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Olyat nem tud barát nyújtani... - Interjú Juza Kata 
gyerekpszichológussal 

 

 

- A mindennapi életben, mondjuk gyereknevelés közben eszedbe szokott jutni a szakmádból 

adódóan  olyan trükk vagy tudás, amivel úgymond terelgeted őket az általad elképzelt irányba? 

- Szerintem irdatlan félreértések bujkálnak a kérdésben. Kicsit azt sugallja nekem a kérdés, 

mintha a munkámnak lényegi részét képezné a manipuláció, a “terelgetés”. Ami abszolút nem 

így van. Egészen máshogy fogom fel a munkámat. Ezt nagyon fontos tisztázni. Én nem 

elkísérem az A pontból az általam kijelölt és kiszámított B pontba a kliensemet, amikor 

dolgozom, hanem én vele vagyok. Miközben ő halad az A pontból az általa kipróbálni kívánt 

B, C, D területek felé. És ő választ. Tehát ha én gyerekkel dolgozom, jóval nagyobb személyes 

szabadságot hagyok, mint egy szülő, ha nevel. Mert ő nevel, én gyógyítok. És az hogy én 

gyógyítok, az azt jelenti 80 %-ban, hogy a gyerek gyógyítja saját magát az általam felkínált 

eszköztárral, egy olyan személyes térben, amiben nincsenek jelen azok a dolgok, amik elvitték 

őt egy elakadásba. És ezért tudom őt olyan nyugalommal, higgadtsággal, nagy szabadságfokban 

kísérni, mert neki az az igénye, hogy valaki legyen vele, miközben ő kipróbál dolgokat. 

Halkan megjegyzem, hogy még a jó minőségű nevelés se csak terelgetés vagy a gyerek 

nyomkodása úgy, hogy nekem jobban tessék, vagy ahogy szerintem jobban el tudja adni magát 

a világban. Az a bizonyos elfogadás olyan, amikor valakinek az öröme ráragyog arra, hogy te 

vagy. Ez hihetetlenül nagy erőt ad, ebből ki lehet gazdálkodni egy jó életet. Persze hülyén 

hagzik, hogy ezt csináljad, amikor a földhöz veri magát az utcán. Ilyenkor szokott jönni, hogy 

a határok is fontosak, és tényleg. De a szülői fellépésed és határozottságod mögött is ott lehet 

az a rejtett kis öröm, hogy jé, hogy megnőtt már, hogy ilyen akarata van és hisztizik a tündérke. 

Szóval ő már egy olyan valaki, akit komolyan kell venni. És ez az attitűd nemcsak a gyereknek 

erőforrás, hanem a szülőnek is. 

- Viszont akkor miből áll ez a folyamat? Mondjuk jön hozzád valaki, hogy nem tud aludni 

éjszaka. Ilyennel jött már valaki? 

- Igen. Illetve olyan ritkán van, hogy egyáltalán nem alszik, de olyan van, hogy nehezen alszik 

el, nagyon sokszor ébred fel, van amit pavor nocturnusnak hívnak, vagyis öntudatlan felriadásai 

és üvöltései vannak, amikre nem is emlékszik vissza. Ezzel jöttek már, persze. 

- Ilyenkor hogy kezdesz bele a folyamatba? 

- Ilyenkor beszélgettem már a szülővel, végigvettem az ő közös történetüket meg azt a szociális 

teret és kapcsolatrendszert, amiben ők léteznek. Utána bejön hozzám a gyerek, mosolygok rá, 

megnézem, ha jön be a kapun, megdícsérem, hogy élőben szebb, mert fényképen már 

megmutatták. Mutatom a házat neki, bevezetem, elmagyarázom, hogy ez milyen hely, anya itt 

fog várni, de ki is lehet hozzá menni, meg is nézheti, hogy itt van-e, és ha kíváncsi rá, akkor 

behozom és bekísérem. Közben arra figyelek, hogy le tud-e válni, hogyan lép be, hogy veszi 

