen, amikor hízelgéssel, műbánattal vagy más 
csellel szeretné megúszni a fegyelmezést, mégis jobb, ha 
nem dőlünk be a színészkedésének. Jusson eszünkbe, hogy 
amikor szemet hunyunk a rosszalkodása fölött, megakadá
lyozzuk benne, hogy önfegyelmet tanuljon. Olyan ez, mint 
amikor úgy kötünk be egy sebet, hogy előtte nem tisztítot
tuk meg a fertőzést okozó szennyeződéstől. Átmenetileg 
megkönnyebbülünk, csakhogy a rossz hamarosan még rosz-
szabb lesz. Legközelebb a gyerek hisztizni fog. 
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Hiszti ellen két lépésben 
A hiszti sajnos együtt jár a kisgyermekkorral. Tény, hogy a 
kezelhetetlen hiszti kialakulásának esélyét sikeresen csök
kentheti, ha szigorúan betartja a „háromig számolok" sza
bályomat, és még idejében tiszteletteljesen közbelép. Ám ha 
Önnek kisgyermeke van (és feltételezem, hogy van, külön
ben miért olvasná ezt a könyvet?), bizonyosan része lesz 
egy-két hisztiben. A gyerek rendszerint akkor hisztizik, ami
kor az a (szülő számára) legkínosabb, például vendégség
ben, templomban, étteremben vagy áruházban. Visítva, rúg
kapálva a földre veti magát, vagy csak áll, mint aki gyökeret 
eresztett, dobbantgat a lábával, és torkaszakadtából üvölt. 
Ön meg majd' elsüllyed szégyenében. 

A hiszti alapvetően a figyelem felkeltését szolgálja, és az 
önkontroll elvesztését jelzi. N e m tudjuk teljesen kivédeni, 
azt viszont elérhetjük, hogy a gyerek ne a szabályok megke
rülésére és a korlátok áthágására használja. Amit én javaso
lok, az egy egyszerű, kétlépéses módszer, amelynek során 
elemzünk (megértjük, mi váltotta ki a hisztit) és cselekszünk. 

1. Elemzünk. A hiszti okának elemzésével azt tudhatjuk meg, 
hogy hogyan vessünk neki véget. A hisztinek számos oka le
het. Végtére is, a „segíts/hagyjál" huzavona kimerítő a gyer
mek számára. A leggyakoribb okok között szerepel a fáradt
ság, a zavarodottság, a frusztráció és a túl sok inger. 

Sokszor az az oka, hogy a kisgyerek nem tudja kifejezni 
magát, és ha odafigyelünk, látjuk, hogy igyekszik valamit a 
tudomásunkra hozni. A mi Sophie-nk sosem szeretett baba-
zsúrra járni. Amikor az első zsúron raplizott, azt reméltem, 
hogy majd belejön. De amikor a második születésnapi 
összejövetelen annyira felhúzta magát, hogy visítva rohant 
az ajtóhoz, beláttam, hogy ez problémás terület - a zajos so
kadalom túlságosan ijesztő a számára. De az nem lehetett 
megoldás, hogy egyáltalán nem járunk társaságba. Sophie 
amúgy is elég csendes és félénk kisgyerek volt, szüksége volt 
„gyakorlásra" különféle társas helyzetekben. Ugyanakkor 
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tiszteletben akartam tartani azt is, amit a hisztijeivel hozott 
a tudomásomra. Ezért aztán vagy csupán néhány percre ug
rottunk be a zsúrra, vagy úgy időzítettük, hogy a „Boldog 
szülinapot" eléneklésére és a torta felvágására érjünk oda. 
Előtte megkérdeztem a vendéglátó szülőktől, hogy van-e ki
fogásuk ellene, és elmagyaráztam, hogy „Sophie nem bírja 
ki elejétől a végéig". 

Ám mind közül az „ezt akarom, azt akarom" hiszti a leg
rosszabb, amelynek célja a környezet, vagyis a szülő mani
pulálása és irányítása. A gyerek a szülő akaratát igyekszik 
megtörni (ami sokszor sikerül is neki, ezért gyakran megis
métli), mégsem nevezhetjük érte akaratosnak vagy zsarnok
nak. Csak azt csinálja, amire a szülő akaratán kívül tanította. 

Az első kötetben bemutatott egyszerű oknyomozó mód
szerrel kideríthetjük, hogy a hisztivel manipulálni akar-e 
minket a gyerek, vagy egyszerűen csak fáradt. Az oknyomo
zó módszer három részből áll: 

AZ ELŐZMÉNY - AMI A HISZTI ELŐTT TÖRTÉNT. Mit C s i n á l 

tunk akkor? Mit csinált a gyerek? Vele foglalkoztunk, vagy 
valaki/valami mással? Ki volt még a közelben? Apuka? Na
gyi? Egy másik gyerek? Mi játszódott le a gyerek környeze
tében? Bántotta valaki? N e m kapott meg valamit, amit 
akart? 

A GYEREK VISELKEDÉSE - AMIT Ő CSINÁLT. Sírt? Mérges 
volt? Frusztrálta valami? Fáradt, fél, éhes? Harapott , lökdö
sődött, verekedett? Olyasvalamit csinált, amit korábban so
ha? Vagy amit gyakran csinál? Ha összeveszett egy másik 
gyerekkel, ez valami új, vagy sokszor megtörténik? 

A KÖVETKEZMÉNY - AZ ELŐZŐ KETTŐ MIATT KIALAKULT 

HELYZET. Ezen a ponton lényeges, hogy vállaljuk a felelősséget 
azért, ahogyan a mi viselkedésünk formálja a gyereket. Nem 
hiszek abban, hogy bárki „elkényezteti" a gyerekét. Pusztán az 
történik, hogy a szülők akaratlanul is rossz szokásokat taníta
nak neki, és erről nem tudnak, vagy azt nem tudják, hogyan 
változtassanak rajtuk. Én ezt ötletszerű nevelésnek nevezem 
(lásd még a 279. oldalt; továbbá a Nyolcadik fejezetben tár
gyalt problémák mind az ötletszerű nevelés következmé-
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nyei) - anyuka és apuka nem is sejtik, hogy valósággal bele
sulykolnak a gyerekbe valamilyen rossz szokást, és újra meg 
újra elkövetik ugyanazt a hibát. Például ha a gyerek rossz
kedvű, hízelgéssel és gügyögéssel mindenáron fel akarják 
vidítani; nem következetesek a szabályokkal; engednek, 
hogy elkerüljék a kínos helyzeteket vagy a későbbi konflik
tusokat. Az adott helyzetben talán elejét veszik kellemetlen
ségeknek, hosszú távon azonban csak megerősítik a rossz 
szokásokat. Ők maguk tanítják rosszalkodni a gyereket azzal, 
hogy beadják a derekukat. 

A változtatás lényege tehát abban rejlik, hogy nekik ma
guknak kell másképpen csinálniuk valamit - hagyni a gyere
ket, hogy kinyilvánítsa az érzelmeit, nem pedig vigasztalni 
vagy engedni a szeszélyeinek. Térjünk vissza Francine és 
Christopher, Leah és Nicholas példájához, az anyukákhoz 
és fiaikhoz, akikkel e fejezet elején találkozhattunk. Ha az ő 
esetükben alkalmazzuk az oknyomozó módszert, az előz
mény az volt, hogy anyuka figyelme szükségszerűen nem a 
gyerekre, hanem a vásárlásra irányult, és hogy a pénztárnál 
halomban állt a kívánatos édesség. 

Christopher viselkedésének - nyafogás, majd a bevásárló
kocsi rugdosása - következménye az lett, hogy Francine en
gedett a követelőzésnek. Megvette Christophernek a csoko-

Nicholas esetében a viselkedés ugyanaz volt, mint Chris-
tophernél, a következmény azonban más, mert Leah mást 
csinált, mint Francine, nehogy szándéka ellenére megjutal
mazza a követelőzést: nem engedett. Nicholas valószínűleg 
nem fog hisztit csapni, ha legközelebb bevásárolni megy az 
anyjával. Ha mégis, de Leah a sarkára áll, akkor a kisfiú 
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meg fogja tanulni, hogy a hiszti nem vezet eredményre. 
N e m állítom, hogy kigyógyul a raplizásból, és most már az 
idők végezetéig példamutatóan fog viselkedni. De mivel az 
anyukája nem tünteti ki figyelmével a helytelen viselkedést, 
legalább nem válik szokásává. 

Persze nem mindegyik hisztiért az ötletszerű nevelés fele
lős. Lehet, hogy a gyerek azért frusztrált, mert nem tudja 
kifejezni magát, fáradt, betegség bujkál benne, és ezek mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy követelőzőbb vagy szélsősége
sebbek az indulatai. T ö b b tényező halmozódása is okozhat 
hisztit: például a fáradt gyereknek nem teljesül a kívánsága, 
vagy meglöki a játszótársa. Ám ha az oknyomozó módszer
rel azt állapítjuk meg, hogy azért kell szembesülnünk soro
zatos raplikkal - általában hasonló helyzetekben -, mert mi 
magunk jutalmazzuk a helytelen viselkedést, akkor nekünk 
kell változtatnunk a hozzáállásunkon. 

A kiállítás 

L é n y e g e : Ezt a szülők gyakran félreértik. Nem arról van szó, hogy büntetésképpen 

a szobájába küldjük a gyereket. Ezzel a módszerrel megelőzhetjük a teljes összeom

lást, mert kivonulunk a problémát kiváltó esemény helyszínéről. Az igazi kiállítás 

abban segít a gyereknek, hogy visszanyerje uralmát az érzelmei fölött, a szülők pe

dig nem kényszerülnek ötletszerű megoldásokra, amelyekkel csak a rossz viselke

dés rögzülését erősítenénk. Amikor a kisgyermeket kiállítjuk, mindig maradjunk 

mellette, még a kiságyában vagy a járókájában se hagyjuk magára. 

M e n e t e : Ha otthon vagyunk, vigyük el a gyereket a tett színhelyéről. Mondjuk, a 

konyhában tör rá a rapli; vigyük a nappaliba, és üljünk mellette mindaddig, amíg le 

nem csillapodik. Ha vendégségben vagy nyilvános helyen szabadul el a pokol, vi

gyük egy másik helyiségbe. Mindig mondjuk meg neki, mit várunk tőle. „Addig 

nem mehetünk vissza, amíg meg nem nyugszol." Többet megért, mint gondol

nánk. Főleg akkor, ha tettekkel és szavakkal egyaránt tudtára adjuk, mi miért törté

nik. Ha megnyugodott és elhallgatott, visszatérhetünk, de ha továbbra sem viselke

dik megfelelően, távozzunk megint. 

M i t m o n d j u n k : Nevezzük meg az érzelmet („Látom, mérges vagy.. .") , és fogal

mazzuk meg a szabályt ( de az ételt akkor sem dobálhatod"). Egyetlen egyszerű 

mondattal fejezzük be: „ H a így viselkedsz, nem lehetsz velünk/más gyerekekkel." 
Ne mondjuk azt: „Látni sem akarlak." 

ládét, így az adott pillanat
ban megúszott egy kínos je
lenetet a szupermarketban, 
viszont szándéka ellenére 
azt tanította vele a fiának, 
hogy egészen hatékony a 
hiszti-repertoárja - és más
kor is érdemes bevetni. 

A kínos helyzetekről 

Igen, csakugyan kínos, ha a gyerek hisztizik, 

de még kínosabb, ha folyton ezt csinálja. 

Ezért mielőtt megpróbálja kiengesztelni vagy 

ad neki valamit, hogy dühe lecsillapodjék, 

gondolja végig: ha nem változtat a saját vi

selkedésén, a hiszti állandósulni fog. 
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M i t ne csinál junk: Soha ne mentegetőzzünk: „ N e m szívesen csinálom ezt" vagy 

„Szomorú vagyok, hogy ki kell mennünk." Soha ne rángassuk a gyereket, ne kia

báljunk vele; higgadtan vezessük ki az események sűrűjéből. Soha ne zárjuk be 

egyedül a szobájába. 

2. Cselekszünk. Akármi váltotta is ki a hisztit, az önuralmát 
vesztett gyerek helyett a szülőnek kell gondolkodnia. A kis
gyermek még nem rendelkezik azokkal a kognitív készsé
gekkel, amelyek révén érvelhetne vagy végigkövethetne egy 
ok-okozati összefüggést. A hisztit úgy a legkönnyebb lesze
relni, hogy a szülő megőrzi hidegvérét, és hagyja, hogy a 
gyerek közönség nélkül kitombolja magát. Másképpen fogal
mazva: ne adjuk meg neki azt a figyelmet, amit a hisztivel 
igyekszik fölkelteni. Ehhez jön jól egy másik bevált straté
giám, a „három lehetőségem van": 

ELTERELEM A FIGYELMÉT. A hiszti kitörésének küszöbén ka
póra jön, hogy a kisgyerek még nem tud sokáig egy dologra 
összpontosítani. Mutassunk neki egy másik játékot. Vegyük 
ölbe, hogy kinézhessen az ablakon. A figyelemelterelés szin
te teljesen hatástalan, ha a gyerek már tombol, mert olyankor 
óriási érzelmi vihar dúl benne. És ne keverjük össze a figye
lem elterelését azzal, hogy különféle játékokkal vagy tevé
kenységekkel próbáljuk jobb kedvre deríteni még akkor is, 
ha közben a gyerek elkeseredettsége csak fokozódik. 

ÜGYET SEM VETEK RÁ. A kifejlett hisztire legjobb ügyet 
sem vetni, feltéve, hogy a gyerek nem veszélyezteti önmaga 
vagy mások testi épségét és a berendezést. Ha üvöltve, rúg
kapálva fetreng a földön, menjünk odébb vagy legalább for
dítsunk neki hátat. Ha ölben tartjuk, és közben ordít vagy 
bennünket ver (esetleg más módon agresszív), tegyük le. 
Nyugodtan, de határozottan közöljük vele: „Nem szabad 

megütni Anyát." 
LEFEGYVERZEM. A raplizó gyerek nem ura az indulatainak. 

Csak egy felnőtt segítségével képes lecsillapodni. Az egyik 
gyerekre jó hatással van, ha a szülő átöleli, a másikat viszont 
még inkább megvadítja, ha lefogják a kezét. A lefegyverzés 
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eszköze az is, ha eltávolítjuk a helyszínről. Ha dühe gyorsan 
fokozódik, folyamodjunk a kiállításhoz (lásd a keretes részt 
a 267. oldalon). Ezzel egyrészt megakadályozzuk a további 
konfliktusok és veszélyhelyzetek kialakulását, másrészt arra 
is lehetőséget adunk a gyereknek, hogy ne mások előtt le
gyen kénytelen kitombolni magát. A lefegyverzést azonban 
sohase dühösen végezzük, és ne folyamodjunk testi fenyí
téshez. 

Azt a módszert használja, amelyet a legjobbnak érez, eset
leg mind a hármat. Mérje fel a helyzetet, állapítsa meg, me
lyik lesz a leghatékonyabb. Egyvalami biztos: üres fenyege
téssel semmire nem megy - a következetesség viszont annál 
inkább beválik (a krónikus hisztiről lásd a következő fejeze
tet; 305-308. oldal). 

Kétség sem férhet hozzá, hogy a hiszti, kivált nyilvános 
helyen, a szülő számára is megalázó és frusztráló élmény. 
Akármelyik módszerhez folyamodik a fentiek közül, fontos, 
hogy féken tartsa a saját érzelmeit is. Legyen tisztában 
azokkal a testi jelekkel, amelyek megelőzik az Ön indulatai
nak elszabadulását (lásd a szalagot a 270. oldalon). T ö b b 
ször elmondtam már ebben a fejezetben, és most is megis
métlem, hogy a tudatos fegyelmezésben nincs helye a ha
ragnak. Egy szülőnek sohasem szabad megszégyenítenie, 
megvernie, megfenyegetnie, sértegetnie, lehordania a gyer
mekét, nem kiabálhat vele, nem ráncigálhatja, még csak 
meg sem legyintheti. Fegyelmezés ürügyén sem alkalmaz
hat semmiféle erőszakot, pláne nem egy könnyen befolyá
solható, védtelen kisgyerekkel szemben. Ha a szülő képte
len uralkodni a dühén, gyermekét sem tudja önfegyelemre 
nevelni. 

Ha úgy érzi, hogy forrni kezd a vére, menjen ki a helyi
ségből. Állítsa ki önmagát. Ha a gyerek bömböl, tegye a kis
ágyába vagy a járókájába, ahol biztonságban tudhatja. 
Gyakran m o n d o m a szülőknek: „A sírásba még egyetlen 
gyerek sem halt bele, de sokukat egy életre megsebezték a 
krónikusan indulatos szülők." Beszéljen a barátnőivel, kér
dezze meg tőlük, ők mit csinálnak, amikor torkig vannak a 
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A düh előjelei 
Mi ütött belém? 

gyerekükkel. Vagy forduljon 
szakemberhez, aki tanácso
kat adhat az indulatok keze
lésére. 

A gyereknek az a jó, ha 
szeretettel irányítják. Ha a 
szülő azt mondja, amit gon
dol, és komolyan is gondol
ja, amit mond, a gyerek sza
vahihetőnek fogja tekinteni, 
és ez nemcsak a kisgyermek
kor nehézségein segíti át, ha
nem ugyancsak jól jön majd 
a kamaszkorban is (ami kö
zelebb van, mint most Ön 
hiszi). Tisztelni fogja azért, 
mert kijelölte és nem enged
te átlépni a határokat. És et
től még jobban szereti majd 
Önt. Röviden: a tudatos fe

gyelmezés nem lerombolja a kapcsolatot szülő és gyerek kö
zött, hanem megszilárdítja. Tudom, néha nagyon nehéz - egy 
kisgyerek a legjámborabb szülő idegeit is képes kikezdeni. De 
mint a következő fejezetben látni fogja, a rögzült rossz szoká
soktól borzasztóan nehéz megszabadulni. 

ön ne csak a gyerek hangulatait tudja felis

merni, hanem legyen tisztában azzal is, ho

gyan hat Önre az, ha megmakacsolja magát, 

nemet mond vagy nyilvános helyen hisztizik. 

Megkérdeztem anyukákat, az ő testük milyen 

jeleket küld nekik, amikor fogytán a türel

mük. Ha ön az alábbiak egyikét sem találja 

ismerősnek, legközelebb figyelje meg magát. 

„Elönt a forróság." 

„Zsongani kezd a fejem." 

„Gyorsabban ver a szívem." 

„Alig kapok levegőt." 

„Hullámzik a mellkasom, szaporábban léleg

zem." 

„Izzad a tenyerem." 

„A fogamat csikorgatom." 

Tudatos fegyelmezés. 
Alapelemek 

P r o b l é m a M i t t e g y ü n k ? M i t m o n d j u n k ? 

Túl sok inger. 

Nyilvános helyen hisztizik, 

mert szeretne megkapni 

valamit. 

Vigyük el a helyszínről. 

Ügyet se vessünk rá. 

Ha ez nem válik be, vigyük el 

a helyszínről. 

„Látom, elfáradtál. Gyere, 

sétáljunk egy kicsit odakint.' 

„Nagyon látványos, amit csi

nálsz, de akkor sem kapha

tod meg." 

„így nem viselkedünk." 
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Tudatos fegyelmezés. 
Alapelemek 

P r o b l é m a 

Öltözködéskor nem hajlandó 

együttműködni. 

Továbbra is csak futkos. 

Kiabál. 

Nyafog. 

Futkározik, ahol nem volna 

szabad. 

Rugdosódik vagy verekszik, 

amikor ölbe vesszük. 

Elveszi mások játékát. 

Dobálózik az étellel. 

Más gyerek haját húzza. 

Verekszik. 

Folytatja a verekedést. 

M i t t e g y ü n k ? 

Hagyjuk abba az öltöztetést, 

várjunk néhány percet. 

Állítsuk meg, és vegyük ölbe. 

Halkítsuk le a hangunkat. 

Nézzünk a szemébe, és mu

tassuk meg, hogyan kell szé

pen (nem nyafogva) mondani 

ugyanazt. 

Mindkét kezünket a vállára 

téve állítsuk meg. 

Azonnal tegyük le. 

Menjünk oda hozzá, és kér

jük meg, hogy adja vissza. 

Vegyük ki az etetőszékéből. 

Kezünket tegyük arra a kezé

re, amelyikkel húz, és simo

gassuk meg. 

Fogjuk le; ha zaklatott, vi

gyük ki a szobából, és csak 

akkor jöjjünk vissza, ha meg

nyugodott. 

Menjünk haza. 

M i t m o n d j u n k ? 

„Később újra megpróbál

juk." 

„Addig nem tudunk elindul

ni, amíg fel nem öltöztél." 

„Halkan beszéljünk, j ó ? " 

„Csak akkor hallgatlak meg, 

ha szépen beszélsz." 

„Itt nem szabad szaladgálni. 

Ha nem maradsz nyugton, el 

kell mennünk." 

„ N e rúgj/üss meg. Fáj." 

„Azzal William játszott. 

Vissza kell adnunk neki." 

„ A z ételt nem dobáljuk." 

„ N e húzd a haját." 

„ N e m szabad verekedni. Az 

fáj Jimnek." 

„ M o s t haza kell mennünk." 



Nyolcadik fejezet 

Kialvatlanság, szeparációs 
szorongás és egyéb 
problémák, amelyek csak 
rabolják az idejét 

„Az én fogalmaim szerint az elkényeztetett gyerek 
valójában szorong, mert a korlátokat keresi. Ha senki nem 
jelöli ki neki őket, kénytelen tovább keresni." 

T . B e r r y B r a z e l t o n 



Kialvatlanság, szeparációs szorongás és egyéb problémák, amelyek csak rabolják az idejét 

Fogják meg! Tolvaj! Neil története 
Mindig tudom, hogy a hozzám forduló szülők „időrabló 
problémákkal" kínlódnak-e - olyan frusztráló, látszólag vég 
nélküli és gyakran megismétlődő viselkedési gondokkal, 
amelyek órákat vesznek el a nappalokból és az éjszakákból. 
Szenvedéseik történetét rendszerint így kezdik: „Tracy, már 
előre félek...", és azzal folytatják: „ha el kell mennem ott
honról" , „a fektetéstől", „a fürdetéstől", „az etetéstől" vagy 
más teljesen hétköznapi eseménytől, amely rémálommá 
vált. N e m is sejtik, hogy rajtuk kívül hány szülő él át nap 
mint nap hasonló megpróbáltatásokat. 

Szemléltetésképpen hadd meséljem el a kétéves Neil és 
szülei, Mallory és Ivan igaz történetét. Kicsit hosszúra nyú
lik, mert részletesen leírom, hogyan telnek az esték ebben a 
családban. Tartson ki - nagyon is jellemző azokra az esetek
re, amelyeket a többi szülőtől hallok. Egyes elemei talán 
Önnek is ismerősek lesznek. Nekem Mallory mesélte el, és 
azzal kezdte, hogy az esti rituálé náluk fél nyolckor, a fürde
téssel kezdődik, amit Neil nagyon szeret. „A baj az - foly
tatja Mallory -, hogy mindig csak közelharc árán lehet ki
venni a kádból. Kétszer-háromszor figyelmeztetem, hogy 
»Jól van, Neil, lassan vége a fürdésnek«. 

De amikor nyafogni kezd, engedek: »Rendben... akkor 
még öt perc.« Letelik az öt perc. Szólok neki: »Neil, most 
már gyere ki.« Megint nyafog, és játszik tovább, mire én azt 
m o n d o m : »Jó, még egy kicsit, de utána tényleg vége. Tedd le 
a flakonokat és a kacsádat. Kiveszlek, és megyünk aludni«. 

Néhány perc múlva elhatározom magam: »Kész, ennyi 
volt.« És szigorúan rászólok. »Most azonnal kijössz.« Elka
pom, de kiszabadítja magát, én meg próbálom megragadni 
azt a csúszós kis testét. »Gyere ide, Neil.« Lefogom a karját, 
de ő rúgkapál, visít, tiltakozik: »Nem! N e m ! Nem!« 

Kiugrik a kezemből, és vizesen berohan a szobájába. Kö
vetem a vizes lábnyomokat, megfogadom magamban, hogy 
elkapom, szárazra törlöm és ráadom a pizsamáját. Könyö-
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rögni kezdek: »Légy szíves, gyere ide... Vegyük fel a pizsa
mádat . . . H a d d öltöztesselek fel.« 

Amikor rákínlódom a pizsamája felső részét, panaszosan 
nyafog: »Aú! Aú!« 

Szörnyen érzem magam. »Jaj, szegény Neil. Megkarmol
talak? Nagyon fáj?« 

Elvigyorodik, úgyhogy öltöztetem tovább. »Nyomás az 
ágyba. Elvacakoltad az időt, ezért ma este csak egy mesére 
van időnk. Válassz egy könyvet.« Odamegy a polchoz. »Azt 
szeretnéd?« Erre kirángat egy rakás könyvet, és a földre do
bálja őket. »Nem? Inkább a másikat? Vagy ezt?« Belátom, 
hogy most nem érdemes rendet rakatni vele, pedig szörnyen 
bosszant, mert fürdés előtt fél óráig könyörögtem neki, 
hogy csináljon rendet a szobájában, és akkor is leginkább 
én pakoltam. 

De most már látom a végét. Kézbe veszem a könyvet, és 
azt m o n d o m neki: »Ugorj be a nagyfiú ágyadba.« Bebújik. 
Eligazítom rajta a takarót, és olvasni kezdek, de még mindig 
nagyon fel van pörögve, és lapozni akar, pedig még nem is 
fejeztem be azt az oldalt. Hirtelen felül, aztán feláll, és meg
próbálja kitépni a kezemből a könyvet. »Feküdj le, Neil. 
Aludnod kell.« 

Végre lefekszik. Úgy látom, már álmos, és megkönnyeb
bülten sóhajtok. Arra gondolok, hogy ma este talán köny-
nyebb lesz vele, de egy pillanat múlva kipattan a szeme, és 
elkiáltja magát. »Kérek vizet.« Túl szép lett volna ahhoz, 
hogy igaz legyen. 

»Jól van, hozok vizek«, m o n d o m neki, de ahogy indulok 
ki, bőgni kezd. Ezt már ismerem, azt jelenti, hogy Ne hagyj 
itt! »Akkor gyere velem«, mondom, mert tudom, hogy ha 
magára hagyom, kitör a harmadik világháború. Ölbe ve
szem, kiviszem a konyhába. Iszik pár kortyot - nem volt 
szomjas (sosem szomjas), aztán visszamegyünk a szobába. 
Ahogy beteszem az ágyába, észrevesz valamit, és kimászik. 

Ekkor már végképp elegem van. Megfogom a vállát, és 
emelt hangon rászólok: »Most rögtön visszamész az ágyadba. 
Ne kelljen még egyszer mondanom. Este van, aludnod 
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kell.« Le akarom kapcsolni a lámpát, de sírva fakad, és úgy 
kapaszkodik belém, mint akinek az életére törnek. 

Megesik rajta a szívem. »Jó, visszakapcsolom a lámpát. 
Olvassak még egy mesét? De ez az utolsó. Feküdj le, akkor 
mesélek.« De most már hiába mondok bármit, falra hányt 
borsó. Áll az ágyban, mint a cövek, folyik a könny az arcán. 
N e m moccan. »Feküdj le, Neil - ismétlem. - Légy szíves. 
N e m m o n d o m még egyszer.« 

Meg se mozdul. Próbálom elterelni a figyelmét. »Tessék -
odaadom neki a könyvet. - Segíts lapozni.« Semmi. Most 
már fenyegetőzöm. «Neil, ha nem fekszel le, itt hagylak. Ko
molyan mondom. . . kimegyek. Ha nem fekszel le, Anya nem 
mesél neked.« Nagy nehezen lefekszik. 

Olvasok még egy kicsit, és látom, hogy lecsukódik a sze
me. Nagyon óvatosan mozdulok, nehogy felébresszem. De 
kinyitja a szemét. »Itt vagyok - nyugtatom meg. - N e m men
tem el.« 

Amikor végre megint lehunyja a szemét, várok néhány 
percet, és óvatosan a földre teszem a lábamat. Visszatartom 
a lélegzetemet. Erősebben szorítja a kezemet. Úgyhogy fek
szem mellette, meg se moccanok, várok még egy kicsit. 
Azután megpróbálok lecsúszni az ágyról. Neil kinyitja a 
szemét. Még ott vagyok, félig lelógok az ágyról. Azt gondo
lom: Egy rossz mozdulat, és leesek, és akkor kész. De becsukja 
a szemét. Várok. Mostanára elzsibbadt a lábam, begörcsölt 
a karom. 

Végül legurulok a földre, és négykézláb óvakodom az ajtó 
felé. Sikerült! Lassan kinyitom az ajtót... és elborzadva hal
lom, hogy megnyikordul. Jaj, ne! És persze vékony hang 
hallatszik az ágy irányából: »Anya... Anya!« 

Visszaszólok: »Itt vagyok, drágám. N e m mentem el.« De 
nyugtató szavaim süket fülekre találnak. Neil sírni kezd. 
Úgyhogy megint visszafekszem az ágyra, és igyekszem meg
vigasztalni. Azt akarja, hogy még meséljek. Legszívesebben 
megfojtanám, de fogom a könyvet, és mesélek..." 

Mallory elhallgat. Szégyelli bevallani, hogy kezdődik elöl
ről az egész. Neil csak tizenegy körül alszik el, és Mallory 
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négykézláb oson ki a szobá
jából. „Minden este hulla 
fáradtan dőlök be az ágyba 
- mondja. - Ivan tévét né
zett vagy olvasott, és látszó
lag fogalma sincs róla, hogy 
az elmúlt három órában a 
gyerekünk túsza voltam. 
Amikor panaszkodom neki, 
hogy megint pokoli volt, ér
tetlenül néz rám. Azt mond
ja: »Azt hittem, hogy a nap
paliban vagy.« N e m kevés 
nehezteléssel a hangomban 
közlöm vele, hogy másnap ő 
fekteti le a gyereket." 

