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Előszó 

 

Az olvasó, aki a kezében tartja ezt a könyvet, egy kísérlet szemtanúja és az eredmény 

elbírálója egyben. Arra kerestem ugyanis választ: meg lehet-e írni egy „igazi” tudományos 

témát, jelen esetben a gyermekkori pszichopatológiát úgy, hogy ne csak azok a szakemberek 

értsék meg, akik évtizedek óta ezen a területen dolgoznak (ők minek is olvasnák, hiszen úgyis 

tudnak mindent, ami benne van), hanem a szülők és a pedagógusok is, akik a legtöbbet 

szenvednek a könyvben bemutatott tünetektől, és a legtöbbet segíthetnek is, ha jól „olvassák” 

a zavart gyermek viselkedésének „üzeneteit”, és megfelelően válaszolnak azokra. 

Kísérletemhez igen egyszerű módszert választottam: ahol csak lehetett, száműztem a szakmai 

„tolvajnyelv” idegen kifejezéseit, és igyekeztem világos, a magyar nyelv szabályainak 

megfelelő mondatokban fogalmazni. Törekedtem arra, hogy ne „tünethalmazokat” soroljak 

fel, hanem bemutassam a nyugtalan, a bepisilő, a szorongó, az autista gyereket (és a többit) 

úgy, ahogy a családban, az óvodában és az iskolában él, amilyennek a szülő és a nevelő látja. 

Tapasztalataim szerint az egyik legkomolyabb baj az, hogy a felnőtt környezet gyakran nem 

tudja vagy nem akarja azonosítani, illetve elfogadni a gyermek pszichológiai endellenességét. 

Sokkal egyszerűbb a hagyományos sztereotípiák hangoztatása – „nem tanul, mert lusta”, 

„nem fogad szót, mert rossz” – és talán egy ideig megnyugtatóbb is, mint a keserű tény 

tudomásulvétele: a gyermek sérült, nem olyan, mint a többi. Úgy vélem, a pedagógus – 

óvónő, tanító, tanár – számára elengedhetetlen, hogy bizonyos megnyilvánulások – tünetek, 

tünetcsoportok – jelentésének tudatában legyen. Ez a tudás segítheti a nevelőt abban, hogy a 

leghatékonyabb közvetlen teendőket kiválassza és alkalmazza, azaz megkímélje a gyermeket, 

a családot és önmagát is rengeteg keserű tapasztalattól. Kérem azonban az olvasót: soha ne 

diagnosztizáljon a szakember – a pszichológus vagy pszichiáter – helyett! A könyv célja az, 

hogy segítséget nyújtson a nevelő és a gyógyító szakmák – a szülői „szakma” és a pedagógia 

egyrészről, a pszichológia és a pszichiátria másrészről – együttműködésében, hozzájáruljon 

ahhoz, hogy mindkét fél „tudjon egymásról” a gyermek nevelése, illetve gyógyítása során. 

Néhány szót a könyv szerkezetéről és terminológiájáról. A tünetek, tünetcsoportok 

diagnosztikai kategorizációjában általában az Amerikai Pszichiátriai Társaság – szerte a 



világon elismert és alkalmazott – „ajánlatát” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Diorders – DSM–IV.) követtem. A könyv szerkezeti felépítésében – az egyes 

rendellenességek csoportosításában – azonban a pszichoanalitikus indíttatású 

„pszichoszexuális” és „pszichoszociális” fejlődéselméletet tekintettem irányadónak, mert ez 

lehetőséget adott arra, hogy a rendellenességeket a gyermek fejlődésének folyamatában 

mutassam be. Ez azt jelenti tehát, hogy az egyes tünetcsoportok mindig a gyermek 

fejlődésének abban a periódusában kerülnek tárgyalásra, amelyikben a legkorábban 

jelentkeznek, de azt is, hogy ezzel párhuzamosan a tünetcsoport későbbi megnyilvánulási 

formái is bemutathatók, hiszen az analitikus koncepció szerint az ilyen késői tünetek az egyén 

visszahátrálását (regresszióját) jelzik életének egy korábbi periódusában. Például a 

