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Kisgyermekek kedvelt játéka a bújócska. A kisgyermek elbújik, rendszerint
valami teljesen látható helyre, és kéri az anyját,  hogy keresse meg. Ennek a
játéknak ritusa van. Az anyának hosszan kell keresgélnie, beszélni is szoktunk
ilyenkor: „Hol lehet az a gyerek?”, „Elveszett az a gyerek! Hol keressem?” Le
szoktunk térdelni, hogy az asztal alá benézzünk, még a székre is felállunk, hogy
nincs-e a szekrény tetején. Egy bizonyos idő után aztán „megtaláljuk”. Hangot
is  adunk  örömünknek:  „Megvan!  Megtaláltam!”  A  kisgyermek  hangos
kacagással válaszol, néha az anyja karjába is ugrik, és egy másodpercig átölelve
tartják egymást. Az anyák nem szokták értelmezni ezt a játékot, de szívesen
játsszák, és a „happy end”-et maguk is átélik. Mi tudjuk, hogy a fejlődéssel járó,
szükségszerű elszakadás félelmét dolgozza fel a gyermek.

A bújócska játéknak ezt a legegyszerűbb változatát a gyermek többször is
eljátssza, komolyabb elszakadási trauma esetén feltűnően igényli az ismétlését.
Egy kisfiú például vakbélműtét után negyvenszer kérte az anyját az újra játszás-
ra, végülis az anyának kellett más játékot javasolni.

Az ismétlés eszköze a trauma feldolgozásának, öngyógyító funkciója van:
az  ember  a  sérelmes  élményt,  amit  elszenvedett,  valamilyen  formában  újra
létrehozza, de helyzete javul azáltal, hogy most már ő a kezdeményező. Erre az
első példát Freud írja le, a jól ismert „fort-fort” játékot.

Ferenczi traumás neurózisban szenvedő betegek álmait vizsgálva, ezt írja:
„Az ismétlési tendenciának... hasznos feladata van: a traumát lehetőleg végle-
ges  elintézéshez  akarja  hozzásegíteni,  jobbhoz,  mint  amilyen  a  megrázó  ős-
eseménykor lehetséges volt. Ezt a tendenciát ott is feltételezhetjük, ahol nem
vezet jobb eredményre, mint maga az őstrauma.”

Gyermekanalitikus  pszichoterápiákban  az  ismétlődő  játékok rendkívül
jelentősek, hisz éppen az ismétlés hívja fel figyelmünket a bajra. Megérthetünk
bizonyos összefüggéseket, és megfelelő szinten verbalizálhatjuk a játék és az
élmény kapcsolatát, hidat képezhetünk a játék és a valóság között.
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Ferenczi  az  analitikus  munka  helyes  útjának  tekinti  a  trauma  feltárás
vonalán történő értelmezést. Ezt mélyebb szinten kiegészíti az ösztönkonfliktu-
sok  értelmezése,  gyermekeknél  azonban  bizonyos  helyzetekben,  vagy
életkorokban,  az  Én-fejlődéstől  függően,  az  ösztönkonfliktusok  értelmezése
szükségtelen, néha még ártalmas is lehet. A jó értelmező munkának hajlékonyan
kell alkalmazkodnia a „tudattalan munkamódjához”.

Részleteket ismertetek egy 5 1/2 éves kisfiú terápiájából. Az anya elmondja,
hogy a gyermek erősen dadog, és pösze is. Az óvodai logopédus foglalkozik
vele, ő küldte.

A gyermek dadogása 2 1/2 éves korában kezdődött,  amikor az anya húst
darált, és ő belenyúlt a húsdarálóba, és az anya „ledarálta az ujját”. Az anya
elmondja, hogy reccsenést hallott,  és vért látott,  azt hitte, hogy tönkretette a
gyermek kezét, és elájult. A velük egy udvarban lakó sógornője locsolta föl, aki
a gyermek szűnni nem akaró sírását hallva, átjött megnézni, hogy mi történt.
Kiderült, hogy csak a gyermek ujjbegyét vágta el a húsdaráló, csontsérülés nem
volt. Egy porcogó került bele a darálóba, az recsegett.

Az anamnézisből megtudjuk, hogy a gyermek normális terhességből 4000
g-mal született. A kitolási szakasz elnyúlt, a gyermek nem sírt fel, infúzióval
élesztették. 5 hónapig szopott, 1 éves korára járt, 2 1/2 éves korára lett szoba-
tiszta. Kétéves korában, bár selypítve, de folyamatosan beszélt. Semmi gyerek-
betegsége nem volt. Hároméves volt, amikor a húga megszületett. Ha a kislányt
meztelenül látta, nagyon félt. „Ilyenkor mindig belém bújt”, mondja az anya.
Még  mostanában  is  tesz  fel  kérdéseket  a  nemi  különbségekre  vonatkozóan.
Másfél éve jár óvodába.