Mallory ereje végén tart. 
„Mindig kínszenvedés, Tracy. 
Úgy érzem magam, mint egy 
rabszolga. Ez csak egy kor
szak? Ki fogja nőni? Azért 
ilyen velem, mert napköz
ben dolgozom, és keveset lát? 
Alvászavara van? Vagy hiper-
aktív?" 

„Nem, nem, nem - felel
tem. - De egyvalamiben iga
zad van: tényleg a rabszol
gája vagy." 

Az efféle problémák ki
merítik a szülőt, értékes órá
kat rabolnak el az idejéből. 
Nemcsak a szülő-gyermek 
kapcsolatot terhelik, hanem 

a szülők közé is éket verhetnek. Egymást hibáztatják, harag
szanak egymásra. Sokat vitatkoznak azon, hogy mit csinál
nak rosszul, mi volna a helyes (erről lásd a következő feje-

Az időrabló problémák gyökerei 

Más családokban talán mások a problémák, 

vagy másképpen nyilvánulnak meg, de kiala

kulásuk okai között mindig megtalálhatunk 

egyet vagy többet az alábbiak közül, sőt 

akár mindegyiket is: 

• A szülők nem alakítottak ki egy rugalmas 

napirendet. 

• A szülők hagyják, hogy a gyerek irányítson. 

• A szülők nem úgy kezdték, ahogyan foly

tatni akarták. 

• A szülők nem jelölik ki a határokat. 

• A szülők nem jelölték ki.a saját személyes 

terüket - tisztelik a gyereket, de nem köve

telik meg tőle, hogy ő is tisztelje őket. 

• A szülők nem fogadják el a tényt, hogy 

a gyerek vérmérséklete olyan, amilyen; 

abban reménykednek, hogy majd megvál

tozik. 

• A szülők nem segítettek a gyereknek ab

ban, hogy megtanulja megnyugtatni ön

magát. 

• Különleges helyzetekben (betegség, bal

eset) a szülők lazítanak a szabályokon, de 

aztán akkor sem állítják vissza őket, amikor 

a gyerek már jól van. 

• A szülők egymással vitatkoznak, nem szen

telnek elég figyelmet a gyereknek - idővel 

már senki sem tudja, valójában mi is a 

probléma. 

• A szülők a maguk múltbéli „kísérteteivel" 

harcolnak, emiatt nem látják tisztán a gye

reküket. 
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zetben a 348-350. oldalt). De nem foglalkoznak azzal, hogy 
egyáltalán miért alakult ki ez a helyzet, és hogyan lehetne 
megszüntetni. 

Gyerekeink nem szándékosan rabolják az időnket. Mi, 
szülők pedig nem szándékosan válunk a cinkosaikká, de 
mégiscsak ez történik (lásd a szalagot az előző oldalon). A jó 
hír az, hogy lehet változtatni ezeken a krónikus bajokon. Eb
ben a fejezetben aprólékosan szemügyre vesszük a praxi
somban előforduló leggyakoribb időrabló problémákat - az 
alvászavarokat, a szeparációs szorongást, a cumitól való 
függőséget (ami hozzájárulhat az alvászavarhoz, vagy oka is 
lehet), a krónikus hisztit és az étkezés alatti rendetlenke-
dést. Mindegyik problémánál lépésről lépésre megmutatom 
a „kezelés" módját: 

• Gondolkodjon el rajta, mivel járul hozzá Ön a probléma 
fennmaradásához. 

• Gondolja végig, hogy Ön hajlandó-e változtatni a hoz
záállásán. 

• A probléma elemzéséhez használja az oknyomozó mód
szert. 

• Dolgozzon ki egy tervet, és tartsa magát hozzá. 
• Apránként haladjon; a változás minden egyes lépése 

két-három hetet is igénybe vehet. 
• Tartsa tiszteletben gyermeke igényeit; nem szabad úgy 

éreznie, hogy ő semmit sem irányíthat. 
• Állítson fel a szabályokat, és ne engedjen belőlük. 
• A kis haladásnak is örüljön. 

Vállalja a felelősséget 

Amikor valamilyen időrabló problémával fordulnak hozzám 
a szülők, nem az a célom, hogy lelkifurdalást vagy rossz ér
zést keltsek bennük a nevelési módszereik miatt. De hogy se
gíteni tudjanak a gyermekükön, vállalniuk kell a felelősséget 
azért, ahogyan a viselkedésükkel befolyásolják. Ezzel visszaju-
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tottunk az ötletszerű nevelés fogalmához (265-266. oldal), 
vagyis ahhoz, hogy anyuka és apuka szándékuk ellenére 
rosszalkodásra tanítják a gyereket. Mivel a kisgyermek bár
milyen szokást hamar fölvesz, az ötletszerű nevelést nem le
het teljességgel elkerülni. Időnként mindegyik szülő enged 
a gyerek szeszélyének, reagál a nyafogására, elsiklik a rosz-
szalkodása felett, ha ő kedvesen rámosolyog. Ám ha a rossz 
szokásokat hónapokon, sőt éveken keresztül szó nélkül hagy
ják, nehezebb változtatni rajtuk. És időrabló problémák vál
nak belőlük. 

Általában bármilyen régóta fennálló probléma orvoslásá
ra az alábbi lépéseket javaslom: 

Gondolkodjon el rajta, mivel járul hozzá Ön a probléma fenn
maradásához. Ne mondja a gyerekre, hogy „rossz". Nézzen 
inkább a tükörbe. (Őszintén válaszoljon az „Önvizsgálat" 
című szalag kérdéseire a 2 8 1 . oldalon.) Mallory nem tudott 
korlátokat felállítani, az irányítást átengedte a fiának, és ez
zel maga idézte elő azt, hogy Neil húzza az időt a fürdőkád
ban, az ágyban pedig megmakacsolja magát. Amíg Mallory 
nem változtat a saját viselkedésén, Neil sem fog. 

Gondolja végig, hogy Ön hajlandó-e változtatni a hozzáállásán. 
Amikor egy szülő segítségéért fordul hozzám, de minden ja
vaslatomra rávágja, hogy „Igen, ezt már megpróbáltuk", 
gyanítom, hogy még nem készült fel a változásra. A szülők 
gyakran nem is sejtik ezt, hiszen őszintén zavarja őket az 
adott probléma. De lehetséges, hogy van valami a háttérben. 
Mondjuk az, hogy az anyuka titkon örül neki, ha gyermeke 
valósággal hozzá van nőve, vagy ha elválasztás után is szopni 
szeretne, mert ettől úgy érzi, hogy szükség van rá. Vagy éj
szakánként szereti maga mellett érezni az ő „kisbabáját", aki 
immár két és fél éves, noha tudja, hogy ez aligha tesz jót a 
partnerével való kapcsolatának. Aztán vannak anyukák, akik 
a szülés előtt sikeresek voltak a munkájukban, és most, hogy 
minden energiájukat a gyermeknevelésbe fektetik, vágynak a 
kihívásra, akár olyanra is, amilyet egy-egy nevelési „problé-
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m a " jelent. Némely apukák titkon élvezik gyermekük ag
resszivitását. Másoknak azért esik nehezükre a fegyelmezés, 
mert őket annak idején nagyon szigorúan nevelték, és most 
eltökélték, hogy máshogy fogják csinálni. Ha bármilyen 
fenntartást tapasztalok a szülő részéről, rögtön megmon
dom: „Nem a gyerekkel van baj - neked kell segítenem." 

A probléma elemzéséhez használja az oknyomozó módszert. Az 
oknyomozó módszerrel (265-266. oldal) állapítsa meg, mi 
volt az előzmény (mi előzte meg a helyzetet), a viselkedést 
(amit a gyerek csinál) és a következményt (az előzmény és a 
viselkedés miatt kialakult 
szokás). Ha az alvással, az 
evéssel vagy a magatartással 
kapcsolatos nehézségek már 
régóta keserítik az életét, 
rendszerint több dolog áll a 
háttérben. De ha őszintén 
és alaposan utánajár, ki tud
ja deríteni, mik ezek a dol
gok, és hogyan változtathat 
rajtuk. 

Neil esetében az előzmény 
az volt, hogy az úgynevezett 
átvezető időszakokban, mint 
amilyen a fürdés és a lefek
vés, Mallory lazított a szabá
lyokon. Csak még egyet... még 
öt perc... csak egy korty víz. 
Neil viselkedése abban állt, 
hogy folyamatosan feszegette 
a korlátokat és nem tartotta 
be a szabályokat. A következ
mény az lett, hogy anyuka 
megsajnálta, mindig enge
dett, szándéka ellenére el
nyújtotta fia nehézségeit és 

Önvizsgálat 

Ha bármelyik kérdésre igennel válaszol, ak

kor Ön valószínűleg nagyobb szerepet játszik 

gyermeke problémájában, mint hinné. 

• Furdalja-e a lelkiismeret, amikor korlátokat 

állít gyermeke elé? 

• Előfordul-e, hogy nem következetes a sza

bályok betartatásában? 

• Ha Önnek munkahelye van, lazít-e a szabá

lyokon, amikor otthon van? 

• Sajnálja-e gyermekét, amikor megtilt neki 

valamit? 

• Gyermeke akkor hisztizik-e leginkább, ami

kor Ön a közelében van? 

• Szokott-e ön hízelegni vagy ígérgetni, ami

kor gyermeke rosszkedvű? 

• Fél-e attól, hogy gyermeke nem fogja sze

retni, ha fegyelmezi? 

• Rossz érzéssel tölti-e el, ha gyermeke nem 

jókedvű? 

• Szomorú-e ö n , ha gyermekét sírni látja? 

• Gyakran véli-e úgy, hogy más szülők „túl 
szigorúak"? 
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megtanította manipulálni. Elmagyaráztam Mallorynak: „Neil 
rájött, hogy nem állod a szavadat. Te ráadásul visszaélsz a bi
zalmával, amikor megpróbálsz kiosonni tőle, ezért nem mer 
ellazulni. Tudja, hogy ha elalszik, te magára hagyod. Ezen 
csak úgy lehet változtatni, ha előbb te változtatsz a viselkedé
seden." 

Dolgozzon ki egy tervet, és tartsa magát hozzá. Amikor egy 
időrabló problémát igyekszünk megszüntetni, kulcsfontos
ságú a következetesség. Ha egy anyuka nyolc vagy tizenkét 
hónapon keresztül minden éjszaka többször is megszoptat
ta a gyermekét, az a gyermek érthető módon számít rá, 
hogy hajnali háromkor enni kap. Ha ezen az anyuka változ
tatni szeretne, akkor ugyanilyen következetesnek kell lennie 
abban is, hogy nem szoptatja meg (a 287-296. oldalon egy 
ilyen esetet írok le). Mallory sem menne semmire, ha az 
egyik este így próbálna véget vetni az időhúzásnak, a másik 
este meg úgy. Ugyanott lenne, ahonnan elindult. Én nem 
szoktam ragaszkodni sem a merev programokhoz, sem ah
hoz, hogy az órát lesse, de ha a fürdés fél nyolctól nyolcig 
tart, akkor ne nyújtsa kilencig. Mallorynak át kell gondol 
nia a napirendet és tartania magát hozzá. 

Apránként haladjon; a változás minden egyes lépése két-három 
hetet is igénybe vehet. Azonnali megoldás nem létezik. A cse
csemő szokásait viszonylag könnyű megváltoztatni; a kis
gyermek szokásai, főleg ha már régen kialakultak, mélyeb
ben gyökereznek, és nem lehet sem egyik napról a másikra, 
sem alapvetően átalakítani. Roberto és Maria például azért 
kerestek föl, mert a tizenkilenc hónapos Luis nehezen aludt 
el napközben. „Csak úgy alszik el, ha elvisszük autókázni -
magyarázta Roberto. - Ha elaludt, beállunk a garázsba, és 
az autósülésében hagyjuk." Fölszereltek egy intercomot, 
hogy hallják, amikor felébred. Luis nyolc hónapos kora óta 
ment ez a játék. Nem lehetett egy csapásra véget vetni neki; 
fokozatosan kellett leszoktatniuk arról, hogy az autó ringas
sa álomba. 
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Az első héten fokozatosan egyre kevesebbet utaztatták. 
A második héten beindították az autót, de nem mentek se
hová. A harmadikon beültették ugyan Luist az ülésébe, de 
nem indították be az autót. Most azt kellett elérniük, hogy a 
kiságyában aludjék. Bevitték a szobájába, és egy hintaszék
kel próbálták megkönnyíteni a dolgát. Az első néhány alka
lommal negyven percig tartott, míg elaludt - végtére is, a 
hintaszék nem az autó volt. Roberto és Maria fokozatosan 
csökkentették a hintáztatás időtartamát; négy-öt naponként 
új célokat tűztek ki. Végül már egyáltalán nem volt szükség a 
hintaszékre, és Luis a kiságyában aludt el. Ez az egész folya
mat három hónapig tartott, és óriási türelem kellett hozzá. 

Minden időrabló probléma hasonló lépések sorozatát 
igényli, és mindegyik lépés egy-egy részproblémát orvosol. 
T i m és Stacy, akik hagyták, hogy Kara az ő ágyukban töltse 
az éjszakát, eleinte felváltva aludtak a gyerek szobájában 
egy gumimatracon, a kiságy mellett. N e m hagyhatták fele
lőtlenül magára a kislányt; figyelembe kellett venniük, hogy 
fél egyedül. A második héten egyre távolabb vitték a gumi
matracot a kiságytól. Fokozatosan elérték, hogy Kara egye
dül is biztonságban érezze magát az ágyában. 

Vegye figyelembe gyermeke igényeit; nem szabad úgy éreznie, 
hogy ő semmit sem irányíthat. Ajánljon fel választási lehető
ségeket. Neil fürdésével kapcsolatban ezt tanácsoltam Mal
lorynak: ahelyett, hogy „Most már vége a fürdésnek", ami
re azt a választ kaphatja, hogy „ N e m ! " , inkább kínáljon ne
ki választási lehetőséget: „Te akarod kihúzni a dugót, vagy 
húzzam ki én?" Ha a gyerek választhat, úgy érzi, neki is van 
beleszólása a dolgok menetébe, és jobban együttműködik. 
(Lásd a 248-249. oldalt a választási lehetőségek megfogal
mazásáról.) 

Állítson fel szabályokat, és ne engedjen belőlük. Amikor Neil 
nem húzta ki a dugót, és azt mondta: „Nem kiszállsz", 
Mallorynak tartania kellett magát a szabályokhoz, külön
ben visszazökkentek volna a régi kerékvágásba. „ R e n d b e n 
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van, Neil - mondta szenvtelenül. - Akkor majd én húzom ki 
a dugót." Amikor lefolyt a víz, törülközőt terített Neilre 
(amíg a gyerek még a kádban volt), kiemelte, bevitte a gye
rekszobába, és becsukta az ajtót, hogy elvágja a menekülés 
útját. 

A kis haladásnak is örüljön. Az időrabló problémák nem tűn
nek el egy csapásra, de ez ne szegje kedvét. A cél lebegjen a 
szeme előtt, főleg olyankor, ha csigalassúsággal közeledik 
felé. Vannak szülők, akik azonnali megoldást keresnek, és 
mivel ilyet nem találnak, egy helyben topognak, és nem lát
nak túl a problémán. Vagy amikor közösen kidolgozunk egy 
tervet, elborzadva kiáltják: „Két hónap? Két hónapig fog 
tartani?" 

„Nyugalom - szoktam ilyenkor mondani. - Gondoljatok 
csak arra, mennyi időtök ment rá már eddig is. Két hónap 
semmi! A lényeg az, hogy örülni kell az apró győzelmeknek 
is. Különben úgy fogjátok érezni, hogy ez a probléma örök
re megkeseríti az életeteket!" 

Mallory például sok hónapnyi rossz beidegződést próbált 
törölni Neil agyából. Biztosra lehetett venni, hogy Neil fo
lyamatosan próbálkozik majd, Mallorynak pedig minden 
alkalommal állnia kell a sarat. Igyekeztünk előre felkészülni 
a lehetséges helyzetekre, „forgatókönyveket" kidolgozni, és 
sokat beszélgettünk a lefekvés rituáléjának egyéb elemeiről 
is. Végül aztán Mallory egyszerűen nem adott esélyt Neil-
nek az ellenkezésre, hanem választási lehetőségeket ajánlott 
neki, például amikor öltöztette: „Először a pizsama felső ré
szét vegyük fel, vagy a nadrágot?" 

Amikor Neil nemet mondott , és elrohant, Mallory nem 
eredt a nyomába; nem lett belőle sem fogócska (Neil szem
pontjából), sem közelharc (Mallory szempontjából), mert 
Mallory másként viselkedett, mint addig, amiből Neil megta
nulta a következményeket. „Jó. Akkor most mesélek. Szólj, 
ha fázol, és felvesszük a pizsamádat. Ebből a könyvből me
séljek, vagy ebből?" Amikor Neil kiválasztott egyet, Mallory 
azt mondta neki: „Rendben. Akkor mesélek, ha ágyban 
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vagy." Olvasni kezdett, és néhány perc múlva Neil azt 
mondta : „Kérsz pizsamát." Mallory megkérdezte tőle: „Fá
zol, drágám? - Vagyis segített a gyereknek azonosítani, mi
lyen érzés fürdés után pizsama nélkül lenni. - Rendben van, 
vegyük fel a pizsamádat, hogy ne fázz." És csodák csodájá
ra, Neil együttműködött! N e m kiabált vele az anyja, nem 
alázta meg, mégis megtanulta, hogy mi a pucérkodás logi
kus következménye. 

De egy percig se gondolja senki, hogy csoda történt. 
Mallory (némi segítséggel) az egész lefekvési szertartás fo
lyamán tartotta magát a tervhez. Közölte Neillel: „Akkor 
mesélek, ha ágyban vagy. Ha csörög az óra, lekapcsoljuk a 
lámpát. Beállítod az órát? Nem? Jó, akkor majd anya beál
lítja." Neil meggondolta magát: „Kérsz órát." Miután beál
lították az időt, Mallory megdicsérte: „Ügyes vagy." Egy 
pohár vizet már korábban odakészített az ágy mellé, hogy 
ne kelljen kimenniük a konyhába. „Kérsz most inni? Nem? 
Jó. Itt a vized, ha szomjas vagy. Most feküdj le, és mesélek." 

Amikor Neil nyafogni és tiltakozni kezdett, Mallory nem 
engedett: „Neil, itt fogok feküdni melletted, amíg mesélek, 
de neked is le kell feküdnöd." Ezután egy szót se szólt töb
bet - nem könyörgött, nem érvelt, nem fenyegetőzött. Neil 
belekezdett a szokásos műsorba, sírt, nem akart lefeküdni, 
de Mallory egyszerűen megismételte: „Neil, este van. Olva
sok neked, ha befekszel az ágyadba." A kisfiú tovább tilta
kozott, anyuka azonban ügyet sem vetett rá. Amikor csör
gött az óra, és még mindig nem volt az ágyában, Mallory 
fölkelt, és ölbe vette. A rugdosásra és visításra közölte: 
„Nem szabad megütni anyát", és ágyba tette Neilt. De mást 
most sem mondott . 

Mivel Mallory megváltozott, és többé nem reagált Neil 
trükkjeire, nemsokára Neil is megváltozott. Anyja már nem 
jutalmazta figyelmével a műsorát, akkor meg minek törje 
magát? Lefeküdt. Mallory halkan megdicsérte: „Aranyos 
vagy, Neil. Itt maradok, amíg el nem alszol." Amikor Neil 
inni kért, Mallory szótlanul odanyújtotta neki a poharat. 
N e m próbált kilopózni. Neil többször is fölemelte a fejét a 
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párnáról, hogy ott van-e még. Mallory nem szólt semmit, 
de Neil láthatta, hogy csakugyan ott fekszik. Végül a kisfiú 
elaludt. Tíz órakor, jó egy órával korábban, mint szokott. 

Mallory és Ivan, becsületükre legyen mondva, heteken át 
tartották magukat a haditervhez. Váltogatták egymást, és 
Mallory végre pihenhetett. Két-három héttel azután, hogy 
bevezették ezt az új esti rituálét és nagyon odafigyeltek a 
szabályok betartatására, ismét szülők lettek. Azután újabb 
fontos győzelmet könyvelhettek el: Neil már nem igényelte, 
hogy mellette feküdjenek, elég volt, ha az ágya mellett ül
tek, amíg el nem aludt. Két hónap múlva már azt sem kel
lett megvárniuk, hogy elaludjék, ami általában jóval kilenc 
óra előtt megtörtént. 

Amikor hozzám fordultak, már teljesen kicsúszott a kezük
ből az irányítás. Neil volt az úr, és mivel a szülők nem dolgoz
tak össze, minden teher az anyuka vállára nehezedett (gyako
ri probléma; lásd a „Vita a házimunka körül" című részt a 
345-348. oldalon). Több mint egy éve tartott a kötélhúzás. 
Mallorynak persze sokkal kevesebb gondja lett volna, ha ak
kor lép, amikor az esti szertartás az éjszakába kezdett nyúlni. 

Természetes, hogy minden szülő hibázik néha. És abból 
sem mindig lesz súlyos probléma, ha egy-két este a gyerek a 
szokásosnál jobban felpörög. De ha egy gyakran ismétlődő 
helyzet vég nélküli vitákba, frusztrációba és bosszúságba 
torkollik, valamin változtatni kell. A „majd kialakul" hoz
záállás sehová sem vezet. Az időrabló problémák nem ol
dódnak meg maguktól. Minél többször ismétlődik egy hely
zet, annál mélyebben rögzül. 

Fontos emlékeztető 
A problémák nem tűnnek el varázsütésre. 

Ha egy időrabló probléma konfliktust okoz a partnerével való kapcsolatában, a gyer

mekével kell másképpen csinálnia valamit. 

Ha egy felnőttel való kapcsolatából fakadó konfliktus időrabló problémát okoz, ab

ban a kapcsolatban kell másképpen csinálnia valamit (345-354. oldal). 
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Leanne: krónikus alvásprobléma 
A leggyakoribb időrabló probléma a kialvatlanság. Egyik 
legrosszabb esete az, ha a kisgyermek éjszakánként több
ször felébred, és csak akkor alszik vissza, ha szophat. Általá
ban két dolog szokott történni. Vagy az, hogy anyuka fölkel, 
valahányszor a gyerek sír, és úgy próbálja megnyugtatni, 
hogy cumit dug a szájába, esetleg megszoptatja. Vagy az 
úgynevezett „késleltetett válasz"-hoz (nevezik Ferber-mód-
szernek is) folyamodik, azaz minden alkalommal egy kicsit 
később megy be hozzá, hátha „kisírja magát". Az első eset
ben a gyerek semmit nem tanul. A második pedig traumát 
okozhat, mert a gyerek elveszti a környezetébe vetett bizal
mát. De a szülők mindkét esetben hullafáradtak. 

Victoria is ezek közé a szülők közé tartozott. Lánya, a ti
zennégy hónapos Leanne minden éjszaka másfél óránként 
felébredt, és szopni akart. Néhány nappal azelőtt, hogy en
gem fölkeresett, a több hónapja tartó kialvatlanság miatt 
Vicki karambolozott. Szerencsére senkinek sem esett baja, 
de az eset napnál világosabban megmutatta, mennyire 
nincs rendben az élete. Tőle fölösleges volt megkérdeznem, 
tényleg változtatni akar-e. 

Victoria bevallotta, hogy a balesetig azt gondolta, a lánya 
idővel kinövi ezt az állandó szopási igényt. A többi anyuka a 
szoptatási tanácsadó csoportban, ahová járt, csak táplálta 
benne ezt az illúziót. 

„Kicsi még, nem elég érett hozzá - magyarázta neki 
Beverly. - Majd ha az lesz, úgy fog aludni, mint a tej." 
Vickinek megfordult a fejében, hogy Leanne nem olyan kicsi 
már, de elhessegette magától a gondolatot. 

„Joel kétéves korától alussza át az éjszakát", mondta 
Eunice. 

„Az én lányom ötször eszik éjszaka - büszkélkedett D o -
ris -, de én nem bánom, hogy föl kell kelnem hozzá. Az em
ber szívesen hoz áldozatot a gyerekéért." 
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„Az én fiam velünk alszik", tódította Yvette, hozzátéve, 
hogy nem nagy ügy odafordulni hozzá, és a szájába dugni a 
mellét. 

Victoria elmesélte az anyukák beszámolóit, és megkér
dezte: „Túl sokat várok Leanne-től? - Választ sem várva, 
idegesen folytatta. - Olyan imádnivaló. N e m akarom fel
zaklatni. Tudom, hogy nem mindig éhes, amikor megszop
tatom, de akkor meg miért ébred fel annyiszor? Próbálkoz
tunk azzal, hogy odavettük magunkhoz az ágyba, olyankor 
viszont egyikünk sem tudott rendesen aludni, és ő is sokkal 
nyűgösebb volt. Amikor vele aludtam, gyakorlatilag egész 
éjszaka a szájában tartotta a mellemet. Ha megmozdultam, 
felsírt, és a mellem után nyúlt. Egyszerűen nem tudom, mit 
csináljak." 

Nekiültünk, és kidolgoztunk egy tervet. 

Gondolkodjon el rajta, mivel járul hozzá Ön a probléma fenn
maradásához. Elmagyaráztam Victoriának, hogy hat-kilenc 
hónapos kortól a csecsemő alvása már hasonlítani kezd a 
felnőttére - másfél-két óránként követik egymást az alvás
szakaszok. Ha videoszalagról nézzük egy csecsemő vagy fel
nőtt alvását, láthatjuk, hogy folyamatosan mozognak, amint 
a felületes alvást, más néven R E M (gyors szemmozgásos) 
fázist a mély alvás szakasza követi, majd ismét a felületes al
vás, és így tovább, az egész éjszaka folyamán. Fészkelődnek, 
forognak, egyik lábukat kidugják a takaró alól, motyognak, 
sőt kiabálnak. A csecsemő és a kisgyerek gyakran felébred 
éjszaka, van, aki akár egy óra hosszára vagy még tovább is, 
beszélnek, gügyögnek. Ha nem zavarják meg őket, maguk
tól visszaalszanak. 

Az önálló alvást azonban tanulni kell. A szülőknek az első 
naptól kezdve tanítaniuk kell újszülöttjüket, hogy hogyan 
aludjon el egyedül, hogyan érezze magát biztonságban a 
kiságyában. Ha ez elmarad, akkor a kisgyermekkorba érve 
gyakran jelentkeznek nehézségek a délutáni vagy esti elal-
vásnál. Számomra egyértelmű volt, hogy Leanne nem ta
nult meg önállóan elaludni. Helyette arra tanították (persze 
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nem szándékosan), hogy az elalváshoz hozzátartozik az, 
hogy anyuka cicije a szájában van. N e m tudta, hogyan al
tassa el magát megint, amikor a R E M fázisba lépve feléb
redt. Anyja melle kellékké vált - így nevezek minden esz
közt, az anyamellet vagy a cumit, de tevékenységet is, pél
dául az ölben tartást vagy az autókázást, amelyek megvoná
sa rossz érzést okoz a gyereknek. 

„Elrontottam szegényt", kesergett Victoria. 
„Azt azért nem mondanám - vigasztaltam. - És csak sem

mi »szegény Leanne«. Siránkozással se rajta, se rajtad nem 
segítünk. Eddig minden tőled telhetőt elkövettél, és ami azt 
illeti, dicséretesen következetes voltál. Most már csak azt 
kell tudnod, hogyan legyél következetes a jó módszerrel! 
Az, hogy ilyen kitartó vagy, megkönnyíti majd, hogy leszok
tassuk Leanne-t az éjszakai szopásokról." 

A probléma elemzéséhez használja az oknyomozó módszert. Az 
előzmény napnál világosabb volt (számomra legalábbis): 
Leanne-t nem tanították meg egyedül elaludni. Ez a viselke
désében úgy mutatkozott meg, hogy elalvás előtt mindig el
viselhetetlenül nyűgös volt, és szopni akart. A következmény 
az indokolatlanul gyakori szopás lett, amit úgyszólván be
betonozott az a tény, hogy Vicki mindig beadta a derekát. 
Ebben csak még biztosabb lettem, amikor végighallgattam, 
hogyan telik egy átlagos napjuk. Leanne rendszerint reggel 
fél hat körül ébred. Az anyja megszoptatja, és kiviszi a nap
paliba. Leanne nagyjából háromnegyed órát játszik. Amikor 
ásítozni kezd, Victoria visszaviszi a szobájába, beül vele a 
hintaszékbe, és addig szoptatja, amíg a kislány el nem al
szik. „Néha, ha szerencsém van - mondja Vicki -, megenge
di, hogy betegyem a kiságyába. De van, amikor azt sem 
hagyja, hogy megmozduljak." 

Ez szöget ütött a fejembe. „Na várj csak. Azt mondod, 
nem hagyja, hogy megmozdulj. Ezt hogy értsem?" 

„Azt hiszem, már mélyen alszik, de abban a pillanatban, 
hogy fel akarok állni a hintaszékből, ordítani kezd. Úgyhogy 
visszateszem a mellemre, és akkor megint elalszik. Ha né-
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hány perc múlva újra próbálkozom, visít, ahogy a torkán ki
fér. Ezért a második kísérlet után feladom, és ücsörgök vele 
egy órát a hintaszékben." 

„Te jó ég! - kiáltottam fel. - Borzasztó kényelmetlen le
het ." 

„Tulajdonképpen nem kényelmetlen - feleli Victoria -, 
már nem. A férjem vett egy zsámolyt, amit a hintaszék mel
lett tartunk. Óvatosan fölteszem rá a lábamat, miután 
Leanne elaludt. Azért vettem, mert egyszer olyan fáradt 
voltam, hogy elbóbiskoltam, és Leanne majdnem kicsúszott 
a kezemből." 