birtokba a teret, mivel lép kapcsolatba, velem hogyan kerül kapcsolatba, hogyan nyúl a 

tárgyakhoz, mihez nyúl először, mit kezd el csinálni, és egyszerűen vele vagyok, nagyon 

figyelem, és ha olyan érzetem van, hogy meghív valamire, tehát hogy én is vegyek részt abban 

a dologban, akkor részt veszek. Ha pedig nincs ilyen, magában játszik, akkor időnként empátiás 

jelzéseket adok arra, hogy én is itt vagyok, és látom, mit csinál, vagy tükrözve 

visszafogalmazom neki vagy dünnyögéseket csinálok, és elkezd kibomlani a dolog. 
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- Az nyilván egy óriási sztereotipia, hogy az ember ilyenkor beül egy sarokba. 

- Ilyen még nem volt egyébként. Szorongó gyerek se ült be sarokba. Iskolában volt ilyen, de az 

más, nem is szerencsés iskolában találkozni, ott igazi terápiát nem is tudsz csinálni, mert az 

iskola mást jelent a gyerekek számára. Nálam a kisházban máshogy megy. Én nem beszélgetek 

vele. Nem kérdezgetem. Én csak megmutatom neki, nézd ez itt egy ház, rengeteg dolog van, 

amit megnézhetsz, megfoghatsz, kipróbálhatsz, amihez csak kedved van, én nem mondom meg 

mit csináljál, de itt vagyok. A szorongó gyerek inkább valamit kiválaszt és abba 

belekapaszkodik. De olyan is volt már, hogy egy vonalat épített fel valamikből közénk, és 

amikor kész volt, én megcsodáltam, hogy milyen szép a kerítés, amit felépített, és levettem a 

polcról a buborékfújót, átfújtam buborékokat a kerítésen, abszolút tiszteletben tartva azt, hogy 

nem megyek át rajta. Elég nehéz ellenállni annak, hogy szivárványszínű buborékok repkednek 

körülötted... A buborékfújó egyébként az egyik legjobb kapcsolatteremtő eszköz. 

- Sőt a legjobb ajándék is. Néha megjelennek szülinapokon szülők nagyon drága ajándékokkal, 

én meg megjelenek egy 200 forintos buborékfújóval és elviszem a show-t… 

- Így van. Azzal nagyon rá lehet érezni dolgokra, mert könnyű vele egységet és figyelmet 

megteremteni két ember között. Ha fújod neki, nézi, elkapja, pukkasztgatja, és akkor lehet 

érezni, hogy már elmehetek-e olyan irányba, hogy indulatokat szabadítsak fel, vagy ővele most 

még a harmóniát, bizalmat kell alapozni. A mozgása, mimikája hat rám. Én meg ráhangolódok 



Havibaj 3. szám 2017 augusztus 
 

és úgy reagálok. A gyerek tudja, mi kell neki, alapvetően minden ember tudja, mi kell neki, 

engedélyeket kell adni neki, hogy megcsinálja, meg egy olyan környezet kell, amiben 

megtalálhatóak azok a dolgok, amikkel ki lehet fejezni ezeket az érzéseket. 

- És utána mi történik? Mondjuk eltelik egy óra… 

- Akkor vége van. Előtte már szoktam azt jelezni, hogy hú, most már annyi az idő, hogy most 

már az utolsó játékot válasszuk ki, amit még nagyon szeretnél kipróbálni, mert most már vége 

van, és legközelebb találkozunk megint. Az is egy informatív dolog egyébként, hogy nehezen 

jön ki, ez elég sokszor előfordul, olyankor én szépen indulok kifelé, és mondom, hogy várunk 

odakint. Esetleg van, akit megkérek arra, hogy segítsen egy kicsit elpakolni. Lekeretezem vagy 

lezárom az élményét. Elég határozott szoktam lenni, én simán kimegyek, otthagyom és anyával 

kezdek el beszélgetni. 

- Inkább a folyamat érdekelne, hogy mi történik utána. 