Az apa szakmunkás, az anya háztartásbeli, családi házuk van, a gyermekek
gyerekszobában alszanak.  Megtudjuk,  hogy az  anya  is  dadogott  kiskorában,
három éves koráig nem beszélt, akkor felvágták a nyelvét, ezután egy darabig
dadogott, de iskolás korára elmúlt.

A gyermek korának megfelelő,  jól  táplált,  kerekarcú kisfiú.  Megjelenése,
viselkedése egyaránt rendkívül kislányos. Erősen gesztikulál, nevetgél, csípőre
tett kézzel a vállát riszálja, mintha népi táncot járna. Szinte logorreásan beszél,
a szöveg pöszesége és dadogása miatt alig érthető. Amikor a húgáról kérdezem,
nem válaszol, de elővesz egy játékvillamost, és így szól: „Az én villamosom
más,  mint  ez,  mert  neki  ez  más”,  és  rámutat  az  áramszedőre.  A gyermek
mesterkélt,  túl-alkalmazkodó  viselkedése,  kényszeres  szó-öntése  szorongás-
túlkompenzálásnak tűnik.
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A családnak tanácsot adok, kérem, hogy a gyermek haját, ruházatát változ-
tassák kisfiúsra. Nekik tetszik a lányosság, de azért elfogadják, amit mondok.
Néhány hét  alatt  a  gyermek viselkedése természetesebb lesz,  beszélgetésünk
normalizálódik. A dadogás változatlan. Hozzám legtöbbször az anyai nagyapa
hozza a gyermeket, nyugdíjas vasöntő, büszkén mesél múltjáról.

A terápia harmadik hónapjában az anya jön a gyermekkel és a következőt
adja elő.

Előző héten, éppen amikor innen mentek haza a nagyapával, részesei lettek a
Boráros téri HÉV-szerencsétlenségnek. Sokáig várták a vonatot, de nem jött.
Rengeteg ember zsúfolódott össze a váróteremben. Kezdetben ők is bent vártak,
de a gyermek pisilni kéredzkedett, ezért kimentek. Visszafelé jövet, a szemük
láttára  a HÉV beleszaladt  a váróterembe az emberek közé.  A nagyapa,  mint
öreg veterán, rávetette magát a gyermekre, saját testével védve. Semmi bajuk
nem történt,  csak véresek lettek a sebesültektől.  A gyermek úgy emlékezett,
hogy egy véres láb repült el mellettük. A nagyapa sokkos állapotba került, ölbe
kapta a gyermeket, és futni kezdett hazafelé (Csepelre). Elhagyták a helyszínt,
mely „mészárszékre” hasonlított,  azonban néhány perc futás után a  nagyapa
rosszul lett, és elájult. A járókelők mentőt hívtak, ideggyógyászatra vitték őket,
ahol két  napos  gyógyszeres  kezelést  írtak  elő számukra.  „Most  már  minden
rendben van”, mondja az anya.

Ezen az órán a gyermek azt kéri, hogy játsszuk el a HÉV-balesetet. Izgatot-
tan siet a polchoz, és villámgyorsan összeszedi a kellékeket: villamost, kisba-
bákat,  mentő,  rendőrségi  és  tűzoltóautókat,  építőkockából  várótermet  csinál.
Engem is bevon: „Kérdezd, hogy mikor jön már az a HÉV!” Sok kisbabát tesz a
„váróterembe”, és ő maga is kiabál, pöszén: „Mitoj jon máj az a HÉV?” „Nem
jon az  a  HÉV!”  „Menjünk ki  pisilni!”  „Ott  jon  a  HÉV!”  „Dumm! Bumm!
Segítség!” Ezeket a szavakat a gyermek ordítja, kivörösödő arccal. Majd kér,
hogy azonnal telefonáljak a rendőrségnek és mondjam el, hogy mi történt. Én
veszem a babatelefont: „Rendőrség? Nagy baj van, kérem, azonnal jöjjenek! A
Boráros téren a HÉV beleszaladt a váróterembe. Sokan meghaltak, megsebe-
sültek. Hívják a Mentőket, kérem! Segítsenek!” - „Nénó, nénó...” A gyermek
gyorsan tolja be a rendőrségi és mentőautókat. Ezzel a szirénázással ér véget a
játék.