Táplálkozási zavarok c. fejezet a könyv elején található, hiszen ezek a rendellenességek már 

közvetlenül születés után jelentkezhetnek. Ugyanakkor ebbe a fejezetbe kerültek azok a 

táplálkozási zavarok is – mint az anorexia nervóza –, amelyek az egyedfejlődésnek csak jóval 

későbbi szakaszaiban bontakoznak ki. Ez alól egyetlen kivételt tettem. Az autizmus 

tünetcsoportját a DSM–IV-nek megfelelően kategorizáltam („Súlyos fejlődési 

rendellenességek” – Pervasive Developmental Disorders), és a könyv végén helyeztem el, 

holott a saját koncepcióm szerint elöl kellett volna, hiszen a „normál autisztikus fázis” a 

pszichoanalízis elméletében a legelső néhány hetet jelenti. Ennek egyszerűen az az oka, hogy 

nem szerettem volna az olvasót mindjárt a legsúlyosabb tünetcsoport bemutatásával 

megterhelni. A könyv terminológiájában a „zavar” és a „rendellenesség” kifejezéseket 

szinonimákként használom, és „magatartás”-on a teljes mentális struktúra megnyilvánulását 

értem, tehát jóval többet, mint a látható, mozgás formájában bekövetkező reakciókat (ez 

utóbbiakra a „cselekvés” vagy a „tevékenység” szavakat alkalmazom). Így azután a 

„magatartási zavar” és a „pszichológiai rendellenesség” a továbbiakban lényegében ugyanazt 

jelenti: azokat a karakterisztikus, a normálistól eltérő gyermeki megnyilvánulásokat – 

tünetcsoportokat – jelölöm ezekkel a terminus technicusokkal, melyeknek leírására ebben a 

könyvben vállalkoztam. Igyekeztem átfogó képet adni a gyermekkori pszichológiai 

rendellenességekről, bár néhány ritkán előforduló tünetcsoportról (így a táplálkozási zavarok 

között a „picá”-ról, az alvászavarok között a „szomnolenciá”-ról, a súlyos mentális zavarok 

között, az Asperger szindrómáról) terjedelmi korlátok miatt nem volt módom írni. Úgy 

éreztem, nem tartozik ebbe a témakörbe az „értelmi fogyatékosság” témaköre, melynek 

egyébként is – a hazai gyógypedagógia jóvoltából – színvonalas magyar nyelvű irodalma van. 

Az olvasónak – mintegy előre mentegetőzve – el kell mondanom, hogy a legjobb tudásom 

szerint ilyen jellegű összefoglaló munka ebben a témakörben még soha nem jelent meg 



magyar nyelven. Biztos, hogy a járatlan útnak sokkal több a rejtett buktatója, mint annak, 

amelyet korábban már keményre tapostak, de mennyivel nagyobb öröm, amikor az ember 

célhoz ér rajta! 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. munkatársainak 

türelmükért és baráti biztatásukért, valamint a Pro Renovanda Cultura Hungariae 

Alapítványnak, amiért könyvem megírását anyagilag támogatta. Külön köszönettel tartozom 

kedves barátomnak, dr. L’Auné György pszichiáternek, munkámat segítő, hasznos 

tanácsaiért. 

 

Budapest, 1998. január 12. 

 

 

A „normális” és az „abnormális” fogalma 

 

Könyvemben a gyermekkori magatartási zavarokkal, tehát azokkal a gondolkodásbeli, 

viselkedési és emocionális tünetekkel és tünetcsoportokkal foglalkozom, melyeket a 

társadalom a normálistól eltérőnek, kórosnak minősít. Elkerülhetetlen tehát, hogy bevezetőül 

választ keressek arra a kérdésre: hol és milyen szempontok alapján húzzuk meg a határt a 

normális és az abnormális, a társadalmilag elfogadható és a társadalmilag elfogadhatatlan 

magatartás között? 

 Mindenekelőtt a társadalmi normák vízválasztó szerepére kell utalnom. Minden 

emberi csoport, közösség – akár kicsi, akár nagy – meghatározott normák alapján működik, 

tehát olyan szabályokhoz köti a tagok, a benne élő emberek magatartását, amelyeknek 

betartása „jó”, „helyes”, „normális”, megszegése viszont „rossz”, „helytelen”, „abnormális” 

cselekedeteket (gondolatokat, érzelmeket) eredményez. Ezek a szabályok – sokszor észre sem 

vesszük – át- meg átszövik létezésünk minden mozzanatát, az egyszerű, mindennapi 

cselekedetektől kezdve egészen az életbe vágó, súlyos következményeket hordozó döntésekig. 