Amikor Leanne megint fölébred, általában fél nyolc kö
rül, Victoria felöltözteti, és kezdődhet a nap. Leanne szilárd 
ételt reggelizik. Fél tizenegy tájban, amikor fáradni kezd, 
Victoria beviszi a gyerekszobába, és megszoptatja. „Több
nyire olyan jó kislány, hogy öt-tíz perc múlva elszenderül, 
és alszik húsz percet. Ha ügyes vagyok, öt perc alatt vissza 
t u d o m altatni azzal, hogy megszoptatom. De ha nem hal
lom meg, amikor sírni kezd, akár egy óráig is eltarthat, 
amíg visszaalszik. Akkor viszont már éhes, úgyhogy megete
tem, és utána alszik még vagy húsz percet." 

Kedves szülők, ha már ennek a történetnek az olvasásába 
is belefáradtak, képzelhetik, én hogy kimerültem, amíg hall
gattam. És még csak fél tizenkettőnél tartunk! Amikor 
Leanne felébred, Victoria beszorít a programba egy sétát. 
Napközben sosem teszi be játszani a kiságyába, mert retteg 
tőle, hogy visítani kezd. Néha magával viszi ide-oda, de 
meg kell szoptatnia a kocsiban, hogy elaludjon, különben, 
Victoria szavaival élve, Leanne „nem hagyja", hogy betegye 
az autósülésébe. Ívbe feszíti a hátát, és úgy ordít, mint akit 
nyúznak. „A szomszédok néha biztosan azt hiszik, hogy 
kínzom", mondja Victoria. 

„Nekem nagyon úgy tűnik - vetettem közbe -, hogy ő kí

noz téged." 
A nap hátralévő része nagyjából ugyanígy telik, amíg 

Doug, aki vízvezeték-szerelő, ötkor haza nem ér. Anyuka 
megeteti Leanne-t, apuka megfürdeti. Vicki lelkesen dicsé-
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ri: „Olyan rendes. Mesét olvas neki, azután az ölembe teszi. 
Én megszoptatom, és egy óráig megint csend van." 

Megkérdeztem, miért nem engedi, hogy apuka fektesse 
le. „Többször is megpróbálta - válaszolta -, de Leanne nem 
hagyta. Üvölt, amitől majd' megszakad a szívem. Úgyhogy 
inkább bemegyek, és megszoptatom. Megint alszik, nyolc
kor felébred, játszik az apjával, és fél tizenkettőkor megint 
megszoptatom. Ettől visszaalszik. Ha szerencsém van, ki
húzza háromig, de ez csak ritkán történik meg. Általában 
hajnali négykor és fél hatkor ébred fel újra, és minden kez
dődik elölről. - Victoria rövid szünetet tart, majd vágyakoz
va hozzáteszi még: - Egyik éjszaka felírtam a naptáramba, 
hogy öt órát aludt egyhuzamban... de azóta se fordult elő." 

Ez egyértelműen mélyen gyökerező, régóta fennálló 
probléma volt, amit nem lehetett egy csapásra megoldani. 
Victoriának és Dougnak egy több lépésből álló terv kellett, 
amellyel fokozatosan elkoptathatják Leanne időrabló szo
kását, és önállóságra taníthatják. 

Dolgozzon ki egy tervet, és tartsa magát hozzá. „Naponta két
szer, amikor Leanne jókedvében van - mondtam Vickinek -, 
tedd be a kiságyába. Lehet, hogy első alkalommal sírni fog, 
és nem akar elengedni. Próbáld elterelni a figyelmét. Boríts 
egy takarót a fejedre, és játsszatok bújócskát. Foglald el. 
Ugrálj le-föl, bohóckodj. Légy kitartó, valamivel biztosan le 
lehet kötni. N e m kizárt, hogy először csak négy-öt percig 
bírja. Közben többször is nyugtasd meg: „Semmi baj, kis 
szívem. Anya itt van veled." 

„Figyelj, ez most fontos: ne várd meg, amíg sírni kezd. 
Akkor vedd ki a kiságyból, amikor még jókedvű, még ha 
csak két percet töltött is benne. Mindennap egy kicsivel to
vább hagyd benne - próbáld meg két hét alatt elérni a ti
zenöt percet. Tegyél be hozzá játékokat, hogy lássa, milyen 
jó ott lenni. De még semmi máson ne változtass. Egyre to
vább fogja elszórakoztatni magát, ha nem lógsz a nyakán. 
Két hét múlva, amikor leköti a figyelmét egy játék, menj el 
a kiságyától. De ne próbálj kisurranni. M o n d d meg neki: 
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»Itt van anya«, hogy ne ren
düljön meg benned a bizal
ma. Maradj a szobában, és 
hajtogasd össze a kimosott 
holmit, vagy tegyél rendet a 
szekrényben." 

Leanne régebben pánikba 
esett, ha Vicki le akarta ten
ni, mert ez azt jelentette, 
hogy az anyja elmegy. Nem 
tanult meg egyedül lenni, és 
a félelem miatt nem merte 
elengedni magát. Végképp 
nem javított a helyzeten, 
hogy Vicki mindig beadta a 
derekát, és megszoptatta. 
Sőt ezzel azt tudatta Leanne-
nel, hogy „csakugyan nem 
lehetsz meg nélkülem". 
Most azt kellett elérni, hogy 
Leanne bízzon önmagában 
és el tudja tölteni az idejét 
egyedül a kiságyban, hogy 
akkor is biztonságban érez
ze ott magát, amikor feléb

red, és az anyja nincs mellette. De figyelmeztettem Victo-
riát, hogy nem szabad siettetnie. Időbe telik, amíg megerő
södik Leanne önbizalma és önállósága, szüleinek pedig 
mindeközben határtalanul türelmeseknek kell lenniük. 

Apránként haladjon, és tartsa tiszteletben gyermeke igényeit; 
nem szabad úgy éreznie, hogy ő semmit sem irányíthat. „Igazad 
volt, Tracy - jelentette Victoria két hét múlva. - Először 
sírt. De van egy bábja, amit imád, és amikor azzal elé ugrot
tam, már kacagott. De másodszorra és harmadszorra már 
nem nagyon érdekelte ez a játék. Talán két percet maradt a 
kiságyában. De mindig akkor vettem ki, amikor még jóked-

Az anyukák hallgatnak 

A leggyakoribb időrabló problémák az alvás

hoz kötődnek, az anyukák mégis sokszor 

hallgatnak a lefekvés körüli gondokról. Ezt 

példázza az is, ami Rebeccával történt. 

„Behívtak esküdtnek, és a váróhelyiségben 

éppen azt meséltem a többi nőnek, hogy 

előző este órákig tartott, amíg Jont elaltat

tam - emlékszik vissza. - Egy idősebb asz-

szony bátorítóan megfogta a kezemet, és 

bevallotta, hogy amikor az ő lánya kicsi volt, 

minden este a férjével felváltva aludtak vele. 

Erről csak most tudott beszélni, hogy a lánya 

már tinédzser. Mert akkor annyira szégyellte 

magát. Megszólalt egy másik nő, és szégyel-

lősen azt mondta, hogy ők most csinálják 

ugyanezt. 

Sokkal jobban éreztem magam a tudattól, 

hogy nem vagyok egyedül, de nem egészen 

értettem a dolgot. Elmeséltem, hogy nemrég 

voltam egy születésnapi zsúron, és az összes 

anyuka azt mondta, hogy ő gyerekük azon

nal elalszik, és reggelig a hangját se hallani. 

»Hazudtak!«, mondta egyszerre a két nő, és 

elnevették magukat." 
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van. A harmadik hét végére megjött a bátorságom, és egy pilla
natra kimentem a szobából. Szóltam neki, hogy mindjárt 
visszajövök, csak kiviszem a szennyes ruhát a fürdőszobába. 
Visszafojtottam a lélegzetemet, de békésen játszott tovább. 
Nem is vagyok biztos benne, hogy egyáltalán észrevette, hogy 
kimentem!" 

Gratuláltam Victoriának. Tudtam, hogy ekkora haladás 
láttán alig várja már, hogy továbblépjünk a tervben, és a sok 
szopással foglalkozzunk. A napközbeni elalvásokkal kezd
tük. Azt nem lehetett elvárni Leanne-től, hogy parancsszó
ra abbahagyja, ezért azt javasoltam Vickinek, hogy azonnal 
vegye le a melléről, amikor látja, hogy kezd elbóbiskolni. 
Vicki biztosra vette, hogy a lánya sírni fog. „Minden bi
zonnyal így lesz - bólintottam. - Számíts rá. Tedd vissza a 
melledre, de amikor megint bóbiskolni kezd, vedd le. Ezt 
negyedórán keresztül csináld. Ha még akkor is sír, vidd át 
egy másik helyiségbe, és ne szoptasd tovább. Húsz perc 
múlva menj vissza, és kezdd elölről az egészet." 

Leanne-nek természetesen nem volt ínyére az új módi. Az 
első alkalommal elfutotta a méreg, és üvöltött. „Úgy megsaj
náltam - mesélte Victoria a telefonban a következő héten. -

Ne rokkanjon bele 

A gyerek alvási szokásainak megváltoztatása 

ugyancsak igénybe veheti a szülőt. Néhány 

ötlet a stressz enyhítésére: 

• Tegyen föl fejhallgatót vagy viseljen füldu

gót, hogy ne hallja annyira a gyerek dob

hártyaszaggató bömbölését. 

• Amikor úgy érzi, hogy mindjárt olyat tesz, 

amit maga is megbán, adja át a gyereket a 

partnerének. Ha nincs partnere, vagy nincs 

otthon, tegye a gyereket biztonságos hely

re, és menjen ki a szobájából. 

• A jövő lebegjen a szeme előtt. Büszke lesz 

magára, amikor gyermeke megtanul 

elaludni. 

vű volt. Utána aztán megle
pően jól haladtunk." 

„A második hét végén már 
előre izgultam attól, hogy 
hogy fogok eljönni a kiságyá
tól. Először bohóckodtam 
neki egy kicsit. Azután elin
dultam a ruhásszekrénye felé, 
ami a szoba túlsó végében áll, 
és rendezgetni kezdtem ben
ne. Meglepetésemre Leanne 
nem sírt, bár egy kicsit bi
zonytalannak láttam, úgy
hogy egyfolytában beszéltem 
hozzá, nyugodtan, kedvesen, 
hogy tudja, minden rendben 
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Tracy tízes tiltólistája: 
amit sosem szabad csinálni/ 

mondani 

Amikor a szülők az időrabló problémákról 

mesélnek, az alábbiak közül legalább egy 

mindig elhangzik a történetben. 

1. M e g v e r n i (lásd a 253-255. oldalt). 

2. M e g p o f o z n i . 

3. M e g s z é g y e n í t e n i : „Micsoda bőgőmasi

na vagy!" 

4. K i a b á l n i (Kérdezze meg magától: „Azért 

ordítok a gyerekemmel, mert olyan sokat 

megengedek neki, hogy a végén torkig va

gyok ve le?") 

5. M e g a l á z n i : „Pfuj ! Összepisilted magad", 

ahelyett hogy „Látom, ki kell cserélnünk a 

pelenkádat." 

6. H i b á z t a t n i : „Jó l felbosszantottál" vagy 

„El fogok késni miattad." 

7. F e n y e g e t ő z n i : „ H a még egyszer ilyet csi

nálsz, itt hagylak" vagy „Csak folytasd, ha ki 

akarsz kapni." (A legrosszabb: „Na csak várj, 

amíg apád hazajön.") 

8. Ú g y b e s z é l n i m á s o k n a k a g y e r e k r ő l , 

m i n t h a o t t se v o l n a : A megjegyzések 

rendszerint várhatnak, de ha mégsem, 

legalább betűzze vagy változtassa meg a 

gyerek nevét a történetben. 

9. S k a t u l y á z n i : „Rossz fiú vagy", ahelyett 

hogy „ H a lökdösődsz, nem játszhatsz 

Ralphfal." 

10. O l y a t k é r d e z n i , a m i r e a g y e r e k n e m 

t u d v á l a s z o l n i : „Miért bántottad 

Priscillát?" vagy „Miért nem tudsz rendesen 

viselkedni?" 

Ráhagytam. De másnap meg
acéloztam magam, és rögtön 
levettem a mellemről, ami
kor szenderegni kezdett. Sírt. 
Néhány percre kivittem a szo
bából, ahogy javasoltad. Öt 
kísérlet után végre az ölem
ben aludt el, nem a melle
men. A hetedik napon beül
tünk a hintaszékbe, és bab
rálta ugyan a blúzomat, de 
szopás nélkül elaludt." 

A kis haladásnak is örüljön. 
Három hét múlva Leanne 
napközben már úgy aludt el, 
hogy nem volt cici a szájá
ban, éjszakánként azonban 
továbbra is többször feléb
redt, és szopni akart. Doug-
nak és Victoriának össze kell 
fognia, magyaráztam. Kerte
lés nélkül megkérdeztem 
Victoriától: „Hajlandó vagy 
Dougot is Leanne közelébe 
engedni?" Victoria számára 
ez nem is volt olyan könnyű: 
élvezte, hogy ő lehet a szülő, 
és egyáltalán nem szívesen 
osztozott ezen a szerepen. 

„Jelenleg az a helyzet, hogy 
folyton kiveszed Leanne-t 
Doug kezéből - mutattam rá. 
- Ezzel akaratod ellenére azt 
tudatod vele, hogy az apja 
rossz, és te vagy az ő meg-
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mentője. Amikor Leanne éjszaka fölébred, meg kell engedned 
Dougnak, hogy ő is odamehessen hozzá." 

Elmagyaráztam neki az általam pihentető alvás-nak elneve
zett stratégiát - arra neveljük a gyereket, hogy a saját ágyá
ban aludjon, de ha szükséges, megnyugtatjuk, vagyis nem 
hagyjuk magára a bajával, akármi legyen is az. Az a gyerek, 
aki megszokta, hogy orális jutalmazásban (anyamell, cumi, 
cumisüveg) részesül, valahányszor felsír, érthető módon ne
hezen alszik el nélküle, vagyis tudtuk, hogy ez nem lesz köny-
nyű. De tudtuk azt is, hogy Leanne napközben már képes 
önállóan elaludni. Semmi kétségem nem volt afelől, hogy 
szülei segítségével előbb-utóbb éjszaka is menni fog. 

Mindkettőjüket ugyanúgy készítettem fel: „Amikor sír, 
maradj mellette. Az anyamell helyett a fizikai jelenlétedből 
merítsen vigaszt. Ha nagyon sír, vedd ölbe. Ne lepjen meg, 
hogy eleinte rettentően föl lesz háborodva, és valószínűleg az 
öledben is bömbölni fog. Lehet, hogy homorít is, és megpró
bál eltolni magától a lábával. Nem kizárt, hogy háromnegyed 
órán keresztül vagy még tovább kell ölben tartani ahhoz, 
hogy megnyugodjék. Amint abbahagyta a sírást, tedd vissza 
az ágyába. Bizonyára megint sírni fog. Rögtön vedd föl. Ezt 
annyiszor csináld, ahányszor csak kell. Készülj föl rá, hogy 
ötvenszer, sőt akár százszor!" Azt tanácsoltam nekik, hogy 
tényleg számolják, hogy lássák a haladást; vezessenek naplót, 
és két hét múlva számoljanak be a fejleményekről. 

Leanne az első éjszaka kisebb-nagyobb megszakításokkal 
majdnem két órán keresztül sírt. A szülei mellette voltak, és 
csitítgatták. „Olyan rossz volt hallgatni, hogy sír - mesélte 
később Victoria -, de egy pillanatra sem hagytuk magára. 
Fölvettük, letettük; az első éjszaka negyvenhatszor, a máso
dikon huszonkilencszer, a harmadikon tizenkétszer. A ne
gyedik éjszaka este kilenctől hajnali fél ötig aludt. N e m tu
dom, hogy azért-e, mert annyira fáradt volt, vagy csak mi 
nem hallottuk a kimerültségtől. A hetedik éjszaka viszont 
egyhuzamban kilenc órát aludt. A kilencediken kétszer föl
ébredt, de tartottuk magunkat a tervhez, és nem könyörül
tünk meg rajta. Azt hiszem, próbára akart tenni minket. 
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Most már tizenegy napja átalussza az éjszakákat. Az a leghi
hetetlenebb, hogy reggel, amikor felébred, halljuk, hogy az 
állatainak beszél. Önállóan játszik. De amint nyafogni kezd, 
rögtön kivesszük az ágyából, nehogy megrendüljön ben
nünk a bizalma." Vicki és Doug váltig állították, hogy „cso
d a " történt, de sikerük számomra a kitartásukat és erejüket 
bizonyította. 

Cody: „Mama:., ne menj el!" 

Sok időrabló problémában játszik szerepet a szeparációs 
szorongás (az elválástól való félelem). Neil és Leanne 
ugyanattól félt: ha egy pillanatra is szem elől vesztem az 
anyukámat, lehet, hogy soha többé nem látom. Ez talán túl
zásnak hangzik, de gondoljunk csak arra, hogy a legtöbb 
kisgyermek szemében az anya egyet jelent magával az élet
tel. Számukra az egyik legnagyobb feladat azt megtanulni, 
hogy ha anya kimegy a szobából, attól még nem tűnik el 
örökre; a másik pedig azoknak az önmegnyugtató készsé
geknek a kialakítása, amelyek segítségével átvészelik az anya 
távollétét. 

A szeparációs szorongás teljesen normális jelenség ugyan 
ebben az életkorban, de ha olyan gyereket látok, aki az átla
gosnál jobban „ragad" valamelyik szülőjére vagy az átlagos
nál nehezebben tud elaludni, fölmerül bennem a kérdés, va
jon nem az húzódik-e meg a háttérben, hogy a szülők túl sok
szor engednek a kívánságainak, esetleg valahogyan visszaél
nek a bizalmával. Például úgy, hogy nem mindig mondanak 
neki igazat: kisurrannak mellőle, esetleg azt mondják, „mind
járt" visszajönnek, de csak órák múlva kerülnek elő. Ezek 
után ki hibáztathatná a gyereket, ha kivágja a hisztit az ajtó
ban, amikor a szülei el akarnak menni otthonról? Ezt persze 
a szülők is megszenvedik. Végül elkésnek, fortyog bennük a 
düh, és nagy valószínűséggel bűntudat mardossa őket, amiért 
vigasztalhatatlan gyermekük úgy ordít, mintha itt lenne a vi
lág vége. 
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Ha a gyerek nem kap elég figyelmet, ha a szülei süketek 
és vakok az igényeire (vagy épp ellenkezőleg: egy pillanatra 
sem hagyják nyugton), ha nem őszinték hozzá, akkor vál
toztatniuk kell a magatartásukon. Ha a gyerek csak külső 
forrásból képes vigaszt nyerni, meg kell tanítaniuk arra is, 
hogyan használja a saját forrásait. Ilyenkor azt szoktam ja
vasolni, hogy ha még nem talált magának valamilyen vi
gasztárgyat, keressen neki a szülő. Minél idősebb a gyerek, 
annál nehezebben fogja megszokni, mert már attól a bizo
nyos külső valamitől függ, most pedig meg kell tanulnia, 
hogy önerőből oldja meg a nehéz helyzeteket. 

Amint korábban mondtam (198-200. oldal), a csecse
mők többsége nyolc-tíz hónapos korában automatikusan 
talál magának valamiféle vigasztárgyat, és ők később, a kis
gyermekkorban, rendszerint önállóbbak, és ügyesebben 
meg tudják nyugtatni magukat, mint a többiek. Codynak, 
akinek az édesanyja, Daryl, akkor hívott fel, amikor a fia ti
zennégy hónapos volt, nem volt vigasztárgya. A háta mögött 
sok felnőtt anyámasszony katonájának csúfolta. Mások úgy 
vélték, hogy el van kényeztetve. Pedig ami Daryl családjá
ban folyt, egyáltalán nem Cody hibája volt. Ő csak azt csi
nálta, amit tanítottak neki - klasszikus esete volt annak, ho
gyan fajul időrabló problémává az ötletszerű nevelés -, úgy
hogy segítettem Darylnek összeállítani az átváltoztató prog
ramot. 

Gondolkodjon el rajta, mivel járul hozzá Ön a probléma fenn
maradásához. Cody sem csecsemőkorában, sem később 
nem tanult meg egyedül lenni. Ha nem Daryl ölében volt, 
akkor a bébiszitterében. N e m hagyták benne sem a kiságyá
ban, sem a járókájában. Attól kezdve, hogy reggel kinyitotta 
a szemét, valaki mindig mellette ült, ölben tartotta vagy 
más m ó d o n szórakoztatta. Amikor már tudott ülni, és in
teraktívabban játszott a játékaival, Daryl ott volt mellette, 
mutogatott, magyarázott, tanította - de sohasem hagyta, 
hogy egyedül fedezze fel a világot. Ennek az lett a következ
ménye, hogy Cody jó ha öt percet eljátszott, aztán már hív-
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ta az anyját, vagy sírt utána. Ez aztán az időrablás! Daryl 
egy lépést sem tehetett nélküle. 

A probléma elemzéséhez használja az oknyomozó módszert. 
Ezek után megkérdeztem: „Mit csinál Cody, amikor belefá
rad a játékba, vagy te kimész a szobából?" 

„Sír, mint akinek se apja, se anyja", válaszolta Daryl. 
H á t persze. Az oknyomozó módszerrel elemezve a helyze

tet: az előzmény az volt, hogy Cody sosem maradt egyedül, 
ezért nem tanulta meg, hogyan nyugtassa meg önmagát. 
A viselkedése kiszámítható volt: ha magára hagyták, sírt. Mi
vel a következmény mindig ugyanaz volt - valaki, rendsze
rint az anyukája, futólépésben a vigasztalására sietett -, 
kialakult a rossz szokás. 

Gondolja végig, hogy Ön hajlandó-e változtatni a hozzáállá
sán. Lát tam már, hogy ebben a családban a probléma or
voslásának két feltétele van. Először is, Darylnek el kell 
döntenie, hogy hajlandó-e megváltozni. Azután meg kell ta
nulnia az ÁBCD-t (lásd az 58-60. oldalt), és sosem szabad 
elfelejtenie, hogy félre kell állnia és bátorítania a fiát a felfe
dezésben, nem pedig folyton berohangálni hozzá. Másod
szor, Codynak találnia kell egy tárgyat az anyja helyett, 
amelytől megnyugvást nyerhet, amikor mérges, fél vagy 
unatkozik, és amelyhez az anyja távollétében is hozzáfér. 
Mindkettő időt igényel. Az elején, tanácsoltam Darylnek, 
„ugyanolyan árgus szemmel figyeld a magad viselkedését, 
mint a fiadét". 

Dolgozzon ki egy tervet. A tervet apró lépésekre bontottuk. 
A játéknál kezdtük. Darylnek elmagyaráztam az ÁBCD-t; 
nem győztem hangsúlyozni, milyen fontos visszafognia ma
gát, amikor Cody kézbe vesz egy játékot vagy valamilyen te
vékenységet kezdeményez. Neki ez ugyanolyan nehéz volt, 
mint Codynak. Megszokta, hogy aktívan együtt játszik a fiá
val ahelyett, hogy csak figyelné és a kezébe adná az irányi-
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tást. De rámutattam: „Apránként, fokozatosan változtass. 
És az elején csak napközben, amikor Cody nem olyan nyű
gös." 

Apránként haladjon. Eleinte Daryl a földön üldögélt. Ami
kor Cody odavitt neki egy játékot, ügyelt rá, hogy ne ő 
játsszon vele. Cody persze annyira megszokta már anyja ak
tív közreműködését, hogy a játékát, például egy kis xilofont, 
az ölébe tette, hogy az anyja játsszon rajta, ő pedig csak 
hallgassa. Daryl most úgy igyekezett önállóságra szoktatni, 
hogy a xilofont föltette a kávézóasztalra, és az ütőt Cody 
kezébe nyomta. „Cody, te játssz rajta anyának." Cody erre 
megfogta és a xilofonhoz húzta a karját, egyértelműen jelez
ve, hogy „nem, te játssz rajta." Daryl azonban nem enge
dett. „Nem, Cody, te játszol rajta, nem anya", ismételte. 

Voltak napok, amikor Cody eljátszott magában. Máskor 
nem akart, és hisztizett. Néhány hét alatt azonban belejött 
az önálló játékba. Daryl ennek annyira örült, hogy kezdet
ben néha túlzásba vitte a dicséretet. Rájött azonban, hogy 
az „Ügyes vagy, Cody!" felkiáltások megzavarják Codyt az 
összpontosításban, és megint azt akarja, hogy játsszanak ve
le. Az anyja hangjától ráeszmélt, hogy nincs egyedül, és 
ilyenkor azonnal visszazökkent a régi kerékvágásba. Azt ta
nácsoltam Darylnek, hogy várjon tíz-tizenöt percet az önál
ló játékért járó dicsérettel. És ne csináljon nagy felhajtást. 

Állítson fel szabályokat, és ne engedjen belőlük. Ebben a sza
kaszban Cody még csak akkor játszott egyedül, ha anyja is 
vele maradt a szobában, de már jóval önállóbb volt, mint 
korábban. Fontos, hogy észrevegyük a fejlődést, de ne 
akasszuk meg. Lassan haladjunk a cél felé, ami jelen eset
ben az volt, hogy Cody elviselje az anyja távollétét. Daryl 
fokozatosan egyre távolabb húzódott tőle, végül már a ka
napéra is felülhetett, így Cody jó kétméternyire játszott tő
le. Ez Darylnek sem volt könnyű, de figyelt arra, hogy ő is 
elfoglalja magát valamivel: olvasott, a számlákat rendezte. 
Valahányszor Cody odament hozzá, megnyugtatta: „Itt va-
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gyok. N e m mentem el." Azután folytatta, amit éppen csi
nált, jelezve, hogy Cody is foglalja el magát. 

Egy dolog volt, hogy Daryl a földről felült a kanapéra, de 
egy másik, hogy elhagyja a szobát. Amikor először mondta 
(és komolyan is gondolta): „Kimegyek a konyhába, Cody. 
Mindjárt visszajövök," Cody rögtön sírva fakadt, abbahagy
ta a játékot, és az anyja után szaladt. Daryl megállt, vissza
kísérte a nappaliba. „Cody, mondtam, hogy mindjárt 
visszajövök. A konyhából is látlak, és te is látsz engem." 

Tartsa tiszteletben gyermeke igényeit; nem szabad úgy éreznie, 
hogy ö semmit sem irányíthat. Ekkor érkezett el az ideje, hogy 
Codynak legyen valamilyen vigasztárgya, ami megnyugtatja 
az anyja távollétében, és amit ő „irányíthat" (lásd még a 
198-200. oldalt). Mivel nem ragaszkodott semelyik állatká
jához és nem volt kedvenc takarója sem, Daryl az egyik pu
ha, kinyúlt pulóverét adta oda neki, és megkérte: „vigyázz 
rá, amíg vissza nem jövök". Folyamatosan beszélt a gyerek
hez, mialatt kiment a nappaliból és a konyhában dolgozott. 
Ahogy múltak a hetek, mindig egy kicsivel tovább maradt 
el, de naponta csak egy-egy perccel hosszabb időt töltött tá
vol Codytól. 

Amikor már jó negyedórára magára hagyhatta, a napköz
beni alvásra összpontosított. Az önálló elalvás közismerten 
nehéz feladat az ilyen gyerek számára; attól fél, hogy nem 
lesz mellette az anyja, amikor felébred, ezért úgy okosko
dik, hogy akkor jobb, ha nem is alszik. Amikor tehát lefek
tette, a pulóvert is a kezébe adta. Cody először kihajította a 
kiságyából, ám Daryl szó nélkül fölvette, és Cody kezével 
együtt fogta. Ott maradt mellette, és halkan, nyugtatólag 
beszélt hozzá. Most is fokozatosan haladt, mindennap egy 
perccel kevesebbet maradt. 

Ne adja föl túl könnyen, ha a gyerek nem akarja elfogad
ni a vigasztárgyat. Legyen türelmes. Mindig nyújtsa oda a 
gyereknek a kiválasztott vigasztárgyat (miközben nyugtat
gatja), amikor vigasztalásra vágyik, hogy megértse az össze
függést a kettő között. Ne feledje: a cél a gyerek érzelmi ön-

Kialvatlanság, szeparációs szorongás és egyéb problémák, amelyek csak rabolják az idejét 

állóságának kialakítása és koncentrálóképességének növelé
se. Ha már nem arra figyel, hogy Ön ott van-e vele, jobban 
tud majd összpontosítani és egyre tovább lesz képes önál
lóan elfoglalni magát. 

A kis haladásnak is örüljön. Amikor Cody már annyira ra
gaszkodott a pulóverhez, hogy szinte ki sem adta a kezéből, 
Daryl tudta, hogy célba értek. Cody „barátjá"-nak nevezte 
a pulóvert, és hamarosan már a gyerek is így hívta. Egy nap 
Daryl bölcsen megkérdezte Codytól: „Hol lakjon a bará
tod, hogy mindig megtaláld?" Cody egy párna mögé dugta 
a nappaliban. 

A legnagyobb próba akkor érkezett el, amikor Daryl úgy 
döntött, hogy elmegy otthonról. Első alkalommal azt mond
ta Codynak: „Drágám, elmegyek a boltba. Freda itt marad 
veled. Akarsz a barátoddal lenni, amíg vissza nem jövök?" 
Cody nem örült a dolognak, de most már aludni is a barát
jával ment. Vonakodva a hóna alá fogta. 

Az egész folyamat hat hetet vett igénybe. Talán hosszabb 
lett volna, ha Cody idősebb (vagy ha Daryl nem tartja ma
gát a tervhez). Talán rövidebb, ha Daryl korábban fordul 
hozzám, amikor Cody szokásai még nem rögzültek ennyire. 
Ez egyáltalán nem egy kivételes eset. Manapság a szülők 
nagy része túl sokat foglalkozik a gyerekeivel. Szeretetből te
szik, figyelni akarnak rájuk. Amikor az egyensúly ebbe az 
irányba billen el, és a szülők szándékuk ellenére gátolják a 
gyerekeik érzelmi önállóságát, akkor a szülőknek hátrább 
kell lépniük néhány lépést. 

