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KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

BORBÉLY SJOUKJE

A szülõk és mi
BUDAPESTI KORAI FEJLESZTÕ KÖZPONT, 2012.

Elsõsorban a korai fejlesztés területén tevékeny-
kedõ szakembereknek íródott ez a könyv, tehát
gyógypedagógusok, gyógytornászok, mozgástera-
peuták (stb.) számára, akik munkájuk során szo-
ros, közvetlen kapcsolatban állnak sérült gyerme-
ket nevelõ családokkal. 

A korai intervenció a szerzõ olvasatában töb-
bet jelent a szûken értelmezett korai fejlesztésnél,
hiszen nem kizárólag egy sajátos nevelési igényû
gyermek terápiája áll a foglalkozások fókuszában,
hanem a szülõkkel együttmûködve, egymás
tapasztalataira építve történik a valamilyen okból
eltérõ fejlõdésmenetû gyermekek fejlesztése. 

Ahhoz, hogy ez az ún. terápiás háromszög
eredményes legyen mindhárom fél (szakember,
szülõ, gyermek) számára, nemcsak felismerni,
hanem megérteni is szükséges a szakemberek és
a szülõk között fennállható kommunikációs
nehézségeket. 

A szerzõ hosszasan fejti ki az anyaságról és a speciális anyaságról alkotott nézeteit.
Stern, a híres amerikai pszichiáter és pszichoanalitikus nézetei alapján értelmezi az
anyaságot mint „sajátos pszichés állapotot”, majd Jet Isarin holland filozófus és „érintett”
szülõ gondolatai mentén világít rá a „más” gyermek szüleinek érzelmi problémáira,
a szülõk és sérült gyermekük kapcsolatának minõségére. Isarin disszertációjából Borbély
az alábbi szülõi választ idézi, amely híven tükrözi a szülõkben lejátszódó érzelmi
bizonytalanságot, kettõsséget: 

„Ha engem megkérdeztek volna, hogy »kellett volna-e lélegeztetni õt?«, azt mond-
tam volna, hogy »Nem, nem kellett volna«. Ha azonban azt kérdezed, »Akkor jobb
lenne, ha nem lenne?«, akkor már nem tudok mit mondani, nem tudom a választ.
Belátom, hogy a két válasz nem összeegyeztethetõ.” 
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A „Hogyan bánunk, illetve bánjunk a saját és a szülõk érzelmeivel?”, a „Ki vagyok
én?” kérdésekre nem könnyû válaszolni, hiszen ezt erõsen befolyásolja környezetünk,
másokkal való kapcsolatunk. Amikor korai fejlesztõ szakemberként új gyermek szülei-
vel találkozunk, szem elõtt kell tartanunk és el kell fogadnunk, hogy a traumafel-
dolgozás e kezdeti idõszakában a szülõk részérõl az erõs, negatív érzelmek teljesen
természetes reakciók.

Az utolsó egységben a szerzõ a tranzakcióanalízis atyja, Eric Berne játszmaelmélete
alapján veszi górcsõ alá a szakember és szülõ kapcsolatában megnyilvánuló játszmákat,
és lehetséges megoldási módokat kínál a felmerülõ kommunikációs problémákra.

Borbély hangsúlyozza a pedagógiai tanácsadás fontosságát, amely során a szakem-
ber segítséget nyújt a szülõknek gyermekükkel kapcsolatos konkrét nevelési dilemmák-
ban, nehézségekben, de nem tartozhat kompetenciájába a szülõk egyéni problémáinak
megvitatása, kezelése.

Összegezve az eddig leírtakat, Borbély Sjoukje könyve nagy segítségére lehet minden
olyan fejlesztõ szakembernek, aki szeretné jobban megérteni a tapasztalt szülõi
viselkedés mozgatórugóit és kiegyensúlyozottabb együttmûködés kialakításán fáradozik.

Pongrácz Kornélia

MAGYE INFORMÁCIÓK

Elérkezett a tagdíjfizetés ideje, kérjük befizetni az alábbiak szerint:

Aktív dolgozó: 2.800 Ft/év
Nyugdíjas/hallgató: 1.800 Ft/év
Intézmény: 10.000 Ft/év

MAGYE bankszámlaszám: 11707024-20094959
MAGYE levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

MAGYE honlap: www.magye-1972.hu

A tagdíjat befizetõk a Gyógypedagógiai Szemle számait 
ingyenesen kapják.
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