Sok közülük a kívülálló számára furcsának és bonyolultnak tűnhet, ugyanakkor azok az 

emberek, akik az adott kultúrában nőttek fel, és a szocializáció során asszimilálták a 

normákat, teljesen természetesnek tartják a hozzájuk való alkalmazkodást, sőt, mindenkit 

zavartnak, abnormálisnak tekintenek, aki megszegi azokat. (Gondoljunk például Szathmári 

Sándor Kazohiniájára, melyben a behin telep életének ábrázolása a modern kultúra 

normáinak, szabályainak zseniális paródiája. A behinek bezárkózva, titokban esznek, mert 



normáik szerint a táplálkozás éppoly szégyenletes tevékenység, mint saját kultúránkban az 

emésztési folyamat – biológiailag ugyanannyira természetes – záró mozzanata.) 

 A normák nem univerzális, örök érvényű igazságok; a kultúra termékei, tehát – mint 

láttuk – kultúránként eltérőek, és az időben is együtt változnak a kultúrával, mely létrehozta 

őket. Így azután időről időre felmerül a kérdés a normaszegés elegendő kritérium-e a zavart 

emberi magatartás meghatározására? Kétségtelen azonban, hogy a normák, minden 

viszonylagosságuk ellenére, oly mértékben beépülnek a személyiségünkbe, annyira 

abszolútnak éljük meg érvényességüket, hogy a rendszeres vagy látványos normaszegőt 

hajlamosak vagyunk „rendellenesnek”, „betegnek”, „zavartnak”, „abnormálisnak” minősíteni. 

Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a norma mint az abnormális magatartás kritériuma 

komoly veszélyt rejt magában. Ha a magatartást kizárólag a normákhoz való viszonya alapján 

ítéljük meg, azt az embert – a konformistát – kell ideálisnak tartanunk, akinek viselkedése az 

adott normáknak minden tekintetben megfelel, és így a normától való eltérést – a 

nonkonformizmust – automatikusan stigmatizáljuk. A normához való viszony ugyanis – mint 

láthattuk – súlyos értékítéleteket tartalmaz; aki megszegi, nem egyszerűen furcsán vagy 

szokatlanul viselkedik, hanem „rosszul”, „hibásan”, „abnormálisan” – és folytathatnám a 

negatív értékhatározók sorát. Mondhatjuk-e, hogy minden magatartási zavar nonkonformista 

viselkedésnek (gondolkodásnak, érzelemnek) tekinthető? Valószínűleg igen! Ugyanakkor a 

tételt semmiképp sem fordíthatjuk meg, tehát nem állíthatjuk, hogy minden nonkonformista 

viselkedés (gondolkodás, érzelem) magatartási zavar! Tehát bármilyen fontos is, a 

normaszegést nem tekinthetjük a magatartási zavar, az abnormális viselkedés egyetlen, 

kizárólagos kritériumának. 

 A másik szempont, melynek alapján a viselkedést a normális–abnormális dimenzión 

minősíteni szokták, a magatartás gyakorisága. Statisztikai nézőpontból ugyanis a pontosan 

kiszámított átlagtól való bármilyen alapvető eltérés rendellenesnek, abnormálisnak tekinthető. 

Azok tehát, akik az átlagon belülre kerülnek – vagyis úgy viselkednek, mint általában a 

legtöbb ember – normálisak, míg azok, akiknek magatartása eltér a többségétől, 

rendellenesek, abnormálisak. Kétségtelen, hogy ezt a kritériumot a magatartási zavarok 

bizonyos típusainál alkalmazzák. Az értelmi fogyatékosság meghatározása például jelentős 

mértékben ilyen számításon alapul: azok a gyerekek, akiknek az intelligenciaszintje 

meghatározott mértékben elmarad az átlagostól, tehát az életkori populáció kiszámított 