Az a fránya cumi! 

Ha már a szülőtől való elszakadás témájánál tartunk, feltét
lenül szólnom kell a cumiról. Bizonyára észrevette, hogy 
nem szerepel a 198-200. oldalon felsorolt önmegnyugtató 
tárgyak között. Véleményem szerint inkább szopja a gyerek 
a hüvelykujját vagy a cumisüveget (vizet!), mint valami 
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„Rongyi"-tippek 
olyasmit, amit nem tud visz-
szatenni a szájába. 

Ne értsen félre: nem va
gyok esküdt ellensége a cu-
minak. Sőt javaslom a három 
hónaposnál fiatalabb csecse
mők számára, mert náluk a 
legerősebb a szopóreflex. Az 
ilyen korú csecsemő még 
nem ura a kezének, a cumitól 
viszont megkaphatja azt az 
orális ingert, amire annyira 
vágyik. De amikor már irá
nyítani tudja a végtagjai moz
gását, egy felnőtt viszont to
vábbra is a szájába dugja a 
cumit, az kellékké válik (lásd 
a 288. oldalt). N e m a gyerek 
választotta, és mivel nem 
tudja segítség nélkül vissza
tenni a szájába, a cumizást 
nem nevezhetjük önmegnyug-
tató módszernek. A csecse
mő függővé válik tőle. És ha 
hat hónapos koráig nem szo
kik le róla, nehéz tőle végleg 
elvenni. 

Az alváshoz kapcsolódó 
időrabló problémák elemzé
sekor gyakran azt látom, 
hogy a gyerek nem tud meg

lenni a cumija nélkül. A honlapomra érkező levelekben ren
geteg szülő panaszkodik arról, hogy éjszakánként négyszer-
ötször föl kell kelniük, hogy visszategyék a cumit a gyerek 
szájába. Az egyik anyuka tipikus esetet írt le az e-mailjében. 
A tizennégy hónapos Kimmy minden este cumival a szájá-

• Ü g y e t se v e s s e n r á ! Ha a gyerek nem 

mániákusan ragaszkodik a vigasztárgyához 

- azaz nem egész nap csak vele foglalko

zik -, hagyja rá. (Ez nem vonatkozik a cumi-

ra; lásd a „Fránya cumi" részt a 301-305. ol

dalon.) Egy rossz szokástól úgy szabadít

hatja meg a legkönnyebben, ha oda se fi

gyel rá. Ha megpróbálja lebeszélni róla, 

vagy ami még rosszabb, huzakodik vele, 

valószínűleg csak még jobban ragaszkodik 

majd az imádott tárgyhoz vagy tevékeny

séghez. Ha viszont ügyet sem vet rá, ga

rantálhatom, hogy előbb-utóbb önerőből 

(és elfogadható módszerekkel) meg tudja 

majd vigasztalni magát. 

• M o s s a k i ! A textil vagy plüss vigasztárgya

kat gyakran mosni kell (amikor a gyerek al

szik). Ha sokáig vár, nem csupán a tárgy, 

hanem a szaga is jóleső érzéssel fogja el

tölteni. És olyankor a tiszta illat ugyanolyan 

traumát okoz, mint amikor magát a tár

gyat veszi el tőle. 

• L e g y e n b e l ő l e t ö b b ! Ha a gyerek egy 

adott plüssállatkát vagy játékot szeret, le

gyen belőle több. Az egyetemre talán már 

nem akarja majd magával vinni, de néhány 

év használatra biztosan számítani lehet. 

• Ne m a r a d j o n o t t h o n ! Utazáskor feltétle

nül vigyék magukkal. Egy ismerős család 

azért késte le a repülőgépét, mert az apu

kának eszébe jutott, hogy Brumi maci ott

hon maradt. 
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Nagyfiú - nagy ágy? 
ban alszik el. Amikor már 
mélyen alszik, kinyílik a szá
ja, és kiesik belőle a cumi. 
Kimmy olyannyira megszok
ta, hogy cumi van a szájá
ban, hogy ilyenkor azonnal 
fölébred - oda a biztonság
érzete. Jobb napokon meg
keresi, és visszadugja. Csak
hogy gyakoribb az, hogy a 
cumi eltűnik a takaró redői-
ben vagy kiesik az ágyból. 
Szegény Kimmy felriad, pá
nikba esik és torkaszakadtá
ból ordít, amíg az anyja be 
nem megy hozzá és meg 
nem keresi a cumit. Kimmy 
(és a család többi tagja) csak 
ezután tud tovább aludni. 

Tapasztalataim szerint né
ha maguk a szülők nyújtják 
el a gyerek függőségét. Egész 
nap cumiztatják, hogy megnyugodjon, vagy ami még rossz
abb, elhallgasson, ami persze egyáltalán nem segíti abban, 
hogy megtanulja önmagát megnyugtatni. Egy Josie nevű 
anyuka elpanaszolta, hogy „Scooter nem engedi, hogy elve
gyem a cumiját". Azt javasoltam neki, és más szülőknek is 
azt javaslom, hogy nézzen magába. Végtére is, ő adja a cu
mit Scooternek, ő uralkodik a cumi fölött. 

„A cumit mindenhová magammal viszem, még akkor is, 
ha nem kéri," vallotta be Josie. Röviden szólva: a cumi Josie 
mankója volt, nem Scooteré. Mágikus tulajdonságokkal ru
házta fel: A cumi elnémítja a gyerekemet. Ha van cumi, bárhol 
el tud aludni. Nem hisztizik nyilvános helyen. Pedig ez nem
csak hogy illúzió, de mivel abban a pillanatban előkapja a 
cumit, hogy Scooter nyűglődni kezd, a gyerek kifejezni sem 
tudja magát - Josie nem hallgatja meg. 

Sok szülő kérdezi tőlem, mikor lehet kiköl

töztetni a gyereket a kiságyából. Válaszom: 

halogassa, ameddig csak lehet! A legtöbb 

kisgyermek még mindig fejnehéz egy kicsit. 

Azt is célszerű megvárni, hogy a kiságyában 

biztonságban érezze magát. Különben újabb 

nehézségek elé néz a szülő. Addig is: 

Legyen a gyerek szobájában egy nagy ágy. 

Gyerekágy helyett, amelyet egy-két év múlva 

úgyis megun, vegyenek egy felnőtt heverőt, 

és szereljenek az oldalára biztonsági lécet. 

Várja meg, amíg a gyerek maga akar nagy 

ágyban aludni. Kezdetben a matracot a föld

re tegyék (az ágyneműtartót tárolják vala

hol), hogy a gyerek ne nagyon üsse meg ma

gát, ha leesik róla, és csak napközben, juta

lomként aludjon rajta. 

Mérje föl a veszélyforrásokat - magára ránt

hat-e lámpát, polcot, egyebet. Ha nem tudja 

eldönteni, üljön be a gyerekhez a szobájába, 

és figyelje meg, mivel okozhat kárt magában. 
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Ha az Ön gyermeke még cumizik, akkor nyolc hónapos 
vagy idősebb lehet. Persze Ön dönti el, hogy elveszi-e tőle, 
vagy sem. Tudom, nehéz ez egy szülőnek. Egy négy- és egy 
ötéves gyerek nagynénje nemrégiben így foglalta össze vo
nakodását: „Ez az egyetlen eszköz a kezemben." Ezzel 
együtt ne felejtse el, hogy ha a gyerek nem találja a cumiját, 
mindig Önnek kell megkeresnie. És minél tovább halogatja 
valamilyen önmegnyugtató módszer kialakítását, ami a gye
rek önállósodását is segítené, annál nehezebb lesz megsza
badulni attól a fránya cumitól - és Ön annál kevesebbet al
hat éjszakánként. Az alábbi keretes részében a leszoktatást 
megkönnyítő módszereket gyűjtöttem össze. Csak Ön tud
hatja, hogy a gyermekénél melyik válik be. 

Leszokás a cumiról: két módszer 
Minél idősebb a gyerek, annál nehezebb leszoktatni a cumizásról, akármelyik mód

szer mellett dönt is. Mindenesetre mielőtt megpróbálkozik vele, barátkoztassa meg 

a gyereket valamilyen vigasztárggyal, ha még nincs neki (olvassa el újra Cody törté

netét a 2 9 6 - 3 0 1 . oldalon). Ha már ragaszkodik valamilyen állatkához, játékhoz 

vagy más tárgyhoz, talán önként megválik a cumijától. 

F o k o z a t o s elválasztás. Eleinte csak nappal vegye el tőle. Három napon keresztül 

engedje, hogy napközben cumival aludjon el, de amint elaludt, vegye ki a szájából. 

Újabb három napon át aztán már alváshoz se adja oda. (Feltételezem, hogy már van 

vigasztárgya.) Egyszerűen mondja azt: „ M á r nem cumival alszunk." Ha sir, vigasztal

ja meg, de cumi nélkül. Adja oda a vigasztárgyát, ölelje meg, simogassa, hogy tudja, 

ön mellette van, és mondja azt: „Semmi baj, kis szívem. Most már alhatsz." 

Ha napközben már cumi nélkül alszik - nyolc hónaposnál fiatalabb csecsemő

nek ehhez rendszerint körülbelül egy hét kell; idősebb gyereknek több idő -, csinál

ja ugyanezt este. Eleinte cumival aludjon el, aztán vegye el tőle. Lehet, hogy éjsza

ka felébred, és sírva keresi - alighanem eddig is ezt csinálta. Ne beszéljen hozzá, in

kább simogatással nyugtassa meg, és adja a kezébe a vigasztárgyát. Ne adja vissza 

a cumit, és ne éreztesse vele, hogy sajnálja. Elvégre jót akar neki: arra tanítja, hogy 

önállóan el tudjon aludni. 

V o l t , nincs. A hirtelen megvonást nem javaslom egyévesnél fiatalabb gyerekeknél, 

mert még nem értik, hogy valami egyszer csak köddé válik. Az ennél idősebb gye

rekeknek viszont sokszor nem is jelent gondot a cumi eltűnése, főleg akkor, ha rá

jönnek, hogy egyszerűen nem létezik többé. Egy anyuka azt mondta a kislányának: 

„Ajjaj, a cumi elment." 
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„Hova e lment?", kérdezte a kislány. 

„A kukába", felelte vidáman az anyuka. 

A kislány talán azt sem tudta, mi az a kuka, de tudomásul vette a cumi sorsának 

alakulását, és az élet ment tovább. Van gyerek, aki egy órát sír utána, de azután 

örökre megfeledkezik róla. Más még többször kéri, nyugtalan, de néhány napnál 

tovább ez sem szokott tartani. A huszonkét hónapos Ricky például teljesen kikelt 

magából, amikor egy napon az apukája közölte vele: „Nincs cumi. Árt a fogad

nak." Rickyt egyáltalán nem érdekelte, mi lesz a fogaival. Sírt és sírt, de apukát, be

csületére legyen mondva, nem hatották meg a könnyek. Nem sajnálkozott: „ S z e 

gény Ricky. Nincs cumija." 

V e g y e s m ó d s z e r . Némely szülők kombinálják a fokozatos elválasztás és a „volt, 

nincs" módszert. Marissa úgy szoktatta le a tizenegy hónapos lant, hogy kitalált 

egy ébredési rituálét. Minden reggel megölelte a fiát, és kinyújtotta a kezét: 

„ A d d ide Anyának a cumidat." lan minden további nélkül engedelmeskedett. De 

egy hónapig még cumival aludt. Marissa megfigyelte éjszakánként, és látta, hogy 

lan álmát nem zavarja a cumi hiánya, hiszen nem ébredt föl, ha kicsúszott a szá

jából. Úgyhogy egy este bejelentette: „Nincs cumi. Nagyfiú vagy." És ezzel el volt 

intézve. 

Bármelyik módszert választhatja, de legyen realista. Elvégre a cumi megtagadása 

„elvonási tüneteket" okozhat. Tartson ki. Számítson rá, hogy gyermeke néhány éj

szaka még sírni fog. Idővel javulni fog a helyzet. És a cumiról való leszokás történe

te hamarosan bevonul a családi legendák közé. 

Phillip: krónikus hiszti 

Az előző fejezetben (264-270. oldal) foglalkoztam ugyan a 
hiszti kérdésével, de itt arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy ha a szülők rendszeresen ilyen-olyan módon kiengesz
telik a hisztiző gyereket, akkor követelőzése, fékevesztett vi
selkedése kétségbeejtő, időrabló problémává fajulhat. A hisz
ti ugyanakkor jelzi azt is, hogy egyéb dolgok is meghúzódnak 
a háttérben, nem utolsósorban az, hogy a szülők elvesztették 
tekintélyüket. 

Egy órán keresztül beszélgettem telefonon Carmennel és 
Walterrel, akik St. Louisból hívtak huszonkét hónapos kis
fiuk miatt. Phillip, az ő szavukkal élve, „rettentő agresszív, 
rosszindulatú gyerekké vált", amikor megszületett a most 
hat hónapos Bonita. N e m bírja elviselni, hogy a szülei nem 
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csak rá figyelnek, különösen akkor nem, ha a kishúgával 
foglalkoznak. Például amikor Carmen tisztába teszi Boni-
tát, Phillip gyakran kivágja a hisztit. Carmen ilyenkor meg
ölelgetné, de Phillip rugdossa és megharapja. Ekkor az apu
ka rászól: „Ez nem szép dolog, Phillip", és a vége az, hogy a 
szülők a földön hemperegve próbálják lecsillapítani. 

Phillip éjszaka a szülei között fekszik, de csak akkor alszik 
el, ha foghatja valamelyikük fülét. Ha megcsípi vagy meg
húzza a fülüket, nem utasítják rendre. Soha egyikük sem 
szólt még rá, hogy „Ez fáj", vagy hogy „A kezemet fogha
tod, de a fülemet nem." M o n d a n o m sem kell, mindkét szü
lő a végkimerülés határára érkezett. A több száz mérföld
nyire lakó Rosa nagymama hetente legalább egyszer oda
utazik hozzájuk, hogy Carmen pihenhessen egy kicsit, de 
soha senki nem marad kettesben Phillippel. 

C a r m e n és Walter próbálják megelőzni a bajt, legalábbis 
ők azt hiszik. Nemrégiben például autózni vitték a két gye
reket, és Phillipnek megengedték, hogy magával vigyen egy 
hatalmas zacskó játékot. De hamar rájuk unt. És amikor 
unatkozni kezdett, megpróbált kiszállni a biztonsági ülésé
ből. „Ha kikapcsolod az övedet, azonnal megállunk - rivallt 
rá Walter. - Maradj a helyeden, amíg haza nem érünk, kü
lönben hétbaj lesz!" Phillip végül abbahagyta, de Walternek 
ordítania kellett, hogy észhez térjen. 

Számomra teljesen világos volt, hogy ebben a családban a 
kisfiú az úr. Még kétéves sincs, a szülei mégis folyton észér
vekkel igyekeznek hatni rá. Mivel nem állítanak elé korláto
kat - tulajdonképpen lemondtak szülői felelősségükről -, 
akaratlanul is manipulálni tanítják. „Agresszivitásával" és 
„rosszindulatával" igazában szabályokért könyörög. 

„A szeretet nem abban mutatkozik meg, hogy a gyerek a 
fületekbe kapaszkodik, és szó nélkül tűritek, ha fájdalmat 
okoz nektek - mondtam Carmennek és Walternak a tőlem 
telhető legnagyobb tapintattal -, de abban sem, hogy elhal
mozzátok játékokkal. Abban pedig végképp nem, hogy átgá
zolhat rajtatok és a kishúgán. A fiatok ordítva kéri, hogy je
löljétek ki a határokat. Attól tartok, csak idő kérdése, hogy 
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kezet emeljen a testvérére. Akkor garantáltan odafigyeltek 
majd rá, nem?" 

„Pedig mi mindannyian nagyon szeretjük egymást", haj
togatta Walter. Ez igaz. Carmen nyugodt, halk szavú, és 
Walternak is helyén van a szíve. „És Phillip régebben olyan 
aranyos kisfiú volt", tette hozzá Carmen. Ebben nem kétel
kedtem, de be kellett látniuk, hogy ők a szülei. Phillipnek 
több kell szeretetnél - fegyelemre is szüksége van. 

„Kezdjük a hisztivel - javasoltam, mert ez volt a legége
tőbb gond. - Valahányszor elveszti az önuralmát, mindig 
ugyanazt csináljátok, valami olyasmit, amivel mindketten 
egyetértetek - magyaráztam. - Például amikor hisztizni 
kezd, mondjátok azt: »így nem viselkedünk«. Vigyétek a szo
bájába, üljetek ott vele, de ne szóljatok hozzá." 

Így is tettek. De ahelyett hogy örültek volna, amikor rög
tön az első esetet siker koronázta, megsajnálták Phillipet. 
„ N e m akarunk szigorúak lenni hozzá, és megbántani sem 
szeretnénk - ismerte be Walter. - Amikor megmondtuk ne
ki, hogy így nem viselkedünk, lehorgasztotta a fejét, és ki
ment a szobából." 

Elmagyaráztam nekik, hogy Phillipből nagy valószínűség
gel spontán módon tört ki a hiszti eleinte - frusztrált volt, 
fáradt, egy kicsit féltékeny is Bonitára, erre a rózsás arcú kis 
betolakodóra, aki miatt már nem csak vele foglalkoznak. 
Csakhogy a szülei, ahelyett hogy csírájában elfojtották vol
na ezt a viselkedést, minden alkalommal megjutalmazták 
azzal, hogy hízelgéssel, szép szavakkal kiengesztelték. 

Azt kellett elérnem, hogy Carmen és Walter lássa a fától 
az erdőt. „A szabályok és a csalódások mind vele járnak az 
élettel. Phillipnek fel kell készülnie a valóságra, hogy a ta
nárai bizonyos dolgokat megtiltanak majd neki. És amikor 
nem kerül be a focicsapatba, vagy az első szerelme elhagyja 
egy másik fiúért, meg fog szakadni a szíve. Meg kell tudnia 
birkózni a fájdalmas pillanatokkal, és erre nektek kell felké
szítenetek. N e m gondoljátok, hogy jobban jár, ha ezeket a 
leckéket most tanulja meg, a szerető szüleitől, mint ha a kö
nyörtelen világ ébreszti rá az igazságra?" 
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A Walter és Carmen által elbeszélt esetek alapján kidol
goztunk egy egyszerű tervet. 

Először is, nekik kell vállalniuk a felelősséget. „Így fogal
maztatok: »Phillip nem engedi ezt meg azt« - ismételtem 
meg. - Mármost az egy dolog, ha a tizenöt éves lányom pa
naszkodik: »Anyám nem engedi ezt meg azt«, de amikor ti 
mondjátok, hogy »A kétéves gyerekem nem engedi«... hát 
hogy van ez? Miféle rend van abban a családban, ahol egy 
kisfiú nem »enged« meg valamit a szüleinek? Ti azt akarjá
tok, hogy mindig jókedvű legyen. De ha most nem léptek, 
úgy fog felnőni, hogy mindig manipulálni fogja a körülötte 
élőket... mert megengedik neki." 

Másodszor, helyre kell állítaniuk szülői tekintélyüket. Azt 
tanácsoltam, hogy korlátozzák Phillip választási lehetősé
geit - étkezéskor kétféle ital közül egyet választhat; az autó
ba két játék közül egyet vihet, és így tovább. Carmen végig
gondolta, és megkérdezte: „De mi van akkor, ha nyafog, 
hogy ezt is, meg azt is hozni akarja, és megtölt egy egész 
zacskót, ahogy szokta?" 

Emlékeztettem rá, hogy ő a szülő. „Akkor majd rászólsz: 
»Nem, Phillip. Vagy a robotodat hozod, vagy a teherautót.« 
N e m hagyhatod, hogy ő irányítson téged", hangsúlyoztam. 

Végül, ha Phillipen akkor tör ki a hiszti, amikor valame
lyikük tisztába teszi Bonitát vagy játszik vele, rászólnak: 
„Phillip, így nem viselkedünk." Ha folytatja, beviszik a szo
bájába, még akkor is, ha visít és rúgkapál. Figyelmeztettem 
őket, hogy ebben az életkorban a gyerek mindig rosszabbul 
viselkedik, mielőtt megjavul. 

Shannon: dráma az étkezőasztalnál 

Ha a gyerek étkezések idején engedetlen, a szülei attól még 
tudnak aludni, de a probléma ugyanolyan bosszantó, fá
rasztó és időt rabló. Ráadásul a rossz evés évekig megma
radhat. A probléma egészen ártatlanul kezdődik - a szülők 
ragaszkodnak az asztali illemszabályokhoz, vagy amiatt ag-
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gódnak, hogy a gyerek nem eszik eleget, és erővel vagy hí
zelgéssel próbálják engedelmességre bírni. Egy a vége: eb
ben a csatában mindenképpen alulmaradnak, és az étkező
asztalnál kirobbant viták aztán a nap többi részét is meg
mérgezik. 

Carol azért hívott el magukhoz, mert egyéves kislánya, 
Shannon „borzasztóan makacs" az utóbbi időben. Minden
re nemet mond. Ez önmagában még nem tűnik túl nagy 
problémának, hiszen a kisgyerekek többségének van egy 
ilyen korszaka. Ám sokszor az történik, hogy a szülők túl 
nagy figyelmet szentelnek neki, és aztán akaratukon kívül 
olyan magatartásformát erősítenek, amely még nagyon so
káig pokollá teszi az életüket. 

Uzsonnaidőben érkeztem. Shannon az etetőszékében ült. 
Anyuka egy darab kiflit próbált belediktálni, noha a kislány 
hátravetette a fejét és elfordult tőle. Anya és gyermeke 
egyaránt mind türelmetlenebb lett. 

„Vedd ki a székéből", tanácsoltam. 
„De hát még nem ette meg az egész kiflit." 
Megkértem Carolt, hogy nézze meg alaposan a gyereket. 

Shannon rugdosott, fintorgott, szorosan összecsukta a szá
ját. Anyuka ennek ellenére tovább kérlelte: „Csak még egy 
falatkát, édesem, légy szíves... nagyra tát." 

Carol ekkor úgy vélte, hogy talán a kifli nem ízlik neki. 
„Akkor mit kérsz, drágám? Kekszet? Vagy banánt? Ennél 
egy kis joghurtot? Van dinnye is. Nézz csak ide !" Shannon 
nem volt hajlandó odanézni. Csak ült, rázta a fejét, minden 
ajánlatnál egyre hevesebben. 

>Jó, jó - adta meg magát végül Carol. - Kiveszlek." Ki
vette a lányát a székből, megmosta a kezét, majd Shannon 
eltipegett. Carol már indult is utána, egyik kezében egy tál
ka reszelt almával, a másikban a befejezetlen kiflivel. 
„ M m m m - gügyögött Shannon mögött, aki meg sem állt. -
De finom! Egyél... csak egy kanálkával, édesem." Hát így 
kell tiszteletben tartani a gyerek kívánságait? 

„Épp most tudattad vele, hogy vége az evésnek - szögez
tem le azt, ami nyilvánvaló volt. - Már játék üzemmódban 
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van, de te csak üldözöd. Nézd meg: előszedi a játékait, ját
szana is velük, te meg hátulról rátámadsz, szeretnél minél 
több ételt a szájába csempészni." 

Carol rám nézett, és végre megértett. Beszélgettünk, ki
kérdeztem a nap többi részéről. Mint kiderült, Shannon 
fürdéskor és lefekvéskor is „engedetlen". „Mindig annyi 
dolog közül választhat, mint most az uzsonnánál?", kérdez
tem kicsivel később. 

Carol egy pillanatra elgondolkodott. „Hát, igen - vála
szolta büszkén. - N e m akarom ráerőltetni az akaratomat. 
Szeretném, ha megtanulná érvényesíteni az érdekeit." 

Példákat kértem. „Estefelé meg szoktam kérdezni tőle: 
»Akarsz fürdeni?« És amikor rávágja, hogy »nem«, azt kérde
zem: »Akkor várjunk még néhány percet?«„ 

Mivel tudtam, hogy Shannonnak sejtelme sincs arról, mi 
az a „néhány perc", és mivel megszámlálhatatlanul sokszor 
hallottam már hasonló történeteket, közbeszóltam: „Hadd 
találjam ki, mi történik ezután. Amikor letelik a néhány 
perc, adsz neki még néhány percet, aztán még néhányat. 
Végül már annyira kétségbe vagy esve, hogy fölkapod, vi
szed a fürdőszobába. Ő pedig rugdos és visít, igaz?" 

Elhűlve nézett rám. Folytattam: „És fogadok, hogy mi
után pizsamába öltöztetted, megkérdezed tőle, hogy akar-e le
feküdni, igaz?" 

„Igaz - nyögte ki Carol -, és mindig azt mondja, hogy 
»nem«." Láttam rajta, hogy már ő is tudja, hová fogunk ki
lyukadni. 

„Carol, ez a gyerek egyéves. És te vagy az anyja!", jegyez
tem meg. Elmagyaráztam, hogy Shannon viselkedése az 
asztalnál egy nagyobb problémára utal: Carol túl nagy ha
talmat és túl sok választási lehetőséget ad neki - ráadásul 
ál-lehetőségeket. Egy ilyen korú gyerek számára az az igazi 
választási lehetőség, hogy „Kiflit kérsz, vagy joghurtot?" 
A szóözönnel nem tud mit kezdeni. Az „Akarsz fürdeni?" 
nem igazi választási lehetőség, mert a szülő tudja, hogy a 
gyereknek muszáj fürdenie. Mi több, egy így megfogalma
zott kérdésre csak „igen" vagy „ n e m " lehet a válasz, a töb-
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bit pedig már tudjuk. (A választási lehetőségek megfogal
mazásáról lásd a 248-249. oldalt.) 

A dolog iróniája az, hogy Carol ugyan túl nagy hatalmat 
adott Shannon kezébe, mégsem tanúsított iránta tiszteletet. 
„Ha nem éhes, ne kényszerítsd, hogy az asztalnál üljön -
dorgáltam meg. - Rá figyelj. Az ő igényeit elégítsd ki, ne a 
magad vágyát, hogy »jól« egyen. És az ég szerelmére, ne lo
pakodj utána. Attól még rosszabb. M o n d d meg neki, mit 
vársz tőle, nem szabad hátba támadnod." 

Figyelmeztettem: „Még néhányszor eljátszod vele ezt az 
asztali drámát, és a végén még a székébe se lesz hajlandó 
beülni. Az evés egyet jelent majd számára a feszültséggel. 
Ami végképp nem tesz jót az étvágyának. Ezek olyan hatal
mi harcok, amiket nem nyerhetsz meg, Carol." 

Időrabló probléma volt kialakulóban, a helyzet bizonyo
san csak romlott volna a következő hónapokban: Shannon 
jó úton járt afelé, hogy ő legyen a ház úrnője, a miniatűr ki
rálynő. Egyre makacsabb lesz. És ha a szülei nem jelölik ki 
a határokat és nem tanítanak neki önfegyelmet otthon, ak
kor hogyan várhatnák el tőle, hogy máshol illedelmesen vi
selkedjék? 

„Eszedbe se jusson addig étterembe vinni, amíg vissza 
nem fogod magad, hogy lássa azt, hogy tiszteled, és rájöj
jön, hogy az evés nem egyenlő a huzakodással - javasoltam. 
- Ha nem hallgatsz rám, biztosra veheted, hogy nyilvános 
helyen mindent elkövet majd, hogy felborítsa a rendet az 
asztalnál. És ha vasárnapi ebédre mentek a rokonokhoz, ott 
sem fog megülni az asztalnál. A nagymama infarktust fog 
kapni, mert Shannon rohangál, a szőnyegre borítja a levest, 
te pedig a legszívesebben a föld alá süllyednél!" 

A rá következő két hónapban Carol hetente felhívott. 
A terv első részének értelmében az étkezésekre összpontosí
tottunk. Carolnak egyértelművé kellett tennie, hogy Shan
non csakis az asztalnál ehet (az etetőszékében), de elmehet, 
ha már nem kér többet. 

Shannon két hét alatt megértette a szabályt - ha nem ül 
az asztalnál, nem kell ennie. Megnyugodott, mert amikor 
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végzett, nem kellett hátrafeszítenie magát, nem kellett rug
dosnia, hogy az anyja megértse. Tudta, hogy ha fölemeli a 
két karját, Carol nem erőlteti tovább az evést, hanem kive
szi a székéből. Carol is meg tudott változni, ami legalább 
ilyen fontos volt. Az ál-választási lehetőségek helyett oko
sabban megfogalmazott kérdéseket tett föl („Anya vagy apa 
meséljen?" , „A tündéres mesét olvassam, vagy a cicásat?"), 
így nem gyalogolt bele a saját csapdájába. N e m lepett meg, 
hogy a nap egyéb eseményei is zökkenőmentesebben zajlot
tak. A kis Shannon természetesen néha most is nemet 
mond, de már Carol az úr, és nem telnek el órák fölösleges 
csatározással. 

Egy-egy régóta meglévő probléma megoldása eleinte két
ségkívül ugyanolyan kimerítő, mint maga a probléma. Ezért 
fontos, hogy előretekintsen. Biztos vagyok benne, hogy nem 
szeretne még akkor is alvási zavarokkal, végletes hisztikkel 
vagy bármilyen más, időt rabló kellemetlenséggel küszköd
ni, amikor gyermeke három- vagy négyéves. Ezért jobb, ha 
most tesz ellenük. Bőven megéri még néhány hétnyi, sőt 
még néhány hónapnyi álmatlan éjszaka vagy fárasztó nap, 
hogy helyrehozhassa azt, ami ennyire kicsúszott az irányítá
sa alól. 

