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A normál – nemritkán kiemelkedően magas – intelligenciájú, ennek ellenére
az iskolai  tanulásban hiperaktivitás  és/vagy figyelemzavar,  részképesség-za-
varok miatt sikertelen, jelentős családi és iskolai beilleszkedési zavarokkal,
mindezek következtében társadalmi adaptációs nehezítettséggel küzdő gyer-
mekek és fiatalok problémái Magyarországon az utóbbi három évtizedben ke-
rültek a tudományos – elsősorban a pszichológiai, pedagógiai és gyógypeda-
gógiai – érdeklődés középpontjába. Noha a hazai és külföldi szakirodalmi ada-
tok szerint a hiperkinetikus zavarokkal (a továbbiakban HKZ) több százezer
(egy-egy születési évjárat 10-15 %-a) iskoláskorú gyermek küzd jelenleg is,
sem megbízható, minden érintett gyermeket magába foglaló országos statiszti-
kai  adatok,  sem az érintett  családok gondjait  feltáró szociológiai  vizsgálat
eredményei nem állnak ez ideig rendelkezésre. (Munkámban azért a BNO-10
terminológiáját veszem alapul, mivel az abban közölt kifejezések használato-
sak a hazai tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsá-
gokban is.)

A probléma aktualitása

Támaszkodva az egyik legjelentősebb hazai szakértő, dr. Gádoros Júlia szó-
beli közlésére, mely szerint a HKZ-s gyermekek 30 %-ánál csak hiperaktivitás
és figyelemzavar, mintegy 70 %-ánál azonban mindezek mellett tanulási, illet-
ve  részképesség-zavar  is  fennáll,  valamint  abból  kiindulva,  hogy 2000-ben
Magyarországon az alapítványi és magániskolákat nem számítva 960.601 álta-
lános iskolás korú gyermekből (Jelentés a magyar közoktatásról, 2000) az elő-
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fordulási gyakoriság alsó határát alapul véve is 10 % a HKZ-s gyermekek ará-
nya. Napjainkban csak a 7-14 évesek körében 86.454 a hiperaktivitással és fi-
gyelemzavarral küzdő, valamint 288.180, azaz csaknem 300.000 azoknak a
gyermekeknek a száma, akikre a hiperaktivitás, figyelemzavar mellett részké-
pesség-, és mindezek következtében tanulási zavarok is jellemzőek.

A fenti adatok is jelzik, hogy milyen óriási jelentőségű és aktualitású ez a
problémakör a családok, az oktatási intézmények és a szociálpolitika szem-
pontjából, milyen nagy jelentősége van pontos diagnosztizálásuknak, hiszen a
hatályos közoktatási törvény alapján a „más fogyatékos” körbe tartoznak.

A célcsoport meghatározása

2000-ben és 2001-ben strukturált, intenzív interjúkat készítettem általános-
és középiskolás korú HKZ-s gyermekek szüleivel. Vizsgálatom tárgyát azok az
ép intellektusú és érzékszervű gyermekek képezték, akik olyan (különböző
fokban)  súlyos  tanulási,  beilleszkedési,  magatartási  zavarokkal  küzdenek,
amelyek hátterében hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar áll, valamint ezek kö-
vetkezményeként tanulási (részképesség)zavarok lépnek föl.

A vizsgálat bemutatása

A családok kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a család szociális
körülményeiben, életvitelében a magyar átlaghelyzetet tükrözze, a szülők kö-
zött ne legyen deviáns személy (elsősorban alkohol- vagy drogfüggő, mentális
beteg, bűnöző). Fontosnak tartottam azt is, hogy családban nevelkedő és nem
állami gondoskodás alatt álló vagy szülő nélkül nevelkedő gyermekeket vizs-
gáljak,  mert az utóbbiak esetében nagyobb a valószínűsége annak,  hogy a
hiperaktivitás és tanulási zavar szocializációs és környezeti ártalmak követ-
keztében alakult ki. Az interjú mint kutatási módszer azért tűnt célravezetőbb-
nek, mert ezúton jóval több, árnyaltabb, nagyobb lelki mélységeket tükröző in-
formációkhoz lehet  jutni  erről  a családokat  fájdalmasan érintő témakörről,
mint a kérdőíves adatfelvétel esetében. A vizsgálatban szereplő családok vélet-
lenszerű kiválasztása országos statisztikai adatok hiányában nem volt lehetsé-
ges, a központi statisztikai adatok hiánya a reprezentatív mintavételt sem tette
lehetővé. A családok keresését némileg megnehezítette az a tény, hogy a szü-
lők – különösen az apák – szégyellik és nehezen vállalják fel egy idegen előtt
azt, hogy gyermekük ép érzékszervei és egészséges külseje ellenére is fogyaté-
kos, ezért a HKZ-hoz kapcsolódó két legfontosabb civil szervezet, a PO(S)itiv
Országos Szülőszövetség, valamint a Pozitív Országos Szakmai Szövetség, és
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az egyik fővárosi tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bi-
zottság vezetőjének segítségével kerestem érintett családokat. 18 szülővel ké-
szítettem magnós mélyinterjút, melyek időtartama esetenként 2-4 óra közötti
intervallumra terjedt ki.