középértékétől, értelmi fogyatékosoknak minősülnek. Ugyanakkor – természetesen – 

nevetséges lenne, ha minden olyan viselkedést, amely erősen eltér az átlagostól, 

abnormálisnak tartanánk. Ha valaki minden télen átússza a Dunát, ez a magatartás igencsak 



eltér az átlagostól, de inkább excentrikus, semmint abnormális. A kritérium alkalmazásának 

veszélye inkább abban rejlik, hogy semmiféle értéket nem tartalmaz, vagyis nem tesz 

különbséget a kívánatos és a nem kívánatos viselkedésformák között. Mindig az átlagos az 

ideális, aki ettől akár lefelé, akár felfelé (mondhatnám így is: akár jobbra, akár balra) erősen 

eltér; deviáns. Így azután nemcsak az értelmi fogyatékosság bizonyulna például rendellenes, 

gyógyításra szoruló állapotnak, de a zsenialitás is! Az olvasó bizonyára észrevette, hogy a 

„rendellenes” szót kiegészítettem ezzel: „gyógyításra szoruló”. A zsenialitás ugyanis bizonyos 

szempontból – amennyiben az átlagtól eltér – valóban rendellenes, de ebből a rendellenes 

állapotból a gyermek „kigyógyítása” sem az egyén, sem a társadalom számára nem kívánatos. 

Ez a megállapítás első pillantásra közhelynek vagy éppen tréfás kitételnek tűnik, pedig a 

hagyományos iskolarendszerben nemegyszer találkoztunk (és találkozunk még ma is) azzal a 

pedagógiai gyakorlattal, mely szerint az átlagtól való erős eltérés bármely irányba nem 

kívánatos, vagyis abnormális magatartás. 

 A magatartási zavar meghatározása tehát a viselkedés társadalmi helyének 

nézőpontjából – a normákhoz való viszony és a statisztikai gyakoriság – meglehetősen 

bizonytalan. elkerülhetetlen egy olyan definíció alkalmazása, mely az egyén szubjektív 

közérzetén alapul, és nem azon: milyennek ítéli magatartását a környezet. A meghatározásnak 

ezt a szempontját betegségtudatnak nevezzük, ami a magatartási zavarnak egyfajta liberális 

megközelítése; lehetőséget kínál arra, hogy az orvos, a pszichológus vagy a társadalom 

helyett az egyén maga ítélje a normálistól többé-kevésbé eltérőnek viselkedését (cselekedeteit, 

érzelmeit, gondolatait), és ezért a szakembertől segítséget igényeljen. A felnőtt világban, a 

nagyon súlyos pszichológiai rendellenességek – például az elmebetegségek – kivételévek, ez 

a magatartási zavarok legelterjedtebb definíciója. A legtöbb ember nem azért jár 

pszichoterápiára, mert valaki a magatartását rendellenesnek, zavartnak, abnormálisnak 

minősítette, hanem azért, mert ő saját maga életének bizonyos területén sikertelennek, 

boldogtalannak érzi magát. A betegségtudat tehát az esetek jelentős részében ésszerű és 

elfogadható oka a pszichoterápiának, de a magatartási zavar definíciójaként mégis alig 

használható, hiszen ugyanaz a magatartásminta különböző embereknél teljesen eltérő fokú és 

típusú zavart eredményezhet. Például a dadogás sok embernél szorongáshoz, kommunikációs 

gátláshoz vezet, mások viszont összebékülnek beszédüknek ezzel a sajátosságával, 

panaszmentesek, segítséget nem igényelnek. Ennél is kézenfekvőbb példa a drogélvezet. 

Mondhatjuk-e, hogy a kábítószer-fogyasztó ember csak akkor szenved magatartási zavarban, 

viselkedése csak akkor minősíthető abnormálisnak, ha betegségtudata van, és elkeseredésében 

ő maga fordul segítségért pszichológushoz vagy a pszichiáterhez? 



 Gyermekkorban a betegségtudat különösen nehezen érvényesíthető kritérium. 