Nézze a dolgokat tágabb összefüggésükben. A gyermek
nevelés nehéz feladat, és egyben a létező legfontosabb az 
életében. Akár van partnere, akár nincs, találékonynak, tü
relmesnek, bölcsnek kell lennie. Időnként önmagát is meg 
kell haladnia hozzá, különösen a fegyelmezés terén. És amint 
e könyv utolsó fejezetében látni fogja, a körültekintés és az 
előrelátás még fontosabb szerephez jut akkor, amikor úgy 
döntenek, hogy még egy gyermeket vállalnak. 

Kilencedik fejezet 

Kicsi a rakás, 
nagyobbat kíván 

„Csak a változás állandó," 

Hérakleitosz 

„Egy család kormányzása 
nem jár kevesebb viszontagsággal, 
mint egy egész államé." 

Montaigne: A magányról 
(Csordás Gábor fordítása) 
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Kicsi a rakás, nagyobbat kíván 

A nagy kérdés 
A kisgyermekes szülőket már az efféle kérdések is fölidege
sítik: „És mikorra tervezitek a másodikat?", „Próbálkoztok 
már?" Tény, hogy vannak párok, akik módszeresen tervez
nek. Már első gyermekük fogantatása előtt tudták, hány év 
különbség az ideális a gyerekek között (számukra legalább
is), és ha a szerencse melléjük szegődik, a testük is aláveti 
magát az akaratuknak. Csakhogy nem mindenki ilyen eltö
kélt és szerencsés. Tapasztalatból tudom, hogy a „Legyen 
még egy gyerekünk? És ha igen, mikor?" kérdéseket inkább 
bizonytalanság és félelmek övezik. Bírni fogjuk anyagilag? 
Ha az első gyerekkel könnyű volt, vajon a másodikkal is az 
lesz? Ha nehéz volt, lesz erőnk még egyszer végigcsinálni? 

Az első terhesség alatt talán sejtették, hogy nem lesz egy 
leányálom, most viszont már tudják, milyen az valójában, ha 
az embernek gyereke van - milyen hálás, ugyanakkor kime
rítő feladat, micsoda boldogság, ugyanakkor mekkora fele
lősséggel jár. A kisgyermekes szülőknek már van „család
juk". Csakugyan bővíteni akarják? 

Ebben a fejezetben az újabb gyerek vállalásának kérdései
vel foglalkozunk, azzal, hogy hogyan készítsük fel gyerme
künket a kistestvér jövetelére és elfogadására, és hogyan 
őrizzük meg önmagunk lelki egyensúlyát és a partnerünkkel 
való kapcsolatunk harmóniáját. Az biztos, hogy a család bő
vülésével újabb egyéniségekre kell tekintettel lennünk. Ne 
csak az örömökre számítsunk, hanem készüljünk föl a vár
ható nehézségekre is. 

Kell még egy gyerek, vagy nem kell? 

Tévedés ne essék, ez valóban fontos döntés. Mindkét szülő
nek mérlegelnie kell, van-e elég pénz a bankban, hely a la
kásban és szeretet a szívükben, hogy a második gyermek 
megkaphassa az őt megillető ellátást és figyelmet. A karrier 
kérdése rendszerint csak az anyukát érinti. Ha az első gye-
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rek miatt lemondott róla, ha csak átmenetileg is, hajlandó-e 
még tovább otthon maradni a második gyerek miatt? Ha 
időközben visszament dolgozni, és már így is nehezére esik 
megosztania az idejét az első gyerek és a munkahelye kö
zött, két gyerekkel hogy fog boldogulni? De lehet, hogy épp 
az ellenkezőjét érzi: első gyermeke születése után rájött, 
hogy mindennél jobban tetszenek neki a csecsemő körüli 
teendők - sokkal jobban élvezte a szoptatást, a babusgatást 
és a többit, mint gondolta. Amikor gyermeke járni vagy be
szélni kezdett, már nem szopott, úgy érezte, hogy vége egy 
csodálatos időszaknak, és most megint egy kisbabára vá
gyik. Ám ekkor is föl kell tennie magának a kérdést, hogy 
valóban örömmel fogja-e elölről kezdeni az egészet. 

A partnerek nem mindig értenek egyet abban, hogy akar
nak-e egyáltalán, vagy mikor akarnak még egy gyereket, és 
az ezzel kapcsolatos viták alaposan próbára tehetik a kap
csolatukat (lásd a 345-354. oldalt a partnerek közötti konf
liktusokról). A nézeteltéréseket közösen kell tisztázni. Mind
kettőjüknek őszintén érdemes elgondolkodniuk azon, miért 
szeretnének még egy gyereket. Mert a család vagy a barátok 
nyaggatják őket? A saját gyermekkoruk miatt? Mert valame
lyikük (esetleg mindkettőjük) úgy véli, hogy egy gyerek nem 
gyerek, és úgy érzi, muszáj kistestvért adniuk a már meglé
vő gyereküknek? Mert ketyeg a biológiai óra? Vagy az összes 
felsorolt ok miatt? 

Az alábbi három történet olyan párokról szól, akik nehe
zen döntöttek a második gyerek vállalásáról. Két párnak ké
telyei voltak; a harmadiknak besegített a Természet. 

John és Talia. John és Talia régen várt első gyermeke, a most 
hároméves Kristen öt évig tartó meddőség elleni kezelés és 
két vetélés után jött a világra. Talia, aki közel járt a negy
venhez, tudta, hogy minél tovább vár, annál kisebb az esé
lye annak, hogy lefagyasztott embrióikkal megtermékenyül
het. John viszont, aki tizenhárom évvel idősebb volt a fele
ségénél, és az előző házasságából már volt két gyermeke, 
nem nagyon akart még egyet. Imádta ugyan kislányát, akit 
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középkorú férfiként „aján
déknak" tekintett, de mégis
csak túl lesz a hetvenen, 
amikor Kristen a kamasz
korba lép. Talia éppen ezzel 
támasztotta alá a maga iga
zát: „Pontosan ezért fontos 
megpróbálkoznunk még egy-
gyel - érvelt. - Kristynek 
társra lesz szüksége, hogy 
öregedő szülein kívül is le
gyen valaki az életében." Né
hány hónapnyi vita után John 
végül beleegyezett. Nem 
akarta, hogy Kristy egyedül 
nőjön fel. Mindenki megle
petésére Talia szinte azonnal 
teherbe esett. Kristennek 
most van egy kisöccse. 

Kate és Bob. Kate, akinek 
egy kis butikja volt, testvért 
szeretett volna adni a fiá
nak, de más szempontokat 
is mérlegelnie kellett. Har
mincöt éves volt, szerette a 
munkáját. Örömmel maradt 
otthon, amikor megszületett 
Louis, de mindig úgy kép
zelte, hogy majd visszamegy 
dolgozni, és vissza is ment, 
amikor Lou hat hónapos 
lett. De még egy félállású 
bébiszitterrel sem volt köny-
nyű, mert a kisfia vérbeli 

Belevágjunk... vagy ne vágjunk? 

Minden család más, az életüknek megvan

nak a maguk egyedi fordulatai, de a döntés 

meghozatala előtt számos szempontot kell 

mérlegelniük: 

• Fizikai á l l a p o t . Hány éves vagyok, milyen 

az egészségem? Lesz elég energiám még 

egy gyerekre? 

• Érzelmi á l l a p o t . Gondolja végig, milyen 

az Ön vérmérséklete, képes-e időt és erőt 

áldozni egy csecsemőre. És elfogadja-e, 

hogy az első gyermekének kevesebbet ad

hat majd önmagából? 

• Az elsőszülött. Milyen a vérmérséklete, 

milyen volt csecsemőnek, milyen most, 

mint kisgyermek, mennyire tud alkalmaz

kodni a változásokhoz? 

• P é n z . Ha az egyik szülőnek ott kell hagy

nia a munkáját, meg fognak tudni élni? 

Megfizetni valakit, aki segít? Van elég 

megtakarításuk vészhelyzetre? 

• Karrier. Nem bánja, ha egy időre fel kell 

függesztenie? Meglesz még a munkája, 

amikor a gyerekek egy kicsit idősebbek -

és fontos ez? 

• S z e r v e z é s . Van elég hely két gyerek szá

mára? Hol fog aludni a kisbaba? Lakhat-e 

egy szobában a testvérével? 

• M o t i v á c i ó . Ön igazán szeretné ezt a gyere

ket, vagy mások erőltetik? Azt nem akarja, 

hogy a gyereke egyke legyen? Nem az be

folyásolja, hogy Önnek van/nincs testvére? 

• S e g í t s é g . Kire számíthat, főleg akkor, ha 

ö n egyedülálló? 

Talpraesettnek bizonyult, aki akaratos volt, és rosszul aludt. 
Sokszor megesett, hogy Kate alig bírt betámolyogni reggel 
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a boltba. Bobnak négy testvére volt, legalább két gyereket 
szeretett volna, és Lou máris két és fél éves volt. Bonyolítot
ta a helyzetet, hogy Kate apja haldoklott. „Remélem, 
megéri még, hogy láthassa Lou kistestvérét - mondogatta 
Kate anyja. - És én sem leszek fiatalabb." 

Kate gyötrődött, bűntudat mardosta. Ő maga is két gye
reket tervezett világéletében, de még élénken emlékezett az 
álmatlan éjszakákra, és a fejés meg a pelenkázás úgy hiány
zott neki, mint púp a hátára. Végül engedett a nyomásnak, 
de nem bánta meg. Malcolm, egy Kisangyal, néhány nappal 
Lou negyedik születésnapja előtt jött a világra. 

Fanny és Stan. Olyan is előfordul, hogy miközben férj és fe
leség a második gyerekről vitázik, felsőbb hatalmak meg
hozzák helyettük a döntést. Fanny és Stan mindketten 
negyvenévesek voltak, első gyermeküket a meddőség elleni 
hosszú, hosszú küzdelem feladása után fogadták örökbe. 
Úgy érezték, hogy a kis Chan, aki mindössze két hónapos 
korában érkezett meg hozzájuk Kambodzsából, valóra vál
totta az álmukat. Mindkettőjükkel azonnal megbarátkozott, 
és könnyen kezelhető, Kisangyal csecsemő volt. Öt hónapos 
volt, amikor egy reggel Fanny öklendezve ébredt. Azt hitte, 
hogy ugyanazt a gyomorforgató vírust kapta el, amelyik egy 
héttel korábban Stant is meggyötörte. El tudjuk képzelni 
megdöbbenését, amikor az orvos közölte vele, hogy terhes. 
De bármilyen örvendetes volt is ez a hír, Fannyt aggasztot
ta, hogy vajon lesz-e ereje két ilyen kicsi gyerekhez, az anya
giakról nem is beszélve. Azután úgy vélték, hogy nincs mit 
gondolkozni rajta. A kisbaba jönni akart. 

Ha tökéletes világban élnénk, minden pontosan úgy ala
kulna, ahogyan szeretnénk. Amikor a második gyerek válla
lásáról töprengenénk, végigmennénk a szempontokon, és 
örömmel látnánk, hogy nincs semmi akadálya. Eldönthet-
nénk, hány év legyen a gyerekeink között (lásd a keretes 
részt a 319. oldalon). És akkor esnénk teherbe, amikor jó
nak látjuk. 
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Csakhogy az esetek többségében azzal szembesülünk, 
hogy nem minden alakul a terveink szerint. N e m ártana 
több pénz, nagyobb lakás, több idő az első gyerekre. Most 
éppen mással szeretnénk foglalkozni. Mégis nehéz a döntés. 
Ketyeg a biológiai óránk, olyan édes volt csecsemőnek az 
első gyerekünk, partnerünk még egyet szeretne. És ha nem 
is minden tökéletes, belevágunk (vagy nem; lásd a keretes 
részt a 320. oldalon). 

A korkülönbség 
Nem lehet „ideális" korkülönbséget meghatározni a testvérek között. Azt döntse 

el, Önöknek mi a legjobb, és reménykedjen a sors jóindulatában. 

11-18 h ó n a p . A kis korkülönbség mindig nehéz. Két pelenkás van, minden baba

felszerelési cikkből kettő kell. Az idősebbiket nehéz fegyelmezni, mert annyira ki

merítők a mindennapok. Előnye az, hogy egyszerre letudjuk a nehéz éveket, és ha

marabb túlesünk rajtuk. 

18-30 h ó n a p . A kistestvér az első gyerek dackorszakának közepén érkezik, aki ép

pen az önállósodás ellentmondásokkal teli időszakát éli. Az elsőszülöttnek egysze

rűen nem jut annyi az anyjából, mint szeretné és kellene. Az ebből adódó problé

mák egy része azzal orvosolható, hogy odafigyelünk az idősebbre, és időnként csak 

vele foglalkozunk. Az ő vérmérsékletétől függ, hogy sokat fognak-e veszekedni, 

vagy erős, tartós szeretet fűzi majd őket össze. 

K é t és f é l - n é g y é v . Az idősebbik valószínűleg kevésbé féltékeny, mert önállóbb 

már, megvannak a maga barátai és kialakult szokásai. A korkülönbség miatt nem 

tökéletes játszótársai egymásnak, és lehet, hogy nem lesz nagyon szoros a kapcso

latuk, de ez változhat a korral. 

T ö b b m i n t n é g y év. A kisbaba születésekor a nagy testvér gyakran csalódott, 

mert azt hitte, hogy kész játszótársat fog kapni. Már tud segíteni a kicsi körül, de 

ügyelni kell rá, hogy ne rakjunk a vállára túl nagy felelősséget. Nem olyan erős kö

zöttük a rivalizálás, de a kapcsolatuk is lazább. 

A várakozás 
Tombolnak a hormonok, új élet növekszik a hasunkban, el
sőszülöttünk meg nem áll. Egyes napokon a mennyország
ban érezzük magunkat, lelki szemeink előtt egy boldog csa-



Kicsi a rakás, nagyobbat kíván 

lád napjainak idilli jelenetei peregnek - közös vacsorák, 
ajándékbontás karácsonykor, nyaralás egy gyönyörű helyen. 
Máskor pokol az élet. Hogy mondjam meg a gyereknek?, kér
dezzük önmagunktól. Hogyan készíthetném fel rá? Mi lesz, ha 
nem örül neki? Mit csináljak, ha a partneremnek fenntartásai 
vannak? Jár az agyunk, és mindig ahhoz a kérdéshez jutunk 
vissza, amely mind közül a legfélelmetesebb: Mire vállalkoz
tam? 

És ha egyke? 
Az Egyesült Államokban a történelem folyamán először fordul elő, hogy több az 

egygyermekes család, mint azok, amelyekben kettőt vagy többet nevelnek. Érdekes 

ugyanakkor, hogy bár egyre többen beérik egy gyerekkel, még mindig erős az el

lenérzés az egykékkel szemben. A szokásos érveket halljuk: az egyke elkényeztetett 

és követelőző. Nem tanulja meg, hogy a dolgokon osztozni kell. Elvárja, hogy a vi

lág ugyanolyan kedves és megértő legyen, mint szerető szülei. Testvér nélkül magá

nyos. G. Stanley Hall pszichológus az 1900-as években még keményebben fogal

mazott: „Egykének lenni önmagában betegség." 

Ugyan már! A legújabb kutatásokból az derül ki, hogy az önbecsülés terén az egy

kék némi előnyt élveznek - és intelligensebbek azoknál a gyerekeknél, akiknek egy 

testvérük van. Tény, hogy az egykék szüleitől valamivel több erőfeszítést követel, 

hogy gyermeküknek programokat szervezzenek, barátait magukkal vigyék nyaralni, 

hogy ne csak vele legyenek kénytelenek foglalkozni. Ügyelniük kell rá, hogy ne vál

jék olyan társukká, akivel felnőtt információkat és érzelmeket osztanak meg. De a 

jó szülő akkor is jó szülő. Akár egy gyerek él a családban, akár öt, a szülők hozzáál

lása, testi-lelki egyensúlya, szeretetük és az általuk kijelölt határok sokkal fontosab-

bak, mint az, hogy hány személyre terítenek az asztalnál. 

Természetes és érthető, ha Önben vegyes érzelmek kavarognak a család gyarapítá

sával kapcsolatban, de ha alapos megfontolás után úgy dönt, hogy nem akar teher

be esni, álljon ki a mellett a joga mellett, hogy megelégszik egy gyermekkel. A há

romfős család is család. Ahogy gyermekük növekszik, hangsúlyozzák, hogy ez az 

Önök döntése volt. Ha azt látja, hogy a szüleit furdalja a lelkiismeret, csalódottak 

vagy megbánták döntésüket, inkább érzi egy testvér hiányát, mint ha biztosra ve

heti, hogy ő a szemük fénye. (Különben is, vannak olyan testvérek, akik felnőttként 

szóba sem állnak egymással!) 

Kilenc hónap rengeteg időnek tűnhet, amikor az ember éle
te egy érzelmi hullámvasút. Vigyázzon magára, ápolja kap-
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csolatát a partnerével, és készítse föl elsőszülött gyermekét. 
Kezdjük a felnőttekkel: 

Tudatosítsa magában, hogy normális, amit érez. Aligha létezik 
olyan anyuka, akinek a második terhessége alatt egyszer 
sem fordul meg a fejében: „Remélem, jól döntöttünk." Kü
lönböző időszakokban és különféle okokból rohanhatja meg 
a pánik. Lehet, hogy eleinte minden rendben van, de ahogy 
gyarapodnak a kilók, és egyre nehezebb fölemelni a gyere
ket, úgy tűnhet, hogy a közelgő szülés egyet jelent majd va
lamiféle természeti csapással. Vagy boldogságban telnek a 
napok, aztán egyszer csak a gyereknek rossz napjai jönnek. 
Elképzelhetetlennek tűnik, mi lesz kettővel, vagy hogy ezt az 
egészet még egyszer végig kell csinálnunk. De minden előz
mény nélkül is ránk törhet a 
rémület. Megyünk az utcán 
a partnerünkkel, most jöt
tünk egy moziból vagy egy 
remek étteremből. Eszünk
be jut, milyen volt az élet az 
első gyerek előtt. És mivel 
úgyis olyan kevés idő jut a 
romantikára, felötlik ben
nünk: Megőrültem, hogy még 
egyszer erre vállalkozom? 

Ezekben a sötét pillanatok
ban mondjuk el megnyugta
tó fohászt: „Uram, adj türel
met, hogy elfogadjam, amin 
nem tudok változtatni, adj 
bátorságot, hogy megváltoz
tassam, amit lehet, és adj 
bölcsességet, hogy a kettő 
között különbséget tudjak 
tenni." A terhességet nem le
het visszacsinálni, de a hoz-

Segítsünk anyának! 
(Apukák figyelmébe ajánlom) 

Anyuka sokkal fáradtabb lesz a második ter

hessége alatt, mint először volt. Nemcsak 

hogy súlyos többletkilókat cipel, de a már 

meglévő gyermek után is szaladgál. Apuka 

(vagy bárki, aki segíthet - nagymama, nagy

néni, jó barátnő, szomszédasszony, más 

anyukák, bejárónő vagy bébiszitter), legyen 

figyelmes. Az alábbiak közül néhányat, sőt 

akár az összest, valaki más végezze anyuka 

helyett: 

• Amikor csak lehet, foglalkozzon a gyerek

kel, és legyenek állandó közös program

jaik. 

• Intézze el az apró-cseprő tennivalókat 

(csekkbefizetés, vásárlás stb.). 

• Főzzön, vagy hozzon ennivalót. 

• Fürdesse a gyereket - anyukának nehéz és 

kényelmetlen a hajolgatás. 

• Ne panaszkodjon a többletmunka miatt -

anyuka attól még pocsékabbul érzi magát. 
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záálláson lehet változtatni. Úgyhogy vegyen egy mély léleg
zetet, hívjon át egy bébiszittert vagy barátnőt, Ön pedig csi
náljon magának egy kellemes programot (vegye fontolóra a 
javaslatokat a 354-357. oldalon). 

Beszéljen a félelmeiről. Nemrégiben Lena, aki lakberendező, 
és hét hónapos terhes volt a második gyermekével, valamint 
könyvelő férje, Carter, megkértek, hogy látogassam meg 
őket, mert elhatalmasodtak rajtuk a kételyek. Két és fél éve 
ismertem őket, azóta, hogy Van megszületett. 

„Leginkább Van miatt aggódom - kezdte Lena -, hogy 
már most is eleget foglalkozom-e vele. Tudok majd figyelni 
a kisbabára is?" 

„Azt hiszem, még nem voltunk eleget hármasban Vannel -
bólogatott Carter. - És most, hogy jön a második gyerek... 

„Mikor lenne alkalmas az időpont a másodikra? - kérdez
tem, jól tudva, hogy nincs olyan. - És szerinted mikor jön el 
az az idő, amikor eleget voltatok hármasban Vannel? Ami
kor négyéves? Öt?" 

Vállat vontak; értették, mire célzok. Javaslatomra felidéz
ték, hogy hét hónappal azelőtt miért vállalták a második 
terhességet. „Eredetileg sem akartuk, hogy Van egyke le
gyen - mondta Lena. - Mindig kettőt vagy többet tervez
tünk. Amikor Van megszületett, néhány hónapra abbahagy
tam a munkámat, de miután folytattam, olyan jól alakul a 
karrierem. Tulajdonképpen mindkettőnké, úgyhogy anyagi
lag nagyon jó a helyzetünk. És kiszámoltuk, hogy Van há
roméves lesz, amikor a testvére megszületik. Óvodába fog 
járni, meglesz a maga élete." 

Logikusan hangzott. Emellett renoválták is a házukat, 
mert inkább a jelenlegit akarták bővíteni, mint új helyre 
költözni, ami felboríthatta volna eddigi életük rendjét. 
Nagyszerű munkát végeztek. És úgy láttam, hogy nagyon 
boldogok. Van tüneményes kisfiú, volt egy kincset érő, bent
lakó bébiszitterük, Lena pedig épp akkoriban kapott egy 
lakberendezői díjat. 
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De ott volt az érem másik oldala is. Lenát ugyancsak 
megviselték a hormonális változások és a jó huszonöt kiló, 
amit fölszedett. Van sokszor hisztizett, mert az anyja nem 
tudta ölbe venni, és a magyarázatot sem értette. És közbe
jött még valami, hiába tervezett el Lena és Carter mindent 
olyan jól. Egy tehetős üzletember hallott Lena szakmai dí
járól, és megbízná, hogy működjön közre nemrégiben vásá
rolt, hatalmas malibui házának felújításában. A munka óriá
si pénzt, hírnevet és reklámot hozna, és minden valószínű
séggel még több megbízást is, ugyanakkor időigényes - és 
egy hét hónapos terhes nőnek sok mindene lehet, csak ideje 
nem. 

Beszélgetésünk közben világossá vált számomra, hogy 
Lenát nem a második gyerek születése nyomasztja, hanem 
az alakja és az esetleg kihagyott lehetőség. „Most biztos kö
vér tehénnek érzed magad - jegyeztem meg kertelés nélkül. 
- Egy nő már ettől sötéten látja a világot." De hogy úgy 
mondjam, ugyanilyen súllyal esett latba a potenciális ügyfél 
ajánlata is, amelyhez hasonló egyszer adódik az életben, és 
Lena a lelke mélyén tudta, hogy vissza kell utasítania. 

„Ki kell beszélned magadból, ami bánt - folytattam. - Ha 
megpróbálod a szőnyeg alá söpörni, később esetleg újra elő
jön, és nem hagy nyugodni. Ami rosszabb, a kisbabát fogod 
okolni érte." 

Ne felejtse el, hogy az élet nem svédasztal: nem mindig kaphat
juk meg, amit szeretnénk. Mindannyiunknak vannak vágyai, 
szeretnénk ezt-azt csinálni, de nem érhetünk el mindent. Ha 
kételyeink támadnak, egyrészt idézzük fel, miért akartunk 
annak idején teherbe esni, és dolgozzuk fel az elszalasztott le
hetőségek miatt érzett csalódásunkat, másrészt fogadjuk el, 
hogy az élet már csak ilyen. Ahogy Lenának mondtam: 
„Megpróbálhatsz beszélni ezzel az emberrel, megkérheted, 
hogy hadd igazítsd a munkát a családi életedhez, de tényleg 
ezt akarod? Lehet, hogy neked most nem úgy tűnik, de me
sés ajánlatok lesznek még az életben, a születendő gyereked 
csecsemőkorát azonban később nem hozhatod vissza." 
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Lena néhány nap múlva felhívott, és elmondta, hogy sok
kal jobban érzi magát. „Folyton arra gondoltam, miért is 
akartuk ezt a kisbabát - most van itt az ideje. Beletörődtem 
abba is, hogy lemondom ezt a munkát, és egy kicsit meg is 
könnyebbültem." Lena története nem egyedi a mai világ
ban. Sok nőnek kell választania a munkája és a gyerekei kö
zött; minden nem megy. Csak azt ne felejtse el, hogy a 
munkák változnak, de a gyerekek maradnak. 

Kis gyerekek/nagy elvárások 

Egy dolog, hogy megküzdünk a magunk problémáival, de 
egész más tészta elmagyarázni a helyzetet egy kisgyereknek, 
aki nem érti még, mitől dagad a hasunk és miért nem tud
juk úgy ölbe kapni, mint régen. Az alábbi ötletek segítségé
vel némiképp megkönnyíthetjük mindenki dolgát. 

Tartsa észben, hogy a gyerek még nem érti. Hiába magyaráz
zuk a gyereknek, hogy „Egy kisbaba lakik anya hasában", 
neki fogalma sincs, mit jelent ez. (Nekünk, felnőtteknek 
sem könnyű felfognunk az élet csodáját!) Lehet, hogy büsz
kén mutat a pocakunkra és papagáj módjára elismétli, amit 
tőlünk hallott, de nem tudja, hogy az ő számára mit jelent 
majd a kisbaba érkezése. Ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy ne készítsük fel, csak ne várjunk tőle túl sokat. 

Ne mondja meg túl hamar. Kilenc hónap egy örökkévalóság a 
kisgyermek életében. Ha azt hallja: „Testvéred lesz", azt hi
szi, hogy már holnap. Sok szülő hónapokkal korábban ki
rukkol a hírrel, szerintem azonban bőven elég négy-öt hét
tel a szülés várható időpontja előtt közölni (addig másféle
képpen is fel lehet készíteni; mindjárt rátérek erre is). Per
sze, Ön ismeri a gyereket; sok múlik azon, hogy milyen az 
egyénisége. Ha viszont magától észreveszi, hogy vastagodik 
a mama dereka, és rákérdez, bízvást felvilágosíthatja. 
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Amikor erről beszélünk, 
fogalmazzunk egyszerűen: 
„Mamának egy kisbaba van 
a hasában. Testvéred lesz." 
(A nemét is megmondhat
juk, ha tudjuk.) Őszintén vá
laszoljunk bármilyen kérdé
sére: „Hol fog lakni?" vagy 
„Az én ágyamban fog alud
ni?" Próbáljuk megértetni 
vele azt is, hogy amikor meg
érkezik, még nem fog tudni 
se járni, se beszélni. Sok 
szülő izgatottan azt mondja 
a gyereknek: „Lesz kivel játszanod!" Aztán amikor a kis bé
ka hazajön a kórházból, nem csinál semmit, csak alszik, sír 
meg szopik. Hát csoda, ha a gyerek csalódik? 

Hat hónappal a baba várható születése előtt írassa be a gyereket 
játszócsoportba/bölcsődébe. Az osztozást és az együtt játszást 
a kortársaitól tanulja meg legjobban. Közte és a kistestvére 
között akkor is óriási lesz a különbség, ha nem sokkal idő
sebb nála. Az osztozást csak az ikrek tanulják egymástól. 
Más gyerekek társaságában legalább elemi ismereteket sze
rez róla. Ennek ellenére ne várjuk el tőle, hogy rögtön a kis
baba születése után példásan viselkedjék. A játékokon sem 
könnyű osztozni, hát még anyukán. 

Szeretgessen más gyerekeket. A szeme láttára foglalkozzunk más 
gyerekekkel (ez akkor is hasznos, ha nem lesz kistestvére; lásd 
a szalagot a 227. oldalon). Van gyerek, akinek a szeme se reb
ben, amikor az anyja mást vesz ölbe vagy puszilgat. Van, aki 
felháborodik - eszébe se jutott, hogy az anyját rajta kívül más 
is érdekelheti. Van, aki meglepődik. A tizennégy hónapos 
Audrey arcára teljes döbbenet ült ki, amikor Peri, az anyja öl
be vett egy másik kislányt. Elkerekedett a szeme, és ha tud be
szélni, valami ilyesmit mondott volna: „Hé, Mami! Mit csi-

E-mail: így is lehet 

A második terhességem alatt az életkorának 

megfelelő nyíltsággal beszélgettünk a fiam

mal a leendő testvéréről: hogy került a ha

samba, milyen lesz az élet, ha megszületik és 

hasonlók. Jóval a szülés előtt megpróbáltuk 

felkészíteni, hogy legyen ideje megszokni. 

Amikor megszületett a lányom, ajándékot 

vettünk a fiamnak, és azt mondtuk, hogy a 

kishúgától kapja (egy magazinban olvastuk 

az ötletet). Ettől úgy érezte, hogy a kishúga 

szereti, és nem rosszindulatból furakodott be 

az életébe. 
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E-mail: hátrányból előny 

Többek között Így készítettem fel a három

éves fiamat a kisöccse születésére: a terhes

ség előrehaladtával a nagy hasam miatt már 

nem tudtam ölbe venni. Mindig azt mond

tam neki: „Anya alig várja már, hogy kibújjon 

a kisbaba, mert akkor megint ölbe tud ven

ni." Vagy azt kérdeztem tőle: „ M i t fog Anya 

először csinálni, ha megszületik a kisbaba?", 

amire a fiam azt válaszolta: „ ö l b e vesz!" 

Amikor a szülés után a férjem behozta hoz

zám a kórházba, a kisbabát betettem az ágyá

ba, ölbe vettem a fiamat, és erősen magam

hoz szorítottam, ahogy megígértem neki! 