(Megjegyzendő, hogy a kutatásban való részvételt kivétel nélkül min-
den családban csak az anyák vállalták. Több esetben az előzetesen meg-
beszélt időpont ellenére azért nem került sor az interjú felvételére, mert
az apa a szakértők által adott diagnózis ellenére is ragaszkodott ahhoz a
kívülállók előtt, hogy gyermeke teljesen problémamentes, ezért erélye-
sen megtiltotta házastársának a kutatásban való részvételt.)

Az interjúalanyok kiválasztásának fő szempontjai

1. Arra törekedtem, hogy a minta homogenitásából adódó veszély elkerülése
érdekében a családok a megkérdezett  szülők foglalkozása,  lakóhelye és az
érintett gyermek életkora tekintetében is heterogének legyenek.

2. Mivel a hiperaktivitást és figyelemzavart egy teljesen egészséges gyermek
életében is átmeneti jelleggel számos tényező okozhat (pl. környezeti ténye-
zők, családi konfliktusok stb.), a további lényeges kritérium az volt, hogy a
HKZ primer és szekunder tünetei kora gyermekkortól fennálljanak, valamint a
szülő rendelkezzen a szindróma fennállásának tényét bizonyító írásos szakér-
tői diagnózissal.

A szülők iskolai végzettség, foglalkozás szerinti megoszlása:

– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik: 9 fő;
foglalkozás szerint:  üzletkötő, erdőmérnök, tanító, jogász, szociális
munkás, gyermekpszichiáter, közép- és általános iskolai tanár (2 fő),
gyógypedagógus;

– középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző)
végzettségű: 7 fő;

foglalkozás szerint: nyomdász, pszichiátriai asszisztens, ápoló, szoci-
ális gondozó, védőnő, szociális asszisztens, rokkantnyugdíjas (koráb-
ban kereskedelmi üzletkötő);

– alapfokú végzettség (befejezett 8 általános iskolai osztály): 2 fő;
foglalkozás szerint: háztartásbeli, takarító.
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A szülők lakóhely és életkor szerinti megoszlása:

– Budapest: 6 fő;
– város: 3 fő; (Székesfehérvár, Budakeszi, Kaposvár);
– falu: a szülők fele – Pilisszentiván, Pilisszentlászló, Piliscsaba, Dunakeszi.

A kutatásban résztvevő szülők életkora: 34 és 50 év között oszlott meg.

Az említett személyeken kívül öt, a HKZ szerteágazó problémakörében ese-
tenként  nemzetközi  viszonylatban  is  kimagasló  tudással  és  több  évtizedes
szakmai, valamint érintett  szülőként személyes, „testközeli” tapasztalatokkal
is rendelkező szakemberrel készítettem interjút. Az utóbbiak nemcsak a kér-
déskör országos szintű egészségügyi,  oktatási  intézményrendszerbeli  és jogi
hátterét illetően tájékozottak jelentősen, hanem a több száz gyermekre kiterje-
dő diagnosztikai és/vagy terápiás tapasztalataik révén teljes mélységében és
szélességében ismerik a dolgozat tárgyát képező problémakört. Ez a tény báto-
rított fel arra, hogy néhol általánosabb érvényű következtetéseket is tegyek.

Jelen munkában arra keresem a választ, hogy milyen okok miatt válnak
az iskolai  szelekció áldozataivá a HKZ-s gyermekek.  A felvetett  kér-
dést azon gyermekek oldaláról vizsgálom meg, akikre elsősorban hiper-
aktivitás  és  különböző mértékű otthoni  és iskolai  magatartászavarok
jellemzőek.

Az iskolák viszonyulása a HKZ-s tanulókhoz

A kutatásban résztvevő családok hiperkinetikus zavarral küzdő gyermekei
iskolai pályafutásának elemzése alapján nem tűnik túlzónak az a megállapítás,
hogy bármely érzékszervi, sőt enyhe fokban értelmileg sérült gyermeket is szí-
vesebben integrálnak az iskolák, mint a nehezen kezelhető, szélsőséges maga-
tartású címkét viselő fiatalt. Az utóbbiak befogadásával szemben olyan erős az
oktatási intézmények ellenállása, hogy még a diagnosztizált gyermekek után
járó megemelt összegű állami normatíváihoz való jutás sem jelent motiváló té-
nyezőt számukra.