Előfordul ugyanis – például kényszeres rítusok esetén, melyekkel a könyvben foglalkozom 

majd –, hogy a gyermek magatartása egyértelműen kórosnak minősíthető, betegségtudattal 

azonban mégsem találkozunk, és ennél is gyakrabban az ellenkezője: a gyermek szenved 

rendellenes tünetei miatt, a szülő azonban – aki mintegy közvetít a gyermek és a gyógyító 

személy között – valamilyen okból nem kér segítséget. (Például azért, mert szégyelli, hogy a 

gyerek már iskolás és még mindig bepisil éjszaka.) Mindezt tekintetbe véve, az abnormális – 

rendellenes – magatartás meghatározására gyakran használjuk a „hiányos alkalmazkodás” 

kritériumát. Ilyenkor azt kell eldöntenünk: képes-e az egyén megfelelni azoknak az 

igényeknek, feladatoknak, melyeket élete, környezete, körülményei vele szemben 

támasztanak. Gyermek esetében ez azt jelenti: képes-e alkalmazkodni családja életviteléhez, 

beilleszkedni az óvoda, az iskola, a kortárskapcsolatok rendszerébe. A „hiányos 

alkalmazkodás” és a „normaszegés” kritériuma az első pillantásra azonosnak tűnik, és 

kétségtelen, hogy bizonyos mértékig valóban fedik egymást, hiszen a legtöbb norma – mint 

említettem – szabály, mely arra szolgál, hogy viselkedésünket a társadalom és önmagunk 

igényeihez igazítsuk. Ha a gyerek rendszeresen lóg az iskolából, ezzel megszeg egy fontos 

társadalmi normát, de viselkedése megfelel a hiányos alkalmazkodás kritériumainak is. 

Ugyanakkor ez utóbbi fogalom tágabb, szélesebb körű, mint a normaszegés. Amikor a hat–

nyolc esztendős gyerek egyfajta belső kényszertől hajtva naponta huszonötször–harmincszor 

kezet mos, magatartása semmiféle társadalmi normával nincsen ellentétben, viszont olyan 

alkalmazkodási zavar, amely nehezíti és előbb-utóbb lehetetlenné teszi a mindennapi 

feladatok teljesítését, ezért feltétlenül pszichológiai segítségnyújtást igényel. A gyermekkori 

magatartási zavarok diagnosztikájában a hiányos alkalmazkodás tehát egyfajta preventív 

szempont: lehetőséget ad bizonyos magatartásminták kóróssá nyilvánítására, mielőtt az 

alkalmazkodás hiányából adódóan, a normaszegés (illetve a normák betartásának 

képtelensége) bekövetkeznék. Alapvetően praktikus kritérium, hiszen az életvezetés adott 

sikertelenségen alapul, és ezzel magyarázható viszonylagossága is: ha egy embernek nem kell 

például munkája miatt rendszeresen repülőgépen utaznia, a repüléstől való irtózás (fóbia) nem 

minősül kezelésre szoruló magatartási zavarnak. 

 A hiányos alkalmazkodás mint az abnormális viselkedés kritériuma azonban szintén 

nem problémamentes. Ha azt mondjuk, hogy az egyénnek minden helyzethez alkalmazkodnia 

kell (mert ha nem teszi, a viselkedése abnormális), újra a konformizmus etikai gondjaihoz 

érkezünk. Ezek az etikai gondok a felnőtt világban jól ismertek. A második világháborút 

követő évek egyik sokat vitatott kérdése volt például, hogy a katonának minden parancsot 



teljesítenie kell-e, amely feljebbvalójától érkezik. Ma már minden demokratikusan szerveződő 

hadsereg egyik alaptétele, hogy a katona csak azoknak a parancsoknak köteles 

engedelmeskedni, amelyek az adott társadalom erkölcsi szabályaival összeegyeztethetők. A 

hiányos alkalmazkodás kritériuma tehát bizonyos esetekben fordítva működik: a magatartás 

akkor minősül a normálistól eltérőnek, ha az egyén gondolkodás nélkül és tökéletesen 

alkalmazkodik! Gyermekkorban azonban – úgy vélem – sokkal bonyolultabb a kérdés. Az ősi 

hagyomány, mely szerint a gyermeknek az a legfőbb kötelessége, hogy „szót fogadjon”, azaz 

feltétel és gondolkodás nélkül engedelmeskedjen szüleinek és a felnőtteknek általában, még 

ma is sok család igényrendszerében felismerhető. Különben is: ha a gyerek adott esetben 