- Megint jön. És akkor úgyis elmeséli nekem a maga nyelvén, hogy mivel akar foglalkozni, én 

meg rezonálok rá, és bátorítom arra, hogy új és új megoldásokat próbáljon ki ugyanarra a 

dologra. Ha arról van szó, hogy ő rettenetesen lefojtja az indulatokat, mert valamiért náluk attól 

félni kell, akkor kipróbálunk olyanokat, hogy felborítunk, szétlapítunk, koszt csinálunk. Ha 

nagyobb a gyerek, akkor bábokat bántunk, nagy labdát verünk a falhoz, nagy labdát verünk 

hozzám, mert a puha labdával engem is lehet dobálni… Nem olyan bonyolult dolog ez. A 

gyerekek szükségletei nem olyan extrém bonyolultak, nagyon finom, nagyon bonyolult 

lelkiviláguk van, de jól körülírható. 

- Azt nem értem ebben a folyamatban, hogy mondjuk van egy gyerek, akit valami trauma ért, 

mondjuk... Mondjuk minden pénteken megverik, mert péntek van… 

- Hát az mondjuk egy húzós történet, ha valakit rendszeresen vernek, ezek hozzám 

meglehetősen ritkán szoktak eljutni. Az a szülő, aki azért, mert péntek van, megveri a gyerekét, 

az ritkán fizet, mégha nem túl nagy összegeket is azért, hogy utána azt egy magánpszichológus 

rendberakja. 

Először ilyenkor el kell érnem, hogy a gyerek szóba álljon velem, ami nem egyszerű. És 

azért is egy kényes történet, mert ha nagyon megbízik bennem, akkor elvárhatná tőlem, hogy 

én ezt a helyzetet oldjam meg. Namost ő viszont a szülőé. Én viszont a szülővel csak partnerként 

dolgozhatok, ami nem egy ítélkező viszony. A bántalmazás kívül esik azon a határon, amit én 

akceptálhatok. Pszichológusként, tanácsadás keretében elmondhatom neki, hogy ennek mi az 

ára és miért nem működik mint nevelési eszköz, felhívhatom rá a figyelmét, hogy ez 

törvénysértés, de onnantól kezdve ez a gyermekvédelem dolga. Nyilván én jelezhetem, sőt van, 

amikor jelzési kötelezettségem van, de akkor jobb, ha nem is léptem terápiás kapcsolatba a 

gyerekkel, ugyanis a gyerek kötődik a szülőhöz: pontosan az a baja, hogy miközben rettenetes 

érzéseket, gyűlöletet érez, szereti a szülőt, és kötődik hozzá, és abban az esetben, ha én mint 

bizalmi figura megtámadom ezt a szülőfigurát, ez nem tud egy terápiában működni. Ezt külön 

kell választani. Legjobb, ha ilyenkor valakit rábírok arra, hogy jelzési kötelezettségét teljesítse, 

és akkor ők futtatják azt a vonalat, én meg közben támogatom a gyereket. De elég ritka, hogy 

egy nem traumatizált szülő csináljon ilyet. 

- Milyen tipikus esetek szoktak lenni? Most már tudjuk, hogy a verés nem az. 

- Traumára gondolsz? Nagyon tipikus a haláleset, van nagyon rosszul kezelt 

testvérféltékenység, betegségek a családban, a gyereknek saját betegsége vagy sérültsége, meg 

amiket úgy hívnak, hogy transzgenerációs traumák. Nagyon sok traumatizáló dolog volt a 

történelmi múltban, és azok erőteljesen befolyásolhatták a nevelési kultúrát. Volt olyan 

gyerekként bántalmazott felnőtt szülő gyereke, aki bekerült hozzám, mert ő már segíteni 

szeretne a gyerekének. 
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- De ha ő nem bántja a gyerekét... 