Lásson a gyerek csecsemőket. Olvasson neki olyan meséket, 
amelyekben kistestvérek szerepelnek; mutasson neki maga
zinokban képeket csecsemőkről, és nézegesse önmaga ba
bakori fényképeit. Az a legjobb, ha igazi kisbabákat lát; be
szélgessenek róluk. „Ez a kisbaba nagyobb, mint aki Anya 
hasában lakik", vagy „A mi kisbabánk még nem lesz ilyen 
nagy, amikor kibújik a hasamból". Meg kell értetni vele azt 
is, milyen sérülékeny egy csecsemő: „Ez egy pici baba. Lá
tod, milyen kicsik az ujjacskái? Nagyon vigyáznunk kell rá, 
nehogy baja essen." Higgye el nekem, hogy sokkal köny-
nyebb neki kedvesnek lenni valaki más kisbabájához, mint 
ahhoz, aki az ő kistestvére lesz. 

TIPP: Sok anyuka és apuka magával viszi a gyereket, ami
korfeltérképezik a kórházakat, hogy lássa, hol fog megszü
letni a kistestvére. Nem tartom helyesnek. A kórház félel
metes hely egy kisgyermek számára. Emellett össze is za
varhatja, hogy a kisbaba olyan helyről jön, ahol beteg em
berek vannak. 
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Legyen tekintettel a gyerek érzelmeire. Még nem érti teljes 
egészében, mi várható, de garantáltan érzi, hogy sok min
den meg fog változni. Hallja a beszélgetéseket (még akkor 
is, ha látszólag nem oda figyel), amelyben gyakran elhang
zik az, hogy „ha megszületik a kicsi", és tudja, hogy nagy 
dolog van készülőben. Feltűnik neki, hogy Ön sokszor ledől 
pihenni és mindenki arra inti: „Vigyázz a Mama hasára." 
Látja, hogy egy szobát kifestenek a „picinek". És lehet, 
hogy őt magát már át is költöztették a „nagyágyra" (lásd a 
szalagot a 303. oldalon). Ezt nem feltétlenül kapcsolja ösz-
sze a terhességgel, de az világos előtte, hogy régebben ez sem 
így volt. 

Ügyeljünk arra is, amit mondunk. Amikor átnézzük a ré
gi holmiját, ne csússzon ki a szánkon olyasmi, hogy „Ez a 
tiéd volt, de most már a kisbaba fogja hordani ." Vigyük ma
gunkkal babakelengyét vásárolni, de ne ájuldozzunk, hogy 
milyen édesek a pici ruhák. Engedjük, hogy szemügyre ve
gye a bébijátékokat, és ne szóljunk rá: „Ez a kisbabáé - te 
már nagylány/nagyfiú vagy." N e m volt olyan régen, hogy ő 
is ilyenekkel játszott. Miért ne gondolhatná, hogy neki 
szánták? És ami a legfontosabb: ne hajtogassuk neki, meny
nyire fogja szeretni a kistestvérét, mert az nem is olyan biz
tos! 

Töltsön egy éjszakát a gyerek nélkül. * így nem első alkalom
mal lesz egyedül, amikor Ön bevonul a kórházba. Jöjjön át 
hozzá vagy vigye el magához a nagypapa és a nagymama, a 
kedvenc rokon vagy egy jó barátnő. Alhat vele a bébiszitter 
is. Elegendő három nappal előtte szólni a gyereknek: „Joey, 
három nap múlva Nagyiéknál fogsz aludni [vagy: Nagyi lesz 
veled]. Beírjuk a naptárba? Pipáljuk ki a napokat." Vele 
együtt készítsük össze a holmiját - csomagoljuk be a pizsa
máját és néhány játékát. Ha hozzá jönnek aludni, vele ké
szítsük elő a vendégágyat. 

* Az Egyesült Államokban az anyuka rendszerint már a szülés napján vagy 
másnapján hazamegy. 

tam, hogy ne törődjön bele, hanem mondja azt a gyereknek: 
„Gyere te is - mind öleljük meg egymást." 

nálsz? Az nem én vagyok! Peri 
helyesen tette, mert megmu
tatta vele Audreynak, hogy a 
mamin is lehet osztozni. 

Otthon is, amikor a gye
rek eltolja apukát, mert az 
megöleli vagy megcsókolja 
Önt, értesse meg vele, hogy 
az Ön szeretetéből mindket
tőjüknek jut. Egy anyuka 
nemrégiben elmondta ne
kem, hogy a kislánya „nem 
bírja elviselni, ha enyelgünk 
a férjemmel". Arra biztat-
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Emlékeztető az elválasztásról 

Csak lassan. Úgy számoljon, hogy legalább 

három hónapig tart majd. 

Ne h i v a t k o z z o n a k istestvérre. A saját ér

dekében választja el a gyereket, nem a kis

baba miatt. 

Ú g y csinálja, m i n t h a n e m v o l n a t e r h e s . 

Lásd a javaslatokat a 136-142. oldalon. 
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kapnia, akkor alighanem szoptatni kénytelen mind a kettőt, 
de én mindig azt tanácsolom az anyukáknak, hogy gondo
san mérlegeljék a helyzetet, hátha találnak más megoldást. 

Ha a gyerek kétéves vagy idősebb, és nem azért szopik, 
mert szüksége van az anyatejre, hanem hogy megnyugtassa 
magát, tisztességesebb vele szemben, ha még a kisbaba szü
letése előtt elválasztja. Ha csak a jó érzés miatt szopik, Ön
nek kell kitalálnia, milyen más tevékenység vagy tárgy he
lyettesítheti az anyamellet (olvassa el újra Leanne történe
tet a 287-296. oldalon és Codyét a 296-301. oldalon). Kü
lönben nagy az esély rá, hogy a gyerek féltékeny lesz vagy 
haragudni fog a kistestvérére, és akkor már jóval nehezebb 
lesz megoldást találni a helyzetre. 

A betolakodó 

Egyetlen gyereknek sem lehet szemrehányást tenni, ha a test
vére születése után nem találja a helyét. Gondolja meg, mit 
érezne Ön, ha a férje hazahozna egy új asszonyt, és a tetejébe 
elvárná Öntől, hogy szeresse 
és vigyázzon rá. Voltaképpen 
ezt kérjük a kisgyermektől is. 
Anyuka egyszer csak eltűnik, 
aztán amikor végre hazajön 
a kórházból, van vele egy 
csomagocska, amelyik foly
ton sír, a vendégek elsőként 
őt akarják látni, és ő köti le 
mindkét szülő figyelmét és 
idejét. És mintha ez nem 
volna elég, mindenki arról 
papol a gyereknek, hogy ő 
már „nagyfiú", és vigyáznia kell a kistestvérére. Na, várjunk 
csak!, kiáltja magában. És velem mi lesz? Nem én hívtam ide ezt 
a betolakodót. Ez normális reakció. Mindenki féltékeny néha, 
csakhogy a felnőttek el tudják titkolni. A gyerekek viszont a 

Meglátogasson-e a gyerekem 
a kórházban? 

A kisbaba megszületése után az idősebb 

testvért sokan beviszik látogatóba a kórház

ba. Ez döntés kérdése, de legyen tekintettel 

a gyerek vérmérsékletére. Esetleg felzaklatja, 

hogy Ön nem megy vele haza. És ne legyen 

csalódott, ha a baba láttán nem sugárzik a 

büszkeségtől. Adjon neki időt, engedje meg, 

hogy kíváncsi legyen és kifejezésre juttassa 

az érzéseit - még akkor is, ha ön nem ép

pen ilyenekre számított. 

Egy-két hónap múlva, ami
kor közeleg a szülés ideje, 
Önnek is és a gyereknek is le
gyen összekészítve a holmi
juk. Ha itt az idő, az legyen a 
fő attrakció, hogy ő megint 
megy a nagymamához (vagy 
a nagymama jön hozzá), ne 
az, hogy Ön elmegy szülni. 
Csak annyit mondjon: „Anya 

ma elmegy. Megszületik a kisbaba. Te pedig [beszéljenek ar
ról, hogy mit fog csinálni a gyerek]." Mivel korábban már el
töltött egy éjszakát Ön nélkül, emlékeztesse rá, hogy milyen 
jól érezte magát legutóbb is, és mint akkor is, Ön nemsokára 
visszajön hozzá. 

Hagyatkozzon a józan eszére, és bízzon az ösztöneiben. Sokan 
sokféle tanácsot fognak adni arra, hogy hogyan készítse föl a 
gyereket a kistestvér érkezésére. Egyes helyeken még testvér
felkészítő csoportokat is indítanak, de ne vegyen szentírás
nak mindent, amit hall. Az egyik ilyen csoportban azt java
solták a szülőknek, hogy „kényeztessék agyon". Maya, aki
nek helyén van az esze, azt mondta erre: „Ez a baba azért 
születik, hogy szebbé tegye az életünket, nem azért, hogy a 
nagyobb testvére irányítsa az egész család életét. Tudtam, 
hogy ez a tanács csak problémákat okozna." Mayának igaza 
van: egy családban mindenki egyformán fontos. 

Ha lehet, válassza el a gyereket. Ahogy a Negyedik fejezetben 
rámutat tam, az elválasztás minden emlősnél a felnőtté válás 
logikus következménye. Öntől függ, hogy gyermeke számá
ra megrázó élmény vagy fokozatos átmenet lesz-e. Ha a 
gyerekek gyorsan követik egymást, egyes társadalmakban az 
anyák egyszerre többet is szoptatnak, ami meglehetősen fá
rasztó. Ha az Ön gyermekei között nincs egy év különbség, 
vagy az elsőnek ilyen-olyan okból feltétlenül anyatejet kell 



Kicsi a rakás, nagyobbat kíván 

legőszintébb teremtmények a földön - ők kimutatják az érzé
seiket. 

Lehetetlen megjósolni, hogyan fog reagálni a kisbabára. 
Függ a vérmérsékletétől, a felkészítéstől és attól is, hogy mi 
minden történik otthon, amikor a baba hazajön a kórház
ból. Vannak gyerekek, akik az első perctől fogva példásan 
viselkednek. Társszerzőm első gyermeke, Jennifer három és 
fél éves volt, amikor Jeremy megszületett, és attól kezdve, 
hogy meglátta, mintha a pótmamája lett volna. Részint a 
vérmérséklete miatt - könnyen kezelhető, gondoskodó 

Kisangyal volt -, és talán a 
E-mail: Szerelmes a kishúgába korkülönbség is szerepet 

játszott benne. Sok időt töl
tött kettesben az anyjával il
letve az apjával, ami kétség
kívül segített abban, hogy 
megszeresse a kisöccsét, és 
ne úgy tekintsen rá, mint 
egy betolakodóra. 

A másik véglet az a gye
rek, aki rögtön ferde szem
mel néz a babára, és retten
tő követelőzővé válik. Da
niel látni valóan dühös volt. 
És amikor először kólintotta 
fejbe a kisöccsét, ez az éles 

eszű, huszonhárom hónapos kisfiú nyomban fontos felfede
zést tett: Aha, szóval így lehet elérni, hogy ne erre a bőgőmasi
nára, hanem rám figyeljenek. Olivia is szabad folyást enge
dett az indulatainak. Amikor néhány nappal kistestvére 
hazaérkezése után Mildred nénikéje családi fotót akart ké
szíteni róluk, állandóan le akarta lökni anyja öléből az új
szülött Curtöt . 

A kisgyermek megvetése a kisbaba iránt többnyire árnyal
tabban nyilvánul meg. Például más gyerekekkel erőszakos
kodik - azért így lázad, mert nincsenek szavai, vagy mert 
nem engedték meg neki, hogy kifejezésre juttassa a babával 

Nemrég született meg a második gyerme

künk. Úgy készítettük fel majdnem három

éves fiunkat, hogy állandóan a bébiről beszél

tünk neki, elmagyaráztuk, hogy maminak be 

kell majd mennie a kórházba, hogy megszül

je. Tyler segített berendezni Jessica szobáját, 

és óriási lelkesedéssel csinálta. Még a régi bé

bijátékait is összeszedte és áthozta a leendő 

kishúga szobájába. Amíg a kórházban vol

tam, vásárolni ment a férjemmel, és vett 

Jessicának egy új, puha játékot. Erre nagyon 

büszke volt. Valósággal imádja a húgát, és 

egyfolytában csak puszilgatná meg beszélne 

hozzá. Néha már egy kicsit sok is a jóból! 
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szemben érzett dühét. Például megtagad olyan egyszerű 
feladatokat, amelyekkel korábban nem volt gond; mondjuk, 
nem akarja elpakolni a játékait. Vagy egyszer csak dobálni 
kezdi az ételt az asztalnál, nem hajlandó fürdeni. Esetleg 
regresszióba* menekül: hónapok óta jár már, de most 
megint mászik; rosszul alszik, pedig több hónapja átaludta 
már az éjszakát. Van gyerek, aki éhségsztrájkba kezd, vagy 
megint az anyja melle után nyúlkál, holott hónapok óta 
nem szopott már. 

Meg lehet előzni a bajokat? Nem mindig. Néha nem lehet 
mást tenni, mint megküzdeni azzal, ami adódik. Az alábbi 
tanácsok azonban megköny-
nyíthetik ezt a rendkívül ne
héz időszakot. 

Rendszeresen foglalkozzon csak 
a kisgyermekkel. Amikor a 
csecsemő még sokat alszik, 
szánjunk rá időt, hogy ket
tesben legyünk a nagyobbik
kal. Ölelgessük meg gyak
rabban; játsszunk vele a szo
kásosnál kicsit tovább; ve
gyük magunk mellé, amikor ledőlünk pihenni. És ezek az 
alkalmak ne véletlenszerűek legyenek. Közös programjain
kat ugyanúgy írjuk be előre a naptárunkba, mint mondjuk, 
az együtt ebédelést a barátnőnkkel. Ha szép az idő, kis időre 
próbáljunk elszabadulni vele otthonról - menjünk játszótér
re, vigyük cukrászdába vagy egyszerűen csak sétálni. Az esti 
fektetéskor is kettesben legyünk vele. 

De hiába tervezünk gondosan, biztosan elő fog fordulni, 
hogy „soron kívül" igényt tart ránk a kisbaba. Legjobb, ha 
mellébeszélés nélkül felkészítjük a gyereket erre az eshető
ségre. Mielőtt például olvasni kezdenénk a kedvenc mesé-

* Visszatérés egy korábbi fejlődési fokra. 

Ez a baba nem az a baba 

Nem értek egyet azzal, hogy a kisbaba szüle

tésekor játék babát kapjon az idősebb test

vér, hogy neki is legyen egy „gyereke". A já

ték baba nem kisbaba. Nem várhatjuk el egy 

kisgyermektől, hogy úgy bánjon vele, mint 

egy élőlénnyel. A hajánál fogva vonszolja, 

püföli, bedobja a kanapé mögé. Néhány nap 

múlva találjuk meg, arca csupa piros ragacs, 

mert eperdzsemes kenyérrel etette. Egy igazi 

kisbabával nem így bánunk! 
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jét, figyelmeztessük: „Elolvassuk ezt a mesét, de ha a húgod 
felébred, oda kell mennem hozzá." 

Hagyja, hogy a gyerek besegítsen, de ne várja el tőle, hogy fel
nőtt munkákat végezzen. Ha a gyerek féltő gondossággal 
övezi a kistestvérét, és szeretne besegíteni, jelöljünk ki neki 
apróbb feladatokat, különben olyan helyzet állhat elő, mint
ha azt mondanánk: „Itt egy tábla csokoládé, de nem ehetsz 
belőle." Az én Sarám imádott pakolni, ezért az ő dolga lett, 
hogy feltöltse a pelenkás dobozt. De akármilyen készséges 
és lelkes is, ne felejtsük el, milyen kicsi még. N e m tisztessé
ges bejárónőt csinálni egy két-három éves gyerekből. 

TIPP: A csecsemőt akkor se hagyjuk egyedül a testvérével, 
ha szereti és elfogadja. És amikor háttal állunk nekik, le
gyen szemünk a hátunkon is. 

Fogadja el, de ne bátorítsa a regresszív viselkedést. Ne csinál
junk belőle nagy ügyet, ha átmenetileg regressziót tapaszta-

Hogy értessem meg 
a nagyobbikkal, hogy csendben 

kell lennie, amikor 
a kicsi alszik? 

A babának nyugodt körülményeket kell biz

tosítania, amikor alszik - (remélhetőleg) így 

volt ez az elsőszülött esetében is. Csakhogy 

néha nem könnyű suttogásra vagy éppen 

hallgatásra bírni egy lármás kisgyereket, le

het, hogy nem is érti még, mit kérnek tőle. 

Legyen találékony. Terelje el a figyelmét, és 

vonuljanak játszani a lakás legtávolabbi sar

kába. 
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A szoptatásra azonban nem vonatkozik a kipróbálás. 
Nemrégiben felhívott Shana, egy kétgyermekes anyuka, aki 
öt vagy hat hónappal a kistestvér születése előtt választotta 
el a tizenöt hónapos Anne-t. A baba néhány napja volt ott
hon, amikor Anne jelezte, hogy ő is szopni akar. Shana elbi
zonytalanodott. A La Leche Ligában több anyuka is arra 
biztatta, hogy szoptassa meg a nagyobbikat, ha kéri - kü
lönben „lelkileg" sérül. „De valahogy nem éreztem volna 
helyesnek", mondta Shana. Egyetértettem vele, és azzal 
egészítettem ki, hogy még károsabb lett volna, ha megenge
di Anne-nek, hogy manipulálja. Én azt tanácsoltam, hogy 
nyíltan mondja meg a lányának: „Nem, Anne, az a kisbaba 
étele. N e m eheted meg előle." Mivel Anne már szilárd ételt 
evett, az asztalnál is nyoma 
tékosítani lehetett a különb
séget: „Ez itt a mi almánk és 
a mi csirkénk. Anne és Anya 
ilyen ételt eszik. Helen ezt 
eszi [rámutat a mellére]." 

Nem árt vigyázni! 

Az alábbi kijelentések nem „aranyosak". A 

gyerek érzelmeiről árulkodnak, ezért legyü 

résen, ha ilyeneket mond a kistestvéréről: 

• Nem szeretem, ha sír. 

• Ronda. 

• Utálom. 

• Mikor megy el? 

Bátorítsa a gyereket, hogy ki
fejezze az érzéseit. Azt hit
tem, mindent körültekintően 
megszerveztem a második 
lányom születése idején, de eszembe se jutott, hogy Sara azt 
fogja kérdezni: „Mama, mikor megy el a kisbaba?" Sok más 
szülőhöz hasonlóan eleinte „aranyosnak" találtam a kérdé
sét. Néhány héttel később azonban közölte, hogy ő „utálja" 
Sophie-t, mert „Mamának mindig dolga van". Rászokott 
arra is, hogy amikor Sophie-t szoptattam, nekiállt kirámolni 
a fiókokból. Gyerekbiztos zárakat szereltünk fel, és ezzel a 
probléma ezen része meg is oldódott. Ekkor viszont a vécé
papír tekercseket próbálta lehúzni a vécén. Egyértelmű 
volt, hogy elsiklottam Sara jelzései felett, és nem figyeltem 
fel az érzéseire. Persze, igaza volt: valahányszor megpróbál
ta magára vonni a figyelmemet - általában szoptatás vagy 

úgy járni, mint te, a babakocsiban kell tolni." A babadolgok 
iránti élénk érdeklődés rendszerint egy-két hétig tart. Ha a 
gyerek kielégítheti a kíváncsiságát, elégedetten visszatér a sa
ját játékaihoz. 

lunk a gyereknél. Ez megle
hetősen gyakori jelenség. 
Szeretne fölmászni a pelen-
kázóra, befeküdni a kiságy
ba, játszani a baba játékai
val. Mindez rendben van, de 
a kulcsszó a „kipróbálás" le
gyen. Amikor Sara be akart 
ülni Sophie babakocsijába, 
megengedtem neki... de 
csak egy pillanatra. Azután 
azt mondtam neki: „Jól van, 
kipróbáltad. De nem a tiéd, 
hanem Sophie-é. Ő nem tud 
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pelenkázás közben mindig rászóltam: „Mamának most 
dolga van." Ez a mondat aztán megragadt a fejében. 

Amikor erre rájöttem, közösen összepakoltunk egy 
„munkatáskát", zsírkrétát és kifestőkönyveket, hogy legyen 
mivel elfoglalnia magát, amikor szoptatom vagy altatom 
Sophie-t. És rituálét csináltunk belőle. „Vedd ki a szekrény
ből a munkatáskádat, és rajzolgass, amíg ellátom a húgo
dat." 

Sokféle megoldás létezik, de sohase torkolja le a gyereket, 
hogy téved vagy butaságot mond. Ne próbálja meggyőzni, 
hogy „igazában" szereti ő a testvérkéjét. És ne sértődjék 

meg a viselkedése miatt -
nem azért érez ellentmon
dásosan a kisbaba iránt, 
mert Ön rossz szülő. Inkább 
beszélgessen el vele, hogy 
felderíthesse a hátteret. Kér
dezze meg tőle: „Mit nem 
szeretsz a kistestvéredben?" 
Erre sok gyerek válaszolja 
azt: „Sír." Lehet ezen cso
dálkozni? A csecsemő sírása 
a felnőtteket is idegesíti, a 
kisgyereket pedig még in
kább bosszantja, hiszen az 
anyja rögtön reagál a sírás
ra. Magyarázza el neki, hogy 
a kisbaba így „beszél". Em
lékeztesse rá, hogy „Te is 

így beszéltél, amikor ilyen kicsi voltál". Vagy adjon egy fris
sebb példát: „Emlékszel, amikor ugrálni tanultál, neked is 
gyakorolnod kellett. Nemsokára a testvéred is úgy fog beszél
ni, mint mi, de most még csak gyakorolja." 

Ügyeljen rá, mit mond a gyereknek. A kisgyerek mindent utá
noz, amit a környezetében hall és lát. Mindig figyel, köny-

Amit sosem szabad mondani 
a gyereknek a kistestvérével 

kapcsolatban 

„A te dolgod, hogy vigyázz rá." 

„Szeretned kell." 

„Legyél kedves a kisbabához." 

„Gondoskodj róla." 

„Hát nem szereted a kistestvéredet?" És 

amikor azt mondja, hogy „ n e m " : „ Á , de

hogynem szereted." 

„Játssz a testvéreddel." 

„Vigyázz rá, amíg megfőzöm a vacsorát." 

„Te már nagylány/nagyfiú vagy." 

„Viselkedj úgy, mint egy nagylány/nagyfiú. 
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nyen befolyásolható. Ha olyasmit hall, hogy „Féltékeny a 
kicsire", a végén még tényleg féltékeny lesz. 

Néha képzelje magát a gyerek helyébe. Mi, szülők sokszor 
megfeledkezünk arról, milyen rossz érzés, ha valaki nincs 
ránk tekintettel. Amikor ilyesmiket hall: „Szeresd a kisöcsé-
det" vagy „Vigyáznunk kell a kishúgodra", talán azt gon
dolja: Vigyázzunk rá? Erre a kis nyávogósra, aki elveszi tőlem 
Anyát? Én ugyan nem vigyázok rá! Szintén érzéketlenségre 
vall az ilyen felszólítás: „Viselkedj úgy, mint egy két(vagy 
akárhány)éves", amit nem is ért, vagy az a kijelentés, hogy 
„Most már nagy vagy - nagy ágyban alszol, a felnőtt vécébe 
pisilsz." A gyerek nem érzi magát „nagynak", és különben 
is, melyik kétévesnek hiányzik ez a teher? 

TIPP: Sose használjuk ürügyként a csecsemőt: „Most haza 
kell mennünk, mert Jonathannek aludnia kell." 

Vegye komolyan a gyerek panaszait. Justine hároméves volt, 
amikor megszületett az öccse, Matthew. Eleinte nem volt ve
le semmi baj, de amikor a kicsi négy hónapos lett, elszaba
dult a pokol. Justine akkor már hónapok óta szobatiszta volt, 
most viszont éjszakánként bepisilt, a kakáját pedig szétkente 
a fürdőszobában. N e m akart fürdeni, a fektetés hisztizésbe 
torkollt. „Ez nem is a mi lányunk - panaszkodott Justine 
anyja, Sandra. - Mindig olyan aranyos volt, most meg kifeje
zetten gonosz. Próbáltunk beszélni vele, de hiába." 

„Szereted a kistestvéredet?", kérdeztem Justine-tól, aki 
elkísérte hozzám a szüleit. De mielőtt válaszolhatott volna, 
apuka közbeszólt: „Hát persze hogy szereti, igaz?" 

Justine úgy meredt az apjára, mit aki azt mondja: Én? De
hogy szeretem! 

Mivel az arcáról leolvastam a választ, tovább kérdezős
ködtem: „Mit nem szeretsz benne? Mit csinál, ami nem tet
szik neked?" 

„Sír", felelte Justine. 
„Ő így beszél - magyaráztam. - Amíg meg nem tanulja a 

szavakat, ő így mondja el, mit szeretne. Az egyik féle sírása azt 
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jelenti, hogy »Mama, kérek enni«. Egy másik meg azt, hogy 
»Mama, tegyél tisztába«. Tudod, mit? Mama biztosan örülne, 
ha segítenél neki kitalálni, mit jelent Matthew sírása." 

Szinte láttam, ahogy forognak a kis kerekek Justine agyá
ban, miközben azt fontolgatta, akar-e egyáltalán segíteni. 
„Mi nem tetszik még?" 

„Bemegy Mama ágyába", mondta. 
„Te nem szoktad bevinni a babádat az ágyadba?" 
„ N e m . " (Erre apuka megint el lentmondott neki: „De

hogynem viszed, kicsikém.") 
„Tudod - folytattam -, Mama csak akkor viszi Matthew-t 

az ágyába, amikor eteti. És mi nem tetszik még?" 
„Vele kell fürdenem." 
„Hát, ezen talán segíthetünk", mondtam. Örültem, hogy 

végre olyasmit hozott szóba, amin változtatni lehet. 
Justine ekkor elunta a be

szélgetést, és visszament a 
játékokhoz. A szülőkhöz for
dultam: „Ha Justine szemé
ben a fürdés mindig külön
leges eseménynek számított, 
most viszont utálja, és be 
sem akar menni a fürdőszo
bába, tenni kell valamit. Tu
dom, nektek gyorsabb, ha 
egyszerre fürdetitek a két 
gyereket, de hallhattátok, 
hogy neki ez nincs ínyére. 
Nyilván hiányzik neki, hogy 
veletek legyen, ezért csaló
dottságában és mérgében a 
testvére ellen fordul." Azt 

tanácsoltam nekik, hogy először Matthew-t fürdessék meg, 
azután Justine-é lehet az egész kád. „A dupla munka nem 
nagy ár a békességért", tettem hozzá. 

Az persze túlzás lenne, ha válogatás nélkül teljesítenénk 
minden kívánságát. Ha panaszkodik, gondoljuk végig az 

A középső gyerek 

A harmadik gyerek érkezése gyakran még 

nagyobb megrázkódtatás a középső gyerek 

számára, mint annak idején az ő születése 

volt a legidősebbnek. A középső kétszeresen 

rosszul jár - az elsőszülött még haragszik rá, 

amiért elvonta róla a szülei figyelmét, most 

meg még a szülei is elfordulnak tőle. Anyuka 

azt mondja neki: „Itt a kistestvéretek, szeres

sétek nagyon." Ki kérte, hogy legyen? A má

sodik gyerek szemszögéből a kisbabának 

nincs semmi haszna. És nem csak az anyuká

ból jut kevesebb. Nem érti, miért nincs ideje 

a bébiszitterének a játszótérre menni vele. A 

tetejébe mindenkitől azt hallja: „Vigyázz a 

kistestvéredre." Melyik háromévesnek hiány

zik ez? 
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előzményeket: olyasmiről van-e szó, amit megszokott, és 
most kisemmizve érzi magát? Fontoljuk meg a kérés termé
szetét is. Ha ésszerűnek hangzik - és nem ártunk vele a ba
bának -, bízvást teljesíthetjük. 

TIPP: Dicsérjük meg a gyereket, amikor kedves a kistestvé
réhez: „Milyen jó testvér vagy!", vagy „De aranyos vagy, 
hogy fogod Gina kezét!" (A dicséretről lásd még az 
73-74. oldalt.) 

Mondja meg a gyereknek, hogy mit vár tőle. Ha dolga van a 
baba körül, mondja meg őszintén. A gyereknek ezt is meg 
kell szoknia. Ha gonoszkodik, vagy bántja a kicsit, szóljunk 
rá. Danielt „sajnálták" a szülei, ezért nemigen fegyelmez
ték. Ezek után semmi meglepő nem volt abban, hogy min-

nek, vagy sajnálják („Szegénykém... úgy érzi, vele már nem 
is törődünk") , amikor az egy golyóstollal szurkálja a 
kistestvére fejét. Attól nem fog megváltozni, hogy mente
getjük vagy tagadjuk a viselkedését. Amikor Daniel belecsíp 
az öccsébe, nem az a helyes szöveg, hogy „Szeresd a 
kistestvéredet", hanem újra le kell szögezni a szabályt: 
„Nem szabad csipkedni Crockert. Az fáj neki." Az anyuka 
jelezze, hogy tudja, mit érez Daniel („Tudom, hogy harag-

Csírájában fojtsa el 

Amikor a kisgyermek úgy érzi, hogy elhanya

golják, nem tud szólni: „Apropó, Anya, most 

fél óráig velem foglalkozz." Ehelyett inge

rült, lobbanékony. És tudja, hogy ha bántja a 

babát, foglalkozni fognak vele. Tehát ha a 

gyerek kezet emel a kicsire, a fentebb leírtak 

szerint járjon el. Fogja le a kezét, és higgad

tan utasítsa rendre: „ N e m szabad bántani a 

kisbabát. Fáj neki." Jusson eszébe, hogy a 

fegyelmezés érzelmi nevelés (lásd a 209. ol

dalt). Ebből a helyzetből az a tanulság, hogy 

nem másokon (állatokon sem) töltjük ki a 

mérgünket. 

den adódó alkalommal meg
ütötte vagy megcsípte a kis
öccsét. Amikor megkérdez
tem az anyukáját, hogy miért 
nem lép közbe, azt válaszol
ta: „Még kicsi, úgysem érte
n é . " Erre csak azt mondhat
tam: „Hát akkor tanítsd meg 
neki." 