rosszul alkalmazkodik, ki dönti el, hogy a hibát benne kell-e keresnünk, vagy az utasításban, 

amelynek nem tett eleget? Mindez a „gyermeki jogok” problémaköréhez tartozik, mellyel 

ebben a könyvben nem foglalkozom. Legfeljebb a hibás, egyoldalú döntések 

következményeivel… 

 Az elmúlt évtizedekben számos olyan pszichológiai elmélet született, amely a 

normalitást egyfajta – az elméletben körülírt – „ideális személyiség”-gel azonosítja, és így 

mindazok, akik az ideálistól kisebb vagy nagyobb mértékben eltérnek, rendellenesnek, 

abnormálisnak minősülnek. Mivel ezek az elméletek – például az „önmegvalósítás”, a „teljes 

működés” kritériumainak alkalmazásával – igen magasra helyezik a normális magatartás 

mércéjét, nézőpontjukból a legtöbb ember – legalábbis életének bizonyos szakaszaiban – 

rendellenesnek, problematikusnak tekinthető. Az ember törekedhet az ideális állapot 

elérésére, de ez, úgy vélem, csak igen ritkán sikerül neki. Éppen ebben rejlik „az ideálistól 

való eltérés” kritériumának legfontosabb hibája: az ember, aki nem képes a társadalom és 

önmaga ideális igényeinek megvalósítására, még nem szükségszerűen szenved magatartási 

zavarban, és nincs feltétlenül szüksége pszichológiai kezelésre sem; lehet, hogy azért érzi 

zavartnak, súlyosan és fájóan alkalmatlannak, „inadekvátnak” magát, mert a mércét helyezte 

túl magasra – valójában semmivel sem tökéletlenebb, mint az összes többi ember. 

 Nincs tehát olyan kritérium, melynek alapján a magatartási zavart biztonságosan 

meghatározhatnánk, illetve elkülöníthetnénk a „normális” viselkedéstől. („Normális” 

cselekvéstől, „normális” gondolkodástól, „normális” érzelemvilágtól.) A diagnosztikai 

gyakorlatban általában a fenti kritériumok egyedi, esetekre igazított kombinációit 

alkalmazzák, melyekben tehát nemcsak az egyénnek a normákhoz való viszonya játszik 

szerepet, de a vizsgált személy közérzete (diszharmóniájának, boldogtalanságának foka, 

jellege), valamint azok a „megküzdési stratégiái” is, melyeknek segítségével a konfliktusokat 

megoldani – képes vagy éppenséggel képtelen. Mindebből világosan látszik, hogy gyermek 



esetében a „magatartási zavar”, a kezelést igénylő „rendellenesség” megállapítása különösen 

nehéz feladat, hiszen az élet kihívásai és a gyermek eszközei ahhoz, hogy ezeknek 

megfeleljen, „korspecifikusak”, azaz: az életkortól függően változnak! (A „teljes működés” 

vagy az „önmegvalósítás” fent említett fogalmai például nehezen lennének értelmezhetők a 

csecsemőkorban.) Egyes pszichológiai elméletek – elsősorban a pszichoanalízis különböző 

irányzatai – kísérletet tesznek arra, hogy a gyermekkor egymást követő periódusaiban leírják 

azokat a „feladatokat” – az egyénből és környezetéből érkező igényeket, valamint a 

teljesítéshez szükséges belső feltételeket –, melyek a „normális” (az ideális értelemben vett 

normális) magatartás életkorhoz kötött kritériumai. Az elméletek között azonban nincsen 

egyértelmű konszenzus, így a diagnózist a pszichológus vagy a pszichiáter szakmai 

orientációja jelentős mértékben befolyásolhatja. Három tényezőt azonban mindig tekintetbe 

kell vennünk a gyermek vizsgálata során: a felmerülő akadályok, kihívások korra jellemző 

kezelési módjait, illetve ezeknek hatékonyságát, a gyermek önmaga és mások felé irányuló 

érzelmeinek minőségét és intenzitását, valamint ezek kifejezésének színvonalát, a viselkedés 

árnyaltságát. A gyermekről alkotott kép – melynek egy része a diagnózisban ölt testet – csak 

ezeknek a tényezőknek az ismeretében lehet megközelítően pontos. 
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