- Attól még az a dinamika, az ő túlérzékenysége, 

sérültsége, depresszív periódusai, nagyon 

ambivalens kapcsolódási módja a családi 

rendszerben meg fog jelenni, plusz azok, akik 

bántalmazták, vagy hagyták, nem védték meg őt, 

azok a rokonai az ő gyerekének. Akiket lát és akivel 

élő kapcsolata van. Ez a hetediziglen nem véletlen a 

Bibliában. 

- Meddig hat egy ilyen trauma? 

- 3-4 emberöltőnyin kíséri és követi. De azért más 

erők is hatnak, mert akkor egy roncsnak kéne lennie 

az emberiségnek, amire persze látunk is jeleket. De 

nagyon különbözőek az emberek abból a 

szempontból, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. 

Vannak, akik egészséges kötődéssel bírnak egy 

állami gondozotti státuszból is kijönni, és vannak, 

akiknek nem sikerül. Nem egyforma a végeredmény. 

Amíg mi nem voltunk, pszichológusok, addig is az 

emberek igyekeztek gyógyulni a sérüléseikből, tehát 

vannak megküzdési technikáik, jó kapcsolataik, 

nagyon sok minden megtörténik amúgy is. Az való igaz, hogy sokkal könnyebb rombolni, mint 

építeni. Ott volt a Ratkó-korszak. Született egy csomó nem kívánt gyerek, ők nem kívánt 

gyerekként nőttek fel. Nekik nehéz lehet a kapcsolatuk a saját gyerekükkel. Várandósságkori, 

születési élményeket lerajzolnak, kifejeznek a gyerekek, pl. olyan szorongásokat, amiket az 

anya a várandósság alatt élt át. 

- Ha van olyan, hogy társadalmi elfogadottság, akkor 100 éve még a verés is elfogadott volt... 

- Természetesen, de azért nagyon különbözően. Akkor is lehetett tudni, hogy voltak, akik 

keményen vertek, voltak, akik, ha rosszalkodott a gyerek, akkor lezavartak néhány pofont, 

benne volt az elfogadott eszköztárban, tehát nem nevezték bántalmazásnak, gyereknevelésnek 

nevezték ezt, de attól még megélni... 

- Vagy iskolákban is a körömre ütés, körmös… 

- Az én osztálytársaimat az én tanítónénijeim megverték, és volt olyan, hogy láttam, hogy a 

körömágyán lefolyik a vér. Kokit is adtak, egy csomó ilyen dolog tényleg megtörtént. 

- Ilyen, reméljük, ma már nincs... 

- Jóval ritkább. 

- Akkor ilyen szempontból a mi generációnk sokkal jobb. 

- Nem feltétlenül, mert a bántalmazás és a verés nem került ki a nevelési eszközök közül. Még 

csak nem is társadalmi státusz függvénye, még csak azt se mondanám, hogy Bp-vidék 

függvénye, de azért ez egy rendszeresen előforduló dolog a mai világban is. Csak ezzel ritkán 

fordulnak hozzám, ezzel inkább felnőttkorban fordulnak pszichológushoz, sőt sokszor mással, 

és aztán kibuggyan, hogy ez van mögötte. 

Pontosan azért, mert a kerettörténet, amit mesélnek maguknak, arról szól, hogy így volt 

természetes. Viszont amikor megélnek egy olyan bizalmas kapcsolatot, amikor ők meg vannak 

tartva (ez egy ilyen speckó pszichó-szakkifejezés: megtartás vagy holding, hasonlít az 

elfogadáshoz, de annyival több annál, hogy biztonságot is ad, mint a jól működő korai anya-

gyerek kapcsolatban a “jól tartott” csecsemő), akkor derül ki, hogy mi van mögé temetve ennek 

a természetesnek. Számtalan úton bele lehet ebbe betegedni. 

- Mennyi idő alatt lehet kihozni valakit egy ilyenből? 

- Volt amikor 10 alkalomra vettem fel gyereket, és van, aki harmadik éve jár hozzám. 
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- Ez azon múlik, hogy mi történt vele korábban? 