Sajnos a szülőknek sok
szor meg sem fordul a fe
jükben, hogy az egész család 
rosszul jár, ha engedménye
ket tesznek az első gyerek-
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szol r á " ) , de segítsen is neki, hogy megbékéljen a megvál
toztathatatlan valósággal: „Őt is el kell látnom, ahogy téged 
is elláttalak, amikor ilyen kicsi voltál. Ő még csak egy kis
baba." 

Számítson rá, hogy a gyerek próbára fogja tenni, de ne engedje, 
hogy átlépje a határokat. A szülők figyelmeztetése ellenére 
(„Légy kedves a kistestvéreddel") a hároméves Nanette újra 
meg újra tesztelte a helyzetet. Amikor tiszta volt a levegő, 
bemászott a nyolc hónapos Ethel kiságyába, nem is sejtve, 
hogy a plafonra szerelt videokamera mindent lát. Addig 
piszkálta a kicsit, amíg az sírni nem kezdett. Amikor anyjuk, 
Elaine először meglátta ezt a konyhai képernyőn, berohant a 
szobába, kikapta Nanette-et a kiságyból, és közölte vele, 

hogy nem kaphat több na
rancslét. „Csak megpuszil
tam", tiltakozott Nanette. 
Elaine inkább hallgatott, 
semhogy hazudósnak kelljen 
neveznie hároméves lányát. 

Elaine szerette volna meg
óvni Nanette-et a csalódá
soktól. Nanette nem tűrte, 
hogy a kisbabával foglalkoz
zon, ezért ő egyre gyakrab
ban bízta a bébiszitterre 
vagy a nagymamára, nehogy 
a nyafogás hisztibe torkoll
jék. A látogatóba érkező ro
konokat és ismerősöket meg
kérte, hogy ne csak a babá
nak, hanem Nanette-nek is 
hozzanak ajándékot. „Nem 

akarok szigorú lenni hozzá - vallotta be nekem néhány hét 
múlva, amikor elmesélte a történetet -, mert már most is 
úgy érzi, hogy nem törődöm vele." 

Ha a nagyobbik hisztizik 

Minden anyuka attól retteg, hogy a kicsi ak

kor kezd el ordítani, a nagyobbik meg hisz

tizni, amikor egyedül van velük. Okkal, hi

szen a gyerek tudatosan teszi ezt, mert 

olyankor érdemes hisztizni, amikor az anyja 

a másikkal foglalkozik. Tudja, hogy úgysem 

ér rá leállítani. A két gyerek közül valame

lyiknek várnia kell, és a babát nem lehet ma

gára hagyni. 

Eligazítottam Elaine-t: „ H a Nanette-re olyan

kor jön rá az ötperc, amikor te Ethellel vagy, 

végezd el a dolgod, tedd be a babát a kis

ágyába, aztán vidd be Nanette-et a szobájá

ba [kiállítás]." Ez részint a kisbaba biztonsá

gát szolgálja, részint megérteti a nagyob

bikkal, hogy a hisztivel semmit sem ér el. 

(A hiszti kezeléséről lásd a 264-271. és a 

305-308. oldalt.) 
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Látogatásom napján Elaine a játszótérre készült Nanette-
tel. „Miért nem viszed a kicsit is?", kérdeztem. 

„Mert Nanette nem akarja, hogy ő is jöjjön", válaszolta 
Elaine, nem is sejtve, hogy ezzel aláveti magát kétéves lánya 
manipulációjának. Ekkor a tévéképernyőn azt láttuk, hogy 
Nanet te újfent bent van a kiságyban, és Ethelt veri. 

„Most rögtön menj be - sürgettem. - M o n d d meg neki, 
hogy láttad, mit csinál, és így nem viselkedünk." 

A helyzet könnyen időrabló problémává fajulhatott vol
na, mert Elaine semmit nem tett azért, hogy leszoktassa 
Nanette-et az önzésről és a követelőzésről, arról nem is be
szélve, hogy kockára tette Ethel testi épségét. Most tehát 
bement Ethel szobájába, és intézkedett: „Nem! Ez fáj Ethel-
nek. Tilos megütni. Most megyünk a szobádba. - Elaine ve
le ment, és megvárta, hogy Nanette kedvére kihisztizze ma
gát. - T u d o m , hogy mérges vagy, Nanette, de a babát akkor 
sem szabad bántani ." Ettől kezdve, ha Nanet te kezet emelt 
Ethelre, Elaine kivitte a babaszobából. Ugyanakkor mindig 
megdicsérte, ha csak egy kicsit is aranyosan viselkedett a 
kishúgával. Nanet te végül megértette, hogy sokkal jobban 
jár, ha jól viselkedik, mint ha kivonják a forgalomból és 
kiállítják a szobájában. 

Ezután már a nyafogás sem hatott az anyjára. N e m 
passzolta le Ethelt a bébiszitternek, amikor Nanette követe
lőzött, hanem megmondta neki: „Nem beszélgetek veled, 
ha nyafogsz. Ilyen hangon nem beszélünk." Világosan érté
sére adta azt is, hogy nincs apelláta. „Most a húgoddal fog
lalkozom. Vele is törődnöm kell. Ő is a családhoz tartozik." 

Őrizze meg a nyugalmát. Amikor a gyerek rosszalkodással 
próbálja fölhívni magára a figyelmet, az anyuka néha úgy 
érzi, hogy menten fölrobban. De mint a Hetedik és Nyolca
dik fejezetekben részletesen kifejtettem, az eltúlzott reak
ciókkal csak azt érjük el, hogy máskor is hasonlóan fog vi
selkedni. Annak idején egyszer vasárnapi ebédre voltunk hi
vatalosak Mámi becenevű nagymamámhoz, a lányaimat a 
legszebb fehér ruhájukba öltöztettem. N e m vettem észre, 
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hogy Sara beültette Sophie-t a szenesvödörbe. Amikor tető
től talpig fekete szénporosan megláttam, vettem egy mély 
lélegzetet, és Sarára ügyet sem vetve azt mondtam Sophie-
nak: „Hát, most át kell öltöznünk, és elkésünk Mámitól." 

Liana, akinek a lányai, Karen és Jamie között két és fél év 
korkülönbség van, így emlékezett vissza Jamie életének első 
néhány hónapjára: „Figyelnem kellett, nehogy Karen bele
csípjen a kishúgába, vagy fejbe vágja - főleg szoptatás köz
ben. Úgyhogy ilyenkor a kezébe adtam egy mesekönyvet, 
hadd nézegesse. Volt, amikor bevált, volt, amikor nem. Egy
szerűen tudomásul vettem, hogy akármit csinálok, Karen-
nak vannak rossz pillanatai. Sokszor előfordult, hogy elvö
rösödött a méregtől, mert nem rá figyeltem. De mivel nem 
csináltam belőle nagy ügyet, ennél rosszabb nem történt ." 

Elég legyen! 

A testvérek civakodását nem lehet 

megelőzni, de ritkábban kerül rájuk sor, ha 

megszívleli az alábbiakat. 

- Világosan fogalmazza meg a szabályokat. 

Az olyan homályos rendreutasítások he

lyett, hogy például „Légy kedves hozzá", 

mondja meg kertelés nélkül, hogy „ N e m 

verekszünk/lökdösünk/csúfoljuk a mási

kat." 

- Ne hagyja elfajulni a dolgot, idejében lép

jen közbe. 

- Ne vigye túlzásba a kisbaba védelmét. Ha a 

nagyobbik gyerek még nincs három- vagy 

négyéves, a helyzet irányítása hamar ki

csúszhat a szülő kezéből. 

- Mindegyik gyereket önálló egyéniségnek 

tekintse. Ismerje meg az erős és gyenge ol

dalaikat, a trükkjeiket. 

- A fegyelmezési kérdéseket ne a gyerekek 

jelenlétében beszélje meg a partnerével. 

Előttük sose vitatkozzanak. 

TIPP: Tartsa magát a kiala
kult napirendhez. Ahogy 
Liana fogalmazott: „A be
járatott napirend megköny-
nyíti a fegyelmezést, mert 
bármikor hivatkozhatok ar
ra, hogy ezt vagy azt nem 
ilyenkor szoktuk csinálni." 
Igaz, hogy a csecsemőnek 
más a napirendje, mint a 
testvéréé, de hát ő ezt nem 
tudja. Másképpen szólva: 
kénytelen alkalmazkodni az 
idősebb gyerek programjai
hoz. 

Ne erőltesse a gyereket, hogy 
szeresse a kistestvérét. Mar-
garet magánkívül volt. Egy 
hónapon át mondogatta 
Liamnek, hogy legyen ked
ves a babához, meg hogy a 

Kicsi a rakás, nagyobbat kíván 

kisfiú a testvére, a gyerek mégis egyre többet engedett meg 
magának. Amikor meglátogattam őket, láttam is, hogy miért. 
Liam fölemelte a kezét, mintha meg akarná ütni Jesse-t, és 
az anyjára nézett. Erre Margaret kedvesen, szinte mentege
tőzve azt mondta neki: „Nem, Liam, nem bántjuk a kisba
bát." Később magával vitte Liamet a boltba, és vett neki va
lamilyen játékot. 

„Nem vagy vele elég határozott - vélekedtem -, valószí
nűleg azért, mert attól félsz, hogy Liam megharagszik Jesse-
re. De máris haragszik rá. Senkinek sem lehet parancsba 
adni, hogy szeressen valakit. Nincs választásod, el kell fo
gadnod, hogy Liam ilyen, és követeld meg a rendet." Lebe
széltem arról is, hogy új játékokkal próbálja lekenyerezni. 
Inkább mondja meg neki előre: „Elmegyünk a boltba, mert 
pelenkát kell vennünk Jesse-nek. Ha közben játszani akarsz, 
egy játékodat elhozhatod." 

TIPP: Rendkívül fontos, hogy a kisbaba születése utáni hó
napokban segítsünk a nagyobbik gyereknek kezelni az in
dulatait. Amikor felhúzza magát, jusson eszünkbe a „há
romig számolok" szabály (256-260. oldal), és ne enged
jük, hogy irányíthatatlanná váljék. Egy egyszerű, jól idő
zített lépéssel (például hogy megkérdezzük tőle: „Mérges 
vagy?") jelezhetjük, hogy vele is törődünk, és ha kell, segí
tünk neki. 

A kicsinek se nézze el, ha megszegi a szabályokat. Sírást hallva 
ösztönösen úgy véljük, hogy a kicsi a „vétlen áldozat", pe
dig egyáltalán nem mindig van így. Sokszor történik a kö
vetkező: a nagyobbik gyerek fél délelőtt legózik, gondosan 
felépít egy várat, aztán jön a kistestvére, és porig rombol
ja... már megint. Érezzünk együtt a nagyobbikkal. Persze, 
amikor a kisebbik már mászik vagy jár, meg kell tanulnia, 
mit jelent az, ha valamit megtiltanak neki. A kutatási ered
mények szerint már a nyolc-tíz hónapos csecsemők is képe
sek jó kapcsolatot kialakítani a testvérükkel. Tizennégy hó
naposan akár előre is láthatják a nagyobbik reakcióit. Más-
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képpen fogalmazva: a kicsi valószínűleg többet tud, mint 
gondolnánk. 

TIPP: Ne követeljük meg folyton az idősebbik gyerektől, 
hogy osztozzon a játékain, ne mentegessük a kisebbiket, 
ha zavarja vagy elrontja a játékát. Frusztráló folyton azt 
hallani, hogy „Még kicsi, nem tudja, hogy nem szabad 
ilyet csinálni." Ennek belátására még nem elég érett, ezért 
ösztönösen a fizikai megtorláshoz folyamodhat. 

Az idősebbnek legyen saját területe. Állandóan azt hallja, hogy 
viselkedjék szépen, ne legyen irigy, de amikor kézbe veszi a 
babáját, azt látja, hogy valaki összerágta. A kedvenc mese
könyvéből lapok hiányoznak. A kedvenc autóját ragacsos 
kezek összefogdosták. A tisztelet kétirányú dolog. Az idő
sebb gyermeknek is joga van egy szent és sérthetetlen terü
lethez, ahol biztonságban tudhatja a holmiját. 

Kiváló ötleteket kaptam Lianától, aki kivételesen nyu
godt és nagyon gyakorlatias anyuka: „Egy hároméves gye
rek játékait nehéz megóvni a kistestvérétől, aki imádja az 
apró tárgyakat, ezért kineveztem egy kártyaasztalt »Karen 
helyé«-nek, ami csak az övé. Ott kirakózhat, legózhat satöb
bi. M e g m o n d t a m neki, hogy ha nem akarja, hogy Jamie 
hozzányúljon valamijéhez, tegye a nagylány asztalára." 

Amikor egy szállodai szobában meglátogattam Lianát és 
a lányait, láttam, hogy Jamie, aki akkor tanult járni, hamar 
kihozza nővérét a béketűrésből. Bármivel játszott Karen, 
Jamie megpróbálta elvenni tőle. N e m rosszindulatból; ő 
csak utánozni akarta. Liana látta, hogy Karenban kezd föl
menni a pumpa - és tapasztalatból tudta, hogy mint min
den gyerek, Karen is türelmetlenebb, amikor fáradt -, ezért 
azonnal lépett. Ez a bölcs anyuka rámutatott egy óriási fo
telra a sarokban: „Legyen az a te nagylányfotelod." Karen 
nyomban megértette, hogy ott nem fogják háborgatni. Így 
is volt. Amikor néhány perc múlva Jamie a fotel felé indult, 
Liana elterelte a figyelmét egy kanállal és egy műanyag tál
kával, hogy a nagyobbik lánynak nyugta legyen tőle. 
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Mindegyik gyermekét önálló egyéniségnek tekintse. Könnyebb 
megőrizni a békét, ha mindegyik gyerekkel igazságosan bá
nunk, és önálló egyéniségnek tekintjük őket. Mindkét gye
reket szeretjük, de lehetetlen ugyanúgy viszonyulnunk hoz
zájuk, hiszen nem egyformák. Az egyik fárasztó, a másik 
szórakoztató. Az egyik kíváncsiskodó, a másik visszafogott. 
Mindegyiknek megvannak az erősségei és a gyengeségei, 
másképpen állnak hozzá az élethez; mindegyiknek szüksége 
van figyelemre, térre és saját tulajdonra. Ezt sose felejtsük 
el. És fogadjuk el a saját érzéseinket is. Ha az egyik gyerek 
jobban tud összpontosítani vagy szófogadóbb, még az sem 
kizárt, hogy ennek megfelelően változtatni kell a szabályo
kon. Itt is alkalmazzuk a „háromig számolok" módszert 
(256-260. oldal). Ha a kisebbiken mindig kitör a hiszti, ha 
a nagyobbik a kockáival játszik, ne hagyjuk, hogy ebből 
rendszer legyen. Jelöljünk ki a nagynak saját területet, és vi
gyük a kicsit máshová. Kerüljük az összehasonlításokat is 
(„Miért nem vagy olyan gondos, mint a bátyád?"). Még az 
olyan finom célzások is károsak, mint az, hogy „A testvéred 
már az asztalnál ü l " . Ha az egyik gyerek nem engedelmes
kedik, és a másikat állítjuk elé példaként, garantáltan ellen
tétes hatást érünk el, mint szeretnénk. 

Konfliktusok persze a legjobb családban is adódnak; 
elég, ha meggondolatlanul vagy igazságtalanul reagálunk, 
és kész a baj. A legtöbb, amit tehetünk, hogy levonjuk a ta
nulságokat, és továbblépünk. 

A több gyerek előnyei 
Amikor a nagyobbik gyerek belecsíp a kicsibe, vagy a kicsi ledönti a nagyobbik koc

katornyát, gondoljon arra, hogy a kutatások szerint előnyei is vannak annak, ha egy 

gyerek nem egykeként nő fel. 

• B e s z é d . Az idősebb gyerek akkor is beszélni tanítja a kisebbet, ha csak szerelme

sen néz rá. A második gyerek gyakran éppen az ilyen leckék eredményeként 

mondja ki az első szavát. 

• Inte l l igencia. Magától értetődik, hogy a kisebbik utánozza a nagyobbikat, és ez

zel tanul tőle. De ez fordítva is igaz: a gyerek intelligenciája fejlődik, amikor segít 
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megoldani valamilyen problémát egy másik gyereknek, még ha az fiatalabb is nála. 

A testvérek egymás felfedezőkedvét és találékonyságát is ösztönzik. 

• Ö n b e c s ü l é s . Növeli a gyerek önbizalmát, ha segíthet a testvérének, és van vala

ki, aki hálás neki és feltételek nélkül szereti. 

• Társas készségek. A testvérek figyelik és utánozzák egymást. A kisebbik megta

nulja a nagyobbtól a társas együttélés szabályait és taktikáit, valamint az érdekér

vényesítés módszereit. 

• Érzelmi t á m o g a t á s . A testvérek átsegíthetik egymást az élet buktatóin. A na

gyobbik felkészítheti a kisebbiket az új élményekre, és megmutathatja neki a ka

paszkodókat; a kisebbik hálás közönsége és hű szövetségese lehet a nagyobbik

nak. Akinek testvére van, megtanulja kifejezni az érzelmeit és azt, hogy mikor 

bízhat meg másokban. 

Tekintsen előre. Ha belefárad a békebíró szerepébe, gondol
jon arra, hogy egyszer ebből a korból is kinőnek a gyerekei. 
A rivalizálásnak különben sem csak hátrányai vannak. 
A testvéri kapcsolat sokféle személyiségjegyet felszínre hoz, 
és az így megmutatkozó különbségek tudatosítják a gyere
kekben, hogy mindenki más. Megtanulják az érvelés és az 
érdekérvényesítés taktikáit, és hozzászoknak ahhoz az 
„adok-kapok"-hoz, amellyel később az óvodában és az isko
lában óhatatlanul találkozni fognak. Tulajdonképpen renge
teg előnyt jelent, ha valakinek testvére van (lásd a keretes 
részt). 

Ön is sokszor fogja úgy érezni magát, mint Liana: „Sok
szor arra megy el minden energiám, hogy szétválasszam 
őket!" Időnként rettenetesen elfárad. „Előfordul, hogy a két 
lányon kívül nem is jut időm másra." De a világ minden 
kincséért sem válna meg tőlük. Most, hogy Jamie már egy
éves, jár és beszélni kezd, a lányok többet játszanak együtt. 
Ugyanilyen fontos, hogy Karen megtanulta már, hogy bár
mikor számíthat az anyjára, mert Jamie nem sajátíthatja ki 
magának. Liana tapintatának és igazságosságának köszön
hetően sikeresen átvészelték az első évet, Karen pedig már 
egy kicsivel jobban érti, hogy mit jelent az, ha az embernek 
testvére van. 
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Konfliktusok a szülők között 
Minél nagyobb a család, annál bonyolultabb a dinamikája. 
A Nyolcadik fejezetben már láthattuk, hogy a gyerekekkel 
kapcsolatos problémák feszültséget okozhatnak a szülők kö
zött. Csakhogy ennek a fordítottja is igaz: ha a szülők nem 
segítenek egymásnak vagy nem rendezik a vitás kérdéseket, 
a gyerek kezelhetetlenné válhat. Az alábbiakban röviden be
mutatom, melyek a leggyakoribb konfliktusok a szülök kö
zött, miért károsak és hogyan előzhetjük meg, hogy komo
lyabb családi problémákat okozzanak. 

Vita a házimunka körül. Manapság a férfiak több időt tölte
nek a gyerekeikkel és a házimunkából is jobban kiveszik a 
részüket, de még mindig gyakori panasz rájuk, hogy elegen
dőnek tartják, ha csak „besegítenek". Ez nagyon sok kap
csolatot meg tud rontani. A nő mentegeti a partnerét („So
kat dolgozik"), vagy megpróbálja manipulálni („Vasárnap 
reggel úgy teszek, mintha még aludnék, hogy neki kelljen 
foglalkoznia Christyvel"), de ettől még neheztel rá. A férfi 
tiltakozik („Ha több időm volna, többet segítenék") vagy 
védekezik („Mit van úgy oda? Nagyon jól ellátja a gyere
ket") , de nemigen akar megváltozni. 

Pedig ha két felnőtt van a családban, a gyerek szempont
jából is előnyösebb, ha mindketten részt vállalnak a nevelé
sében. A két szülő két különböző személyisége gazdagítja az 
ő személyiségét; ha fegyelmezésről van szó, ketten jobban 
boldogulnak. Ha mindkét szülő részt vesz a mindennapi 
feladatokban, kisebb a valószínűsége annak, hogy a gyerek 
csak az egyiküket tünteti ki a szófogadatlanságával. Például 
amikor a Nyolcadik fejezetben bemutatott Mallory és Ivan 
felváltva fektették le a kétéves Neilt, kétszeresen jól jártak: 
egyrészt Mallory pihenhetett valamicskét, másrészt apa és 
fia közelebb kerülhetett egymáshoz. Az sem véletlen, hogy 
Neil kevésbé próbálta manipulálni Ivant. Ennek nem első
sorban Ivan személyisége volt az oka, hanem az, hogy a kis
gyermek általában azt a szülőt igyekszik próbára tenni és 
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Dokumentáljuk 
a második gyerek életét is 

Charles, egy egyéves és egy három hónapos 

kislány apukája, nemrégiben a következőket 

mesélte: „Amikor az első lányunkat vártuk, 

Minnie-vel nagyon fel voltunk dobva. Min

denféle tanfolyamra jártunk, naplót vezet

tünk, havonta csináltunk fényképeket. Ami

kor Erin megszületett, csak az első néhány 

hónapban ezer fénykép készült róla. Lett is 

belőlük egy gyönyörűen bekötött, tíz centi 

vastag album, plusz van egy polcnyi video. 

Szégyellem bevallani, hogy Hariról jó ha hat 

vagy hét képünk van, és azok is egy fiókban 

hevernek." 

Sok hasonló szülőt ismerek. Az első gyere

kük életének szinte minden pillanatát 

megörökítik. A második viszont már nem 

olyan nagy szám. Vagy azért nem akarnak 

túl nagy felhajtást csapni körülötte, nehogy 

az első féltékeny legyen. De mi lesz akkor, 

ha megnő a második, és kíváncsi a róla ké

szült fényképekre? Ne okozzanak neki csaló

dást, az ő életének nagy eseményeit is doku

mentálják. 

vé elé, miközben ő focimeccset 
is eredmény, ha a kedvenc fel 
venni. 

annak tartogatja legjobb 
trükkjeit, amelyikkel több 
időt tölt együtt. 

Amikor egy nő azt kérdezi 
tőlem: „Hogyan vegyem rá a 
férjemet, hogy többet segít
sen?", arra biztatom, hogy 
vizsgálja felül a saját hozzáál
lását és viselkedését. Anyuka 
néha maga áll apuka erőfe
szítéseinek útjába (lásd a 
szalagot a 103. oldalon). Azt 
is javasolni szoktam, hogy 
üljön le beszélgetni a part
nerével, és kérdezze meg tő
le, milyen feladatokat vállal
na szívesen. Természetesen 
nem méltányos, hogy az 
összes kellemetlennek tar
tott feladat az anyukára ma
radjon, de ő is legyen realis
ta. Ha partnere szerint a 
gyerekkel töltött idő abban 
merül ki, hogy leülteti a té-
néz a másikon, akkor már az 
adatai elvégzésére rá tudjuk 

Ahogy a közmondás tartja: „Többet ésszel, mint erővel." 
Ha Ön tisztességes és nagylelkű, talán a partnere is tisztes
ségesebben és nagylelkűbben viselkedik majd. Vasárnap 
délutánonként Jay viszi Madeline-t a játszótérre, hogy 
Gretel találkozhasson a barátnőivel, megnézhessen egy fil
met vagy csak egyedül lehessen. De ha éppen akkorra esik 
egy focimeccs, amit Jay mindenképpen látni szeretne, vagy 
bébiszittert hívnak, vagy Gretel elhalasztja a programját. 
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Anyuka dolga? 

„Ne mondd meg anyának." Frank és Miriam autóval mentek 
hazafelé Zacharyval. A kapujuktól a házukig hosszú, ka
nyargós behajtó vitt, és amikor a kapuhoz értek, Frank így 
szólt kétéves kisfiához: „Na, Zack? Akarsz vezetni?" Frank 
megállította a kocsit, és Miriam heves tiltakozása ellenére 
kivette Zacket az autósüléséből, és az ölébe ültette. „Most 
te kormányozol", mondta neki. Zacknek persze fülig ért a 
szája. 

Ezt követően valahányszor apuka és fia kettesben voltak a 
kocsiban, apuka megengedte a fiának, hogy a behajtón „ve
zessen", de megkérte, hogy „Ne mondd meg anyának". Egy 
nap azonban Miriam meglátta őket, és lehordta a férjét: 
„Kértelek, hogy ne engedd neki. Veszélyes." Frank csak ne
vetett rajta, hiszen szerinte egyáltalán nem veszélyes, elvég
re csak a behajtón ülteti az 
ölébe. 

Lehet szó evésről („Ne 
m o n d d meg anyának, hogy 
vettem neked fagyit"), visel
kedésről („Ne m o n d d meg 
apának, hogy kirúzsoztam a 
szádat") vagy a szabályok 
megszegéséről („Ne mondd 
meg anyának, hogy ma este 
nem kettő, hanem négy me
sét olvastam neked") , a lé
nyeg az, hogy efféle helyze
tekben az egyik szülő aláás
sa a másik tekintélyét, és 
hazudni tanítja a gyereket. 
A következménnyel pedig a 
másik szülő szembesül. Első 
példánkhoz visszatérve: né
hány héttel azután, hogy 
Zack titokban „vezetni" kez
dett, egy nap kivágta a hisz
tit, amikor Miriam be akarta 

A családok többségében továbbra is anyuká

ra marad a legtöbb munka, bár kétségtelen 

tény, hogy az apukák manapság jobban ki

veszik a részüket a gyereknevelésből. Négy 

apukából egy szabadidejének 75%-át vagy 

többet, összesen legalább heti 20 órát tölt a 

gyerekeivel. Az ismétlődő, gyakran fárasztó 

és unalmas feladatokat azonban nem feltét

lenül vállalják. Egy felmérésben több mint 

1000 szülőt kérdeztek a munkamegosztás

ról, és a válaszadók elmondták, hogy nem 

apuka, hanem anyuka 

• viszi orvoshoz a gyereket (70%); 

• marad otthon, ha a gyerek beteg, még ak

kor is, ha neki is van állása (51 % ) ; 

• fürdeti a gyereket az esetek többségében 

(73%); 

• végzi a házimunkát ( 7 4 % ) ; 

• ad enni a gyereknek ( 7 6 % ) . 

Forrás: a Primedia online felmérése az ameri-

canbaby.com honlapon, 2 0 0 1 . június 

http://canbaby.com
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tón ültette az ölébe. Egy kétéves gyerek nem tud különbség 
tenni a behajtó és az autópálya között.) 

„Ezt én jobban tudom" „Miért hagytad, hogy Jordy az egész 
foglalkozáson melletted üljön? - támadt rá Gordon a felesé
gére, Deanna-ra. - Ez nevetséges. Pipogya gyereket nevelsz 
belőle. Legközelebb én viszem." Gordon valamikor focista 
volt, most egy edzőtermet vezet. Sportoló családból szár
mazik. Alig várta a „kis csatár" születését. Jordy azonban a 
vártnál hat héttel korábban érkezett, sovány volt, félt a za
joktól és az erős fénytől. Gordon nem erre számított. Jordy 
megerősödött ugyan, izmos kisgyerek lett belőle, de tovább
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ra is sírt, amikor az apja a levegőbe dobálta vagy durvább 
játékot játszott vele, mint az anyja. Gordon ismételten azzal 
vádolta a feleségét, hogy úgy bánik a fiukkal, „mint egy kis
lánnyal". És amikor meghallotta, hogy a tizennyolc hóna
pos Jordy nem csatlakozott a játszócsoporthoz, biztosra vet
te, hogy ez Deanna „hibája". 

Deanna és Gordon esete távolról sem egyedi. Sok szülő 
ugrik egymás torkának amiatt, hogy mi „helyes". Általában a 
következőkön nem tudnak egyezségre jutni: asztali illem 
(„Miért hagyod, hogy moslékot csináljon az ételből?"), jó mo
dor („Miért nem szólsz rá, ha fölteszi a koszos cipőjét az ágy
ra?") vagy az alvás („Ne menj be hozzá, hadd sírja ki magát" 
szemben azzal, hogy „Nem bírom hallgatni a zokogását"). 

Ahelyett, hogy négyszemközt elsimítanák a nézetkülönb
ségeket, a gyerek előtt veszekednek, azt vágják a másik fejé
hez, hogy „burokban tartja" a gyereket, túl szigorú vagy túl 
elnéző hozzá. Ha az egyik szülő hajlik valamilyen szélsőség
re, általában az történik, hogy a másik meg az ellenkező 
irányba húz. Ez a szembenállás rendkívül káros a gyerekre. 
A szavakat ugyan nem érti, de érzi a feszültséget. 

Ezeknek a szülőknek csak azt tudom tanácsolni, hogy be
széljék meg a problémát. Nem az a fontos, hogy kinek van 
igaza, hanem hogy mi a legjobb a gyereküknek. Furcsa, de ál
talában mindkettőjük érvelésében van igazság, csak olyannyi
ra el vannak foglalva azzal, hogy bebizonyítsák a másik téve
dését, hogy meg sem hallják egymást. Ha kinyitnák a fülüket, 
tanulhatnának egymástól, és eljuthatnának egy olyan állás
pontra, amely mindkettőjük véleményét tükrözi. 