Magam is  átéltem a  drámát,  úgy  éreztem,  fáradt  vagyok.  A gyermek  is
megcsöndesedett kissé, de hamarosan azt kérte, hogy játsszuk el még egyszer a
balesetet. Sztereotip módon játszott, minden lépés megegyezett az előzőekkel.
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Végig erős indulattal játszott. A jelenetet ezen az órán négyszer ismételtük meg,
szerencsére  jött  a  következő  páciens.  A  következő  órákon  azonban  ismét
ugyanúgy kezdi a gyermek: izgatottan szalad a polchoz, előveszi a kellékeket,
és  kéri,  hogy játsszuk el  a  balesetet.  Összesen tizenkétszer  játszottuk el.  (A
kollégák az ajtó előtt hallgatták az izgatott, hangos dramatizálást.)

Azt gondoltam, nincs szerencsém. A húsdarálás traumája egy véres baleset
élménnyel megterhelve, nehéz feladat elé állít, és a gyermek állapota romlani
fog. Nem így történt. Egy-két nap rosszabbodás után a dadogás feltűnően javult.
Kapcsolatom  a  gyermekkel  elmélyült:  a  tizenkét  alkalommal  játszott  véres
drámajáték együttes élménye közelhozott egymáshoz. „Milyen jó, hogy te nem
haltál  meg! Milyen jó, hogy semmi bajod nem történt”,  mondtam örömmel.
Elmondattam vele a 2 1/2 éves kori húsdarálást is, ő betéve tudta a történetet az
édesanyjától,  de  úgy  tűnt,  hogy  valamennyire  emlékszik  is  rá.  Két  közös
motívumot emeltem ki a húsdarálás és a HÉV-baleset élményéből: a vér láttán
félelmet, és az anya, illetve a nagyapa ájulását. Hogy amikor a legjobban félt,
nem tudott beléjük kapaszkodni. Preödipális szinten értelmeztem, a kasztrációs
félelemre csak utaltam, azt nem verbalizáltam.

A gyermek  dadogása  elmúlt.  Egy  év  iskolahalasztás  után  megkezdte  az
iskolát,  közepes tanuló volt,  a végén az apja szakmáját  választotta. Az évek
során többször meglátogatott, fejlődése megnyugtató volt, szülei büszkék voltak
rá. Most 19 éves, tavaly bemutatta nekem a menyasszonyát.

Gyógyulásában  fontos  szerepe  volt  a  trauma  újraátélésének.  Az  élet  egy
trauma-ismétlést rendezett a számára, ez nem húsdarálás volt, hanem egy vasúti
szerencsétlenség közvetlen látványa, melynek során ugyanazt az érzést élhette
át, mint annak idején: erős kasztrációs félelmet, a megkapaszkodás lehetősége
nélkül.

A tizenkét alkalommal ismételt játék nem volt AZONOS egyik traumával
sem, hanem UTALÁS volt valami szörnyűségre, a szörnyűségek ösztönfélelmet
mozgósító  erejére.  A páciensem  ismételt  játékának  tudattalan  célja  ez  volt:
átélni  újra  a  félelmes  érzéseket,  de  most  már  védett  helyzetben,  a  terápiás
kapcsolat biztonságában.
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Fórum

Az Országos Utazó Szakmai Szolgálat
kezdeti tapasztalatai a mozgáskorlátozott
gyermekek integrált nevelésének
megsegítésében

A Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek  Országos  Szövetsége  égisze  alatt
négy éve  működik  a  Mozgáskorlátozottak  Integrációját  Segítő  Pedagógusok
Munkaközössége, melyet az integrált nevelésben részt vevő intézmények veze-
tői és munkatársai hoztak létre a tapasztalatcsere és a szakmai továbbfejlesztés
érdekében. Az integrációs intézmények szerveződése háromféle módon törté-
nik:
1.,  Amennyiben a mozgáskorlátozott gyermeket nem akarja a szülő speciális

intézetbe adni,  illetve a speciális  intézet  nem látja  szükségesnek ellátását,
vagy valami oknál fogva nem tudja felvenni a gyermeket, ilyenkor a szülő
megpróbálja  elhelyezni  gyermekét  az  ép  gyermekközösségbe.  Ebben  az
esetben, ha felveszi az intézmény a mozgáskorlátozott gyermeket, majd csak
ezután keresi fel az Integrációs Munkaközösséget.

2., Az épek intézménye a mozgáskorlátozott gyermek és a szülő jelentkezésé-
vel egyidőben keresi fel a Munkaközösséget, ahol megismerheti a mozgás-
korlátozottak nevelésének és oktatásának jelenlegi feltételeit egy speciális és
egy integrációs intézmény munkáján keresztül.

3., Az épek intézménye mielőtt felvenné a mozgáskorlátozott gyermeket, meg-
keresi az Integrációs Munkaközösséget, és az integrációs viszony feltételei-
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