- Azon múlik, hogy milyen állapotban van, és el tudja-e engedni magát. Az elején nem szoktam 

véleményt mondani. Amíg háromszor nem volt nálam a gyerek. Abból azért be tudom már lőni, 

hogy ez egy hosszú vagy rövid terápia lesz. Az első három alkalom után ki tudom szúrni az 5-

10 alkalmasakat. Azt nem tudom megmondani, hogy a többieknél mennyi lesz, de azt meg 

tudom mondani, hogy ez hosszabb történet lesz. 

- Ha menet közben találsz még más traumákat is, akkor azokat is megoldod? 

- Nem célom, hogy mindent megoldjak. Mintha vizvezetékszerelő lennék: meghívtak valamire, 

az nem azt jelenti, hogy a tünettel fogok foglalkozni, de amikor felmérem, hogy mire van igény, 

nem akarom olyan erdőbe belevinni a családot, amibe ők nem kívántak belemenni. Van olyan, 

hogy a végén úgy hagyom ott őket, hogy az az én elképzelésem szerint nem optimális, de 

néhány dologban tudtunk lépni, és az életminőségük javulni fog. Elsődleges, hogy az én 

hatásom ne rontsa, sőt lehetőség szerint javítsa az ő életüket. Nem csak a gyerekét, de a szülőét 

is, ha egy mód van rá. 

- Azt hogy csinálod, hogy egy zárkózott kamasz megnyíljon neked? 

- A kamasz egész más. Nagyon igyekszem az elején tisztázni a szülővel, hogy motivált-e az 

illető. Eleve onnan indul az egész, hogy a kamaszt nem úgy hozza el hozzám a szülő. A 

szülőkkel úgy szokott lenni a szerződésem 14 fölött, hogy beszélünk egyszer (vagy 

amennyiszer akar) a folyamat kezdete előtt. Onnantól kezdve, ha meg tudják oldani, a gyerek 

egyedül jár, és én a szülővel még telefonon sem tartok kapcsolatot. Ezt a gyereknek is 

megmondom. Azt is közlöm, ha engem felhívna a szülő, hogy de hát ebben megállapodtunk 

előre, hogy nem beszélünk, és ugye tudja, hogy nekem jeleznem kell a gyereknek, hogy 

felhívott engem. A következő alkalommal a gyereknek meg is fogom mondani. A szülő döntse 

el, hogy rám bízza-e a gyerekét: mert én ilyen feltételekkel tudom vállalni. Onnantól tudja a 

gyerek, hogy fekete doboz, ami őt körülveszi. A szülők felé semmi sem fog kimenni. A bizalmat 

meg úgy szerezhetem meg, hogy elmondom, hogy egyébként szívesen megmutatok néhány 

trükköt, fogásokat, amiket alkalmazni tudok és jól működnek az emberekkel kapcsolatban. Ha 

érdekel, mondok rá példát is. És akkor szépen elkezdem őt pszichológiára tanítani. Lerajzolok, 

elmondok néhány elméletet, pl. a játszmaelméleteket vagy a kommunikációs én-állapotokat, és 

kérem, hogy mondjon példa-beszélgetéseket. Még az se kell, hogy ő legyen az egyik szereplője. 

És elemezzük ki, hogy ki melyik énállapotában beszélt, és hogy lehetett volna megváltoztatni 

ezt a beszélgetést a kívánatos irányba. Erre általában azért elég sok kamasznak felcsillan a 

szeme. Ki a fene nem szeretne efféle titkos tudások tárházába betekintést nyerni?  

- És ha a másik nemről van szó? 

- Ne ilyen gyorsan… Azt majd ő felhozza, ha akarja. Nehogy azt képzeljem ám, hogy én rögtön 

beleláthatok az ő csajozással vagy pasizással kapcsolatos dolgainak mélységes bugyrába. 

Először maradunk tanár meg szülő meg egyéb idegesítő személyeknél, esetleg jöhetnek a 

kortárs kapcsolatok. Persze ha rámönti, akkor az belül nagyon jó érzés. 

- És van ilyen? 