Igyekeztem rávenni Gordont és Deanna-t, hogy tárgyila
gosan nézzék Jordyt, ugyanakkor vizsgálják felül a nézetei
ket. „Hiába erőlteted Jordyt, az egyéniségén nem tudsz vál
toztatni - m o n d t a m Gordonnak. - És ha a füle hallatára vi
tatkozol az anyjával, még jobban fél majd, és végképp nem 
fog elmozdulni a szoknyája mellől." Deanna-nak is őszinte 
önvizsgálatot kellett tartania. N e m lehetséges, hogy túlkom-
penzálja a férje macsóságát? Fontos, hogy egy szülő ismerje 
a gyerekét, és semmit ne erőltessen rá, de talán abban is van 

megvetjük az alapját annak 
az „oszd meg, és uralkodj" 
magatartásnak, amit idősebb, 
főként serdülőkorú gyerekek
nél látunk. 

(Egyébként pedig nincs 
helye vitának, ha a biztonság
ról van szó. Frank nem egy
szerűen Miriam elveit vette 
semmibe. Autóban a gyerek
nek autósülésben kell ülnie -
ez közlekedési szabály. Lé
nyegtelen, hogy csak a behaj-

M u n k a m e g o s z t á s 

• Legyen igazságos. 

• Kössön elfogadható kompromisszumokat. 

• Lehetőleg engedje meg a partnerének, 

hogy azt a munkát végezze, amit szeretne 

és/vagy ami a legjobban megy neki. 

• Úgy szervezzük meg az életünket, hogy 

mindkét félnek jusson ideje önmagára. 

• Hívjuk el segíteni a nagymamát, egy jó ba

rátnőt/barátot, vagy béreljünk fel valakit. 

ültetni az autósülésébe. Szívesebben ült volna az anyja ölé
be, hogy megint ő vezessen. 

Az ilyen esetekben azt javaslom, hogy először is, viselked
jen tisztességesen. Soha ne szövetkezzen a gyerekkel valaki 
más ellen. Másodszor, jussanak egységes álláspontra. A gye
rek hamar rájön, hogy nem egyformák a szülei elvárásai és 
elvei - az egyik elviszi gyorsétterembe, a másik nem; az 
egyik két mesét olvas, a másik négyet. Csakhogy itt nem 
szabályokról van szó, hanem csalásról. Mert valójában m: 
az üzenet? Ha apuka fittyet hányhat az anyuka által megha
tározott szabályoknak, miért ne tehetné meg a gyerek is: 
Ezzel a viselkedéssel manipulálni tanítjuk a gyereket, és 
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némi igazság, amit Gordon mond: Jordynak több bátorítás
ra van szüksége. Szerencsére Deanna és Gordon megértett. 
Többet nem vitatkoztak a gyerek előtt. Együtt gondolkod
tak. És együtt döntötték el, hogy talán tényleg jobb, ha 
Jordyt G o r d o n viszi a játszócsoportba - de csak hogy erőt 
öntsön belé, nem azért, hogy „helyre tegye". Eltartott hat 
hétig, de Jordy végül csak beállt játszani. Sosem fogjuk 
megtudni, hogy a szülők stratégiája segített-e, vagy egysze
rűen akkor érett meg rá a helyzet. Az viszont majdnem biz
tos, hogy ha a szülők nem ülnek össze, idővel a játszócso
port lett volna a legkisebb gondjuk. 

Mártír anya/gonosz apa. Charmane felsővezető volt egy té
vétársaságnál. A most tizennégy hónapos Tamika születése 
után lemondott, hogy otthon lehessen. A férje, Eddie egy 
lemezcég vezetője, sokat dolgozik, és mire hazaér, Tamika 
már ágyban van. Charmane zúgolódik, amiért az összes 
munka rá marad, de azért élvezi egyeduralmát a gyermek
nevelésben. Ragaszkodik hozzá, hogy hétvégenként Eddie is 
foglalkozzon a kislánnyal, de mindenért kritizálja: „Jaj, 
Eddie, nem így szoktuk... Reggeli után a tűzoltókocsival 
szeret játszani... Miért ezt a ruhát adtad rá?... Ne hagyd itt
hon a maciját, ha sétálni mentek... vigyél ennivalót is... ne 
kiflit, a sárgarépa egészségesebb." És a többi, és a többi. 
Egy idő után a legjámborabb apuka is kifakad: „Akkor le
gyél vele te." 

C h a r m a n e megmondhatná Eddie-nek, mennyire egyedül 
érzi magát hét közben, de azt szeretné, ha magától jönne rá. 
Ezenkívül nem szívesen adná ki a kezéből az irányítást. El
várja, hogy Eddie segítsen neki, de ő akarja megmondani, 
mit és hogyan csináljon. Ráadásul a mártírkodás fárasztó 
szerep, ezért Charmane akkor sem tud lazítani és feltöltőd
ni, amikor Eddie foglalkozik Tamikával. 

Ettől az egésztől természetesen a kis Tamika szenved a 
legjobban. Sír, és eltolja magától Eddie-t, amikor az játsza
ni akar vele - ő ezen a babanyelven közli: „Anyával akarok 
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játszani, nem veled." Igaz, abban a korban van, amikor a 
gyerekek többsége az anyjához húz. N e m csak az apját uta
sítja el - senkit sem enged magához, amikor Charmane a 
szobában van. De miután kimegy, Tamika nyafog egy kicsit, 
azután megnyugszik, amiből arra következtettem, hogy nem 
annyira szeparációs szorongással van dolgunk, hanem in
kább azzal, hogy Charmane nem akarja elengedni. Mi több, 
Tamika hallja, ahogy az anyja folytonosan figyeli és irányít
ja az apját. A szavakat nyilván nem érti pontosan, de telje
sen világos, miféle érzelmek húzódnak meg az ingerült szó
áradat mögött. Ha ez így megy tovább, Tamika végképp 
nem kér majd Eddie-ből. A mártír anyuka eléri, hogy a kis
lány szemében apuka testesítse meg a gonoszt. 

Mindkét szülőnek beszélnie kell az érzéseiről, amiket a 
másiknak el kell fogadnia. Charmane ismerje be, hogy ha
ragszik Eddie-re, és ne akarjon mindent ő irányítani. Eddie 
mondja el, hogy rosszulesik neki Tamika elutasítása. Eddie 
vállalja a felelősséget azért, hogy olyan ritkán ér rá. Amikor 
egy szülő azt mondja, hogy dolgoznia kell, akkor választ. 
Ha Eddie csakugyan része akar lenni Tamika mindennapjai
nak, szervezze úgy a munkáját, hogy több szabad ideje le
gyen, Charmane pedig adjon neki teret a családi életben. 

„Ne azt hajtogasd, hogy Tamika nem akar Eddie-vel ját
szani - m o n d t a m Charmane-nak -, hanem gondolkozz el 
azon, mit tehetnél. Találd ki, mitől érezné magát jobban az 
apjával. Dicsérd többször Eddie-t, és kevesebbet bíráld. 
Biztasd, és segíts neki, hogy fokozatosan mind többet legye
nek együtt." 

Eddie is változtasson a viselkedésén, amikor Tamikával 
van. Charmane azt is a szemére vetette, hogy néha „túlsá
gosan durva" a lányával. A férfiak általában tényleg vadabb 
játékokat szeretnek játszani. Tamika nem ilyesmihez szo
kott, és nem is tetszett neki, hiszen sírt. „Lehet, hogy idővel 
megváltozik, lehet, hogy nem - magyaráztam Eddie-nek. -
Mindenesetre tiszteletben kell tartanod az óhaját. Ha az 
anyja után sír, amikor feldobod a levegőbe, az azt jelenti, 
hogy nem érzi jól magát. Találj ki valami mást." 
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Megnyugtattam, hogy nem feltétlenül azért viselkedik 
így, mert az anyját jobban szereti, mint az apját. Inkább ar
ról lehet szó, hogy úgy szeret játszani, ahogy az anyjával 
szokott. „Talán szívesebben tekergeti és nyomogatja a gom
bokat a játékain, és ezt a fajta tevékenységet Charmane-hoz 
kapcsolja, nem hozzád. Veled is biztonságban fogja érezni 
magát, ha olyan játékba vonod be, amit szeret... aztán lehet, 
hogy később mással is megpróbálkozhatsz majd." 

Lezáratlan ügyek. A múltból itt maradt problémák megter
helhetnek egy kapcsolatot, akár meg is mérgezhetik. Ted-
nek, aki egyedi bútorokat tervezett és gyártott, volt egy vi
szonya a lánya, Sasha születése előtt. A felesége, N o r m a , 
egy óriásvállalat alelnöke akkortájt szerzett tudomást róla, 
amikor rájött, hogy terhes. A születendő gyermek kedvéért 
kibékültek, és a baba születése után tökéletesen boldog csa
ládnak látszottak. Sasha egészséges kislány volt, N o r m a 
nagyszerű anyuka, Ted odaadó apuka. Eltelt egy év, és több
ször szóba került, hogy legyen még egy gyerekük. Csakhogy 
amikor N o r m a elválasztotta Sashát, váratlanul szörnyű 
hiányérzet tört rá. A nőgyógyásza megnyugtatta, hogy a 
szoptatás befejezése után sok nő szenved erős érzelmi reak
cióktól, de N o r m a tudta, hogy az ő baja mélyebben gyöke
rezik. Még mindig dühös volt férje hűtlensége miatt. Köz
ben Ted egészen megváltozott. Soha nem sejtette, hogy 
ennyire jó apának lenni, és most szeretett volna még egy 
gyereket. 

Ted leszámolt a múlttal, N o r m a nem tudott . Ragaszko
dott hozzá, hogy párkapcsolati terápiára járjanak, ahol új
raélhetik a traumát. A rá következő hetekben N o r m a , akit 
Sasha már nem kötött le annyira, egyre dühösebb lett. „Mi
kor felejted már el? - kérdezgette tőle Ted. - Van egy gyö
nyörű lányunk. Megint rendezett az életünk." 

N o r m a sajnos nem dolgozta fel a fájdalmát, amikor a vi
szonyra fény derült, inkább átadta magát a terhesség és a 
gyerek első éve gondjainak és örömeinek. Most pedig már 
nem egy malomban őröltek, és egyre jobban eltávolodtak 
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egymástól Teddel. N o r m a szeretett volna megszabadulni az 
emléktől; Ted egy második gyerekkel szerette volna meg
menteni a házasságukat. 

Elváltak, mire Sasha hároméves lett. Norma nem tudott 
túllépni a sértettségén, Ted megunta, hogy bűnösnek kell 
éreznie magát. Egyvalamiben igaza volt Normának: egy újabb 
gyermek semmit sem oldott volna meg. Későn jött rá, hogy a 
problémákat nem kerülgetni, hanem rendezni kell. 

Az első kötetben meséltem Chloéról, aki huszonnégy 
órán keresztül vajúdott, mert első gyermeke, Isabella meg
rekedt a szülőcsatornában. 
Rettenetes szülés volt, és 
Chloe öt hónap múlva is er
ről beszélt. Akkor azt taná
csoltam neki, hogy fordul
jon szakemberhez, ne hagy
ja, hogy ez az emlék tönkre
tegye az életét. Isabella most 
már majdnem hároméves. 
Mint kiderült, Chloe a part
nerét, Sethet hibáztatta a 
történtekért, de ezt akkor 
nem mondta meg neki. Kép
telen volt túltenni magát a 
szülés körülményein, és szi
lárdan hitt benne, hogy Seth 
akkor nem segített neki. Úgy 
érezte, hogy magára hagyta. 
Újra meg újra felidézték az 
eseményeket: az orvos el
tűnt, az érzéstelenítő hatása 
elmúlt, Seth tehetetlennek 
érezte magát, Chloe dühön
gött. De a beszélgetések sem 
segítettek. Seth próbált meg
értő lenni, Chloe viszont 
egyre kiállhatatlanabb lett, 

A bajok megelőzése 

Adjanak hangot sértettségüknek - de ne a 

gyerek jelenlétében vitatkozzanak róla. 

Próbálják együtt megoldani a problémákat

beszéljék meg, hogyan viselkednek fektetés

kor, étkezések és közös programok alkalmá

val. Mindenkinek joga van néha ellentmon

dani. 

A kisgyermek a következetességet szereti, de 

elviseli a többféleséget is, feltéve, hogy a 

szülei őszinték hozzá: Apa három mesét ol

vas neked, de amikor anya fektet le, ő csak 

kettőt olvas. 

Ne sarkítsa a helyzeteket, vagyis ne hangoz

tasson szélsőséges nézeteket csak azért, 

mert Ön szerint a partnere a másik végletet 

képviseli. 

Ügyeljenek rá, mit mondanak a gyereknek. 

Ha apuka azt mondja: „Anya nem szereti, ha 

fölteszed a lábadat az ágyra", ezzel aláássa 

az anyuka tekintélyét, mert tulajdonképpen 

azt mondja, hogy neki más a véleménye. 

Ne sértődjenek meg a gyerek reakcióin -

másképpen viselkedik az anyjával, mint az 

apjával. 

Ha a veszekedések állandósulnak, 
szakember segítségét. 

kérjék 
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és gyakran bírálta Sethet azért, ahogyan a kislányukkal 
bánik. 

Sethben nőtt a frusztráció. Egyszer, amikor azt javasolta, 
hogy lépjenek tovább, és vállaljanak még egy gyereket, 
Chloe ráförmedt: „Hányszor elmondtam már neked - kia
bálta -, de te még mindig nem érted, min mentem keresz
tü l ! " Seth végül elhagyta. 

Chloe és Seth, valamint N o r m a és Ted történetének 
ugyanaz a tanulsága: ha nem tudunk megszabadulni a rossz 
érzésektől, beszélnünk kell róluk, sőt valószínűleg szakem
ber segítségét is kérnünk kell. Megmenthette-e volna Chloe 
és Seth kapcsolatát, ha Chloe az elején terápiára jár, vagy 
ha egy jó párkapcsolati tanácsadó segítségével rendezik elé
gedetlenségük valódi okát? Lehet; de az is lehet, hogy nem. 
Azt viszont biztosan tudom, hogy több esélyük lett volna 
rá, ha nem hagyják túlburjánzani az érzéseiket. 

A fenti témáknak sokféle variációja létezik, de a részletek
nél fontosabb az, hogy a szülők közötti bármilyen konfliktus 
árt a gyermeknek. Ha Ön hasonló helyzetben érzi magát, 
lépjen. A vitás kérdések rendezéséhez találékonynak kell len
nie; a 353. oldal szalagjában hasznos tanácsokat talál. 

Idő önmagunkra/idő a kapcsolatainkra 

A konfliktusokat persze úgy a legkönnyebb megelőzni, ha 
feltöltjük magunkat energiával, és ápoljuk a kapcsolatainkat 
- nemcsak a társunkkal, hanem a barátainkkal is. A gyer
mek vagy gyermekek gondozása és nevelése mellett is fi
gyelmet kell fordítanunk önmagunkra - felnőttek vagyunk, 
és több szállal kapcsolódunk más felnőttekhez. Az alábbiak 
maguktól értetődnek, de a hajszás mindennapokban sok
szor megfeledkezünk róluk. 

Tervezzen felnőtt programokat. N e m elég azt mondani: „Ma
gamra is időt kell szakítanom", vagy „Legyünk néha kettes
ben" . Az ilyesmit meg kell tervezni. Önöknél remélhetőleg 
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amúgy is kialakult már egy napirend (hiszen már majdnem a 
végére jutott ennek a könyvnek). Írja be a naptárába, mikor 
foglalkozik önmagával, és mikor a kapcsolataival. Rendsze
resen „randevúzzon" a partnerével; szervezzenek közös ebé
deket és vacsorákat a barátaikkal - a gyermekteleneket se 
mellőzzék. Ha ellenérzései vannak, kérdezze meg magától: 
Mi tart vissza? Vannak, akik „rossz" szülőnek hiszik magu
kat, ha otthon hagyják a gyereküket; mások élvezik a mártír 
szerepét. Jusson eszébe, hogy katasztrofális következmé
nyekkel járhat, ha nem tölti fel magát energiával. A kipihent 
és boldog szülő viszont rit
kábban üvöltözik a gyerekei
vel, és nem a partnerén vesz 
elégtételt a frusztrációi miatt. 

Amikor kikapcsolódik, tényleg 
kapcsoljon ki. Amikor házon 
kívüli programja van a part
nerével, ne a gyerekekről be
szélgessenek. Ha barátnőivel 
ebédel, vitassák meg a világ 
dolgait, a legújabb divatot 
vagy hogy milyen jóképű a 
jógatanár, de ne gyerektörté
netekkel traktálják egymást. 
Ne értsen félre. Nagyon is 
támogatom, hogy az anyu
kák megbeszéljék egymással gyerekeik fejlődését, megosszák 
a tapasztalataikat és trükkjeiket, de nem csak erről szól az 
élet. 

E-mail: Hogyan lopjunk időt 
magunknak? 

Nehezen tudunk időt szakítani egymásra a 

férjemmel, mivel én főállású anya vagyok, és 

nagyjából akkor fekszem le, amikor a fiam -

este fél tíz körül -, Mike (a férjem) pedig 

hétköznaponként délután 4-től hajnali 2-ig 

dolgozik. Ezért kitaláltuk a „szerelmi nap

lót". Rövid üzeneteket hagyunk egymásnak, 

amikor csak eszünkbe jut, vagy időnk van rá. 

Olyan jó érzés az ágyam mellett találni a 

naplót, amikor üzenet van benne. Lehet az 

valami szerelmes csacskaság, vagy olyasmi, 

ami megszépítette a napot otthon vagy a 

munkahelyen, de tulajdonképpen bármi más 

is. Eszünkbe jut róla, hogy férj-feleség va

gyunk, hogy szeretjük egymást és fontosak 

vagyunk a másiknak. 

Tartson rövid szüneteket is. Nem kell megvárnia, hogy órákra 
elszabadulhasson; lophat magának akár csak néhány percet 
is. Sétáljon egyet a ház körül, egyedül vagy a partnerével. 
Tegye be a gyereket a járókába, és üljön fel a szobabiciklire, 
lapozzon át egy magazint. Szundítson egy sort, hogy felfris
süljön. Ha a partnere otthon van, és kedvet éreznek hozzá, 



Kicsi a rakás, nagyobbat kíván 

enyelegjenek egy kicsit. Keljen föl negyedórával korábban, 
és meditáljon, írjon naplót, vagy tervezze meg a napot a 
kedvesével. 

Mozogjon. Lehet egyedül, a partnerével vagy egy barátnőjé
vel. Szervezzen be valakit, akivel sétálgathat a környéken. 
Járjon fittneszterembe. Ha nem tudja kire hagyni a gyere
ket, vigye magával. Az a lényeg, hogy megmozgassa a tag
jait, felfrissítse a vérkeringését és oxigénnel töltse meg a tü
dejét - naponta legalább fél óra az ideális. 

Kényeztesse magát. N e m arra gondolok, hogy az egész napot 
egy wellness centrumban töltse, bár ha az is belefér, annál 
jobb. Figyeljen rá, hogy naponta legalább egyszer lazítsa el 
magát, lélegezzen mélyeket, nyújtózzon, kenje be a testét il
latos krémmel vagy heverjen el egy nagy kád meleg vízben. 
Öt perc kényeztetés is jobb a semminél. 

Ne engedje kialudni a lángot. Ne száműzzék a romantikát a 
kapcsolatukból, és legyen idejük a szexre is. Csináljanak 
kellemes dolgokat, lepjék meg egymást (a 355. oldal szalag
jában érdekes újításról olvashat). Hódoljon a kedvtelései
nek, keressen új hobbit. A gyerekei fejlődnek, Ön se marad
jon le. Iratkozzék be tanfolyamokra. Járjon múzeumba, 
kiállításokra és úgy általában olyan helyekre, ahol érdekes 
emberekkel találkozhat. 

Keressen kapcsolatot más szülőkkel. A gyereknevelésben elszi
getelődhet az ember a világtól. Ezért fontos, hogy a szülők 
létrehozzák a maguk közösségét. Látogasson el egy művelő
dési vagy családsegítő központba, érdeklődjön, milyen csa
ládi programokat ajánlanak. Jelentkezzen a gyermekével va
lamilyen gyerekneveléssel kapcsolatos foglalkozásra, indít
son otthon játszócsoportot. Barátkozzanak össze olyan csa
ládokkal, amelyeknek az Önéhez hasonló korú gyerekei 
vannak. 
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Tágítsa ki a „család" fogalmát. Társasági élete ne csupán a 
nyolcvan centi magas örökmozgóra korlátozódjék. Amel
lett, hogy időnként kimozdul otthonról, magukhoz is hívjon 
vendégeket. Bátorítsa a nagyszülőket és más rokonokat, 
hogy legyenek részei az Önök életének. Rendszeresen tart
son családi és ünnepi összejöveteleket. A családi esemé
nyekre a barátaikat is hívják meg. Nincs annál nagyszerűbb 
egy gyerek számára, ha úgy nőhet fel, hogy sok és sokféle 
felnőtt veszi körül. 

TIPP: Nemcsak az egyedülálló szülőnek, hanem minden 
szülőnek gondot kellene fordítania arra, hogy gyermeke 
más felnőttek társaságát is élvezhesse. Minél több felnőttel 
van kapcsolata, annál jobban felkészül arra, hogy az Élet
ben különféle emberekkel találkozik majd. 

Ne felejtsen el segítséget kérni. Súlyos testi és lelki problémák 
alakulhatnak ki abban a családban, amelyben az egyik vagy 
mindkét szülő túl van terhelve. Szóljon a partnerének, ha 
úgy érzi, nem bírja tovább. Ha megteheti, fogadjon fel 
bébiszittert vagy bejárónőt. Ha több bizalma van egy isme
rős anyukában, akinek a nevelési módszereivel egyetért, ja
vasolja neki, hogy felváltva bébiszitterkedjenek egymásnak. 

Életbe vágó, hogy törődjön saját testi-lelki egészségével. 
Különben egyszer csak úgy fogja érezni, hogy összecsapnak 
a hullámok a feje fölött. Veszekszik a partnerével, ordítozik 
a gyerekekkel. Görgeti maga előtt a sérelmeit, fokozódik az 
elégedetlensége. Szülőnek lenni nem könnyű és folyamato
san változó feladat. Sok nő számára utolsó helyen áll a napi 
teendők listáján, hogy önmagával törődjön. Pedig csak egy 
márt ír hajtja magát addig, amíg össze nem esik vagy szét 
nem veti a düh. A segélykérés nem a kudarc beismerése - a 
bölcsesség jele. 



Utószó 

Záró gondolatok 

„Ragyogó tanárainkra elismeréssel 
gondolunk vissza, azokra viszont, 
akiktől emberi érzéseket kaptunk, 
hálával. A tananyag tartalmazza 
a szükséges nyersanyagokat, de ami 
létfontosságú a bimbózó növény és 
a gyermeki lélek számára, az a melegség." 

C a r l G u s t a v J u n g 



Utószó 

Jó szülőnek lenni hálás dolog, és jót tesz az önbecsülés
nek, de kutya nehéz munka, főleg amikor a gyermek még 
kicsi. Minden nap lélegzetelállító változásokat hoz, és a tét 
is nagyobbnak tűnik, mint a régi szép időkben, amikor a 
boldogságához sokszor annyi is elég volt, hogy megetettük 
és tisztába tettük. Most már bonyolultabb a helyzet. Nincs 
baj a járásával? Eleget beszél? Lesznek barátai? Rokonszen
vesnek fogják találni az emberek? Félni fog az első napon az 
óvodában? És hogyan segíthetnék neki mindebben. . . most? 

Ebben a könyvben mindent megtalál ahhoz, hogy átsegít
hesse gyermekét életének ezen a nehéz szakaszán. A végén 
hadd hangsúlyozzam azt is, amit nem szabad csinálnia. Biztat
hatja és támogathatja, de 
nem erőltetheti. Elháríthatja 
és megoldhatja a problémá
kat, de nem gondolkozhat 
helyette. Ön a mindennapo
kat irányítja, nem a gyerek 
személyiségét. Bármennyire 
szeretné is, hogy elérjen a fej
lődés következő állomására 
vagy túljusson egy-egy em
bert próbáló korszakon, ő 
úgy fog járni, beszélni, barát
ságokat kötni és úgy általá
ban fejlődni, ahogyan ő és a 
Természet akarja... a maga 
ütemében, nem az Ön kíván
ságaihoz igazodva. 

Nagyapám, akit türelméért és megértéséért csodáltam, 
egyszer azt mondta nekem, hogy a család egy szépséges 
kert, és a gyerekek a virágok benne. Egy kert féltő, szeretet
teljes gondozást és türelmet igényel. Fontosak az erős gyö
kerek, a termékeny talaj, az előrelátó tervezés és a megfele
lő elhelyezés is. Miután elvetettük a magot, félreállunk, és 
figyeljük, hogyan bújnak ki maguktól a rügyek. N e m rán
gathatjuk őket, hogy gyorsabban kifakadjanak. 

Egy utolsó emlékeztető 

Mindig emlékezzen e könyv legfontosabb 

megállapításaira - a suttogás lényegére. A 

serdülőknél ugyanolyan sikerrel alkalmazha

tók, mint a kisgyereknél. 

• Gyermeke egyéniség - fogadja el olyan

nak, amilyen. 

• Ne sajnálja az időt, hogy megfigyelje, meg

hallgassa és beszélgessen vele. 

• Ha a szüleitől megkapja az őt megillető 

tiszteletet, ő is tisztelni fog másokat. 

• Gyermeke életébe a rugalmas napirend 

visz állandóságot és biztonságérzetet. 

• Legyen kiegyensúlyozott szülő, aki szereti, 

de korlátozza is gyermekét. 



Utószó 

De egy kertre azért szakadatlanul figyelnünk is kell. T á p 
láljuk a talajt, a növényeket öntözzük, szeretettel vesszük 
körül. A virágok csak akkor nyílnak ki teljes szépségükben, 
ha mindennap foglalkozunk velük. Ha gyomok jelennek 
meg mellettük, ha rovarok rágják a leveleiket, azonnal köz
belépünk. Egy család hasonló törődést és gondozást igé
nyel, mint egy kert, a gyerekeket ugyanolyan szeretettel kell 
gondoznunk, mint a ritka rózsafajokat vagy a szépségdíjas 
dáliákat. 

Nagyapám példázata éppen olyan igaznak tűnik ma is, 
mint egy évtizede, amikor kicsik voltak a gyerekeim. Azt 
próbálta megértetni velem, hogy legyen szemem, de türel
mem is - és Önnek is ezt tanácsolom. Biztassa gyermekét, 
szeresse feltételek nélkül, segítse felkészülését az életre, és 
adjon minden eszközt a kezébe, hogy később Ön nélkül is 
boldoguljon. És amikor eljön az ideje, az övé lesz a világ és 
minden, ami benne van. 
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2 9 7 , 3 0 0 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 2 9 
v iselkedés nyi lvános he lyen 

2 0 0 - 2 1 2 
v iselkedés, jutalmazó 1 4 6 , 2 5 2 , 

2 5 3 

vizes játékok 6 8 , 1 2 8 , 2 0 3 

z e n e 181 
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A szerzők 

TRACY H O G G ápolónőként, szoptatási és újszülött-ta
nácsadóként több mint húsz éve foglalkozik kisgyermekek
kel és családjukkal. Titokzatos tehetsége van ahhoz, hogy 
megértse és megnyugtassa a csecsemőket, ezért kapta a 
„suttogó" nevet. 1995-ben létrehozta Baby Technique nevű 
vállalkozását, ahol egyéni és szervezett tanácsadást tart, va
lamint tanfolyamokat szervez és vezet. Angliából költözött 
Los Angelesbe. Két lánya van. Angol nyelvű honlapjának cí
me: www.babywhisperer.com. 

M E L I N D A BLAU családi és egészségügyi témákra szako
sodott újságíró. Tíz könyv és számtalan cikk szerzője. Két 
felnőtt gyermek anyja. A Massachusetts állambeli Nor th-
amptonban él. 
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Kikészíti egy-két éves gyermeke szüntelen követelőzése, hisztizése és enge
detlensége? Aggódik, hogy talán nem fejlődik a megfelelő ütemben? Nem 
tudja eldönteni, mikor és hogyan szoktassa bilire, milyen játékokat vegyen 
neki, hogyan bírja rá, hogy éjszaka aludjon, méghozzá a saját ágyában? For
duljon ismét Tracyhez! A suttogó titkai nemzetközi sikert aratott első kötete 
után itt a folytatás, amely a kisgyermekkor elejének (1-2. év) egyszerre gyöt
relmes és örömteli időszakával foglalkozik. Minden kérdést tárgyal, amely 
ebben az életkorban felmerülhet, továbbá részletes, gyakorlati útmutatást ad 
a rossz szokások rögzülésének megelőzéséhez vagy a megváltoztatásukhoz, a 
hisztizés kezeléséhez és megszüntetéséhez, a fegyelmezéshez és az önfegye
lemre neveléshez, az úgynevezett érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. Segít a 
gyermeknyelv „lefordításában", a napirend kialakításában, a játéktevékeny
ség irányításában és a beszédfejlesztésben, mérlegelésre felkínált szempont
jaival pedig talán megkönnyíti a nagy döntést: vállaljunk-e még egy gyereket. 

TRACY HOGG Angliában született, jelenleg az Egyesült Államokban él. 
Ápolónőként és tanácsadóként több mint húsz éve foglalkozik kisgyermekek
kel és családjukkal, tanfolyamokat vezet a csecsemőgondozásról, szoptatási 
és nevelési kérdésekről, játszócsoportokat szervez. „Suttogó"-nak (aki titok
zatos módon képes megérteni és megnyugtatni a síró csecsemőt) hálás ügy
felei nevezték el. Internetes honlapjának címe: www.babywhisperer.com. 

http://vvivw.babywhisperer.com