A pedagógusok HKZ-s gyermekekkel szembeni attitűdjeit vizsgálva hason-
lókat tapasztaltam, mint amit  az ismert magyar iskolaszociológiai  kutatások
(Ferge, 1973; Kósáné, 1989) tapasztalatai alapján leírtak a szerzők a nehezen
kezelhető tanulók oktatási intézmények részéről történő megítélésével kapcso-
latosan. Ezek alapján összegzőleg megállapítható, hogy az iskolai élet felnőtt
szereplőinek  szemléletmódjában és  hozzáállásában az  utóbbi  3  évtizedben
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semmilyen jelentős  változás,  javulás  nem történt  a  tanítás  menetét  zavaró
gyermekekkel kapcsolatosan.

A pedagógusok elutasító attitűdjének megnyilvánulási formái
a vizsgált gyermekek esetében

A HKZ tünetei közül bármelyik (például a motoros nyugtalanság, a figyelem
elterelhetősége) az iskolai csoportos munkát zavaró tényező. Különösen ak-
kor, ha ezek együttesen fordulnak elő egy gyermeknél, a pedagógus már szán-
dékos, destruktív magatartásnak, feladattudat hiánynak, szófogadatlanságnak
tartja. A gyermekhez való hozzáállása morális megítélés, illetve elítélés formá-
jában jelentkezik. Igen találónak tartom azt a megállapítást, mely szerint: „Az
iskolák és a tanárok hajlamosak a jó viselkedést összetéveszteni az egyenes jel-
lemmel, mindenekelőtt  az engedelmességet  és a befolyásolhatóságot díjaz-
zák.” (Holt, 1991, 152.) Megítélésem szerint igen elavult pedagógiai szemlélet
továbbélésére vall az a napjainkban is meglehetősen gyakori nézet, hogy a
gyermek viselkedés-  és  teljesítményzavara  kognitív  és  akarati  tényezőktől
függ, azaz: „Tudna, ha akarna.”

A magatartási okokból negatív skatulyába került gyermekek teljesítményét a
tanárok többsége alulértékeli,  más szóval  a szociális  beilleszkedés alacsony
voltából következtetnek az intellektuális beilleszkedés alacsony voltára. Az
ilyen gyermekeknél a tanárok sem az iskolai tananyagon kívüli tudásuk, sem
személyiségük (gyakran előnyös) más oldalai iránt nem mutatnak érdeklődést.

Gyakori az a szemlélet, mely szerint a nehezen kezelhető gyermek nevelésé-
ben elengedhetetlen a szülői testi fenyítés és az iskolai büntető szankciók alkal-
mazása. (Az egyik idősebb pedagógusnő az iskolai fegyelem hiányát is az ott-
honi veréssel vélte megszüntethetőnek.)

Míg ez a pedagógiai szempontból igen káros és morális oldalról is elfogad-
hatatlan gyakorlat a nem károsodott idegrendszerű gyermekek esetében idő-
szakosan visszatartó erőként működik, a hiperkinetikus gyermekek tüneteit to-
vább súlyosbítja. Olyan méreteket ölthet részükről a tartós megalázottság és a
frusztráció következtében fellépő ellenállás, amely már valódi veszéllyel járhat
saját és környezetük testi épsége szempontjából.

Az alábbi példa egy 7 éves fiúra vonatkozik, akinek tüneteit anyja fizikai fe-
nyítéssel próbálja meg „csökkenteni”.

„... nem akart iskolába menni a gyerek. Egy olyan dührohamot kapott,
hogy húztuk, vontuk, cibáltuk, vízzel leöntöttük, locsoltuk, téptük, hát
földön fetrengett,  mindenkit  megrugdosott...  megfenyegette a tanáro-

165



kat,  ha ide közém jöttök, akkor leöntöm az elektromosságot vízzel,  itt
mindenki meghal... és ha nem mentek ki a tanáriból, akkor mindenki
megdöglik...  ez a dühkitörése azzal  végződött,  hogy mentőt  kellett  a
gyerekhez hívni.” (Á. E. 38 éves takarítónő, 7 éves fiú anyja)

Az esetek egyharmadára jellemző, a valóságban feltehetőleg jóval gyako-
ribb, hogy a tekintélyelvű, poroszos nevelési stílust gyakorló tanárok sem meg-
értést, sem érdeklődést nem mutatnak az iskolai fegyelmi szabályoknak nem
megfelelő tanulók iránt, még az általános iskola első osztályában