- Persze. Nagyon sokan ömlenek… 

- És akkor beleéled magad, hogy most én vagyok Jucika… 

- Nem, a beleélés nem így működik. Erre egy nagyon érzékletes példát kaptam az utolsó 

képzésemen. Mondjuk ha te egy óceánjáró legfelső emeletén állsz a korlátnál, és ott látsz egy 

embert, aki tengeribeteg, és bőszen okádik a tengerbe, akkor a beleélés az lenne, hogy átragad 

rád a hányingere, te is odaállsz a korláthoz és már ketten okádtok. Amit alkalmazol, az más: 

odamész, megkinálod egy papirzsebkendővel, megkérdezed, kér-e egy pohár vizet, vagyis 

gondoskodsz róla. Ez azt jelenti, hogy nem a magadénak éled meg az ő érzéseit, de tisztában 

vagy az ő állapotával, valamilyen szinten érzelmileg is rezonálsz rá, hiszen támogató 

hozzáállást vált ki belőled. Tehát a Jucika érzelmeit olyan szinten élem meg, mint egy olyan 

valaki, akinek Jucika fontos. Amikor az első kérdéseded hallottam, ott láttam az egész 
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félreértést, hogy a pszichológus sosem barátpótlék, a baráti kapcsolatok kölcsönösségalapúak. 

Olyat nem tud barát nyújtani, vagy nem egészséges, ha nyújt, hogy a megadott szőr óra bőr 

percig tökéletesen a te rendelkezésedre áll. A saját dolgait félretolja és a teljes figyelme te vagy. 

- Azért van ilyen, lehet hogy nem egy órán keresztül, de ha van egy barátom, aki azzal jön, hogy 

szeretne megismerni egy csajt, akkor nyilván nem azt mondom neki, hogy de jó, épp olvastam 

egy érdekes könyvet a gumimacikról, szóval azért van beleélés. 

- A baráti kapcsolatokban nagyon mély beleélés van, de nem elvárás, hogy te félretedd magadat, 

és valahol egy baráti kapcsolat kölcsönösség-alapú. Azért vagytok barátok, mert mind a 

kettőtöknek jó. 

- Igen, de azért olyan simán lehet, hogy mondjuk azt kéri, hogy vigyem haza, akkor én 

félrerakom az én érdekemet… 

- Természetesen. Nagyon sok önzetlenség belefér. De az egésznek az alapja az, hogy ti, saját 

személyes választásotokból, mivel egymást szimpatikusnak találjátok, találkoztok. És ebbe 

belefér, hogy meghallgatod, ha szerelmi bánata van, még ennél keményebb dolgok is 

beleférnek. Ez egy pszichológiai kapcsolatban nem kell hogy beleférjen, vagyis van néha 

személyes kockázatvállalás, mert azért vannak magas rizikójú kliensek… 

- De nem szoktad hazavinni őket. 

- Semmiképpen, de nem erre gondolok. Vannak robbanékony emberek, tehát van kockázati 

faktor, de a terápiás keret lezárja, hogy baj történhessen, tehát bizonyos szempontból a 

pszichológusnak kényelmesebb. Más szempontból meg nem, mert ő tényleg a háttérben van az 

együttléteitek során, és nincs más kapcsolata veled. Tehát olyan nincs, hogy jó, most ezen a 

délután őt fogom hallgatni, sőt talán holnap is, de mi már 8 éve barátok vagyunk, és húzott már 

ki ő a szarból engem, és különben is mindig meg tud nevettetni. Ez mind nincs benne. Ez a 

kapcsolat az elejétől kezdve arról szól, hogy én őrá figyelek. Én a háttérben vagyok, én 

magamból egyedül a tudásomat és az érzelmi reakcióimat használom őrá. Jó, lehet hogy 

használok egy élettapasztalatot, de csak azt, amire neki akkor szüksége van. 

- Tehát akkor nem barátságpótlás. 

- Ez inkább anyapótlás. 

 

Kuli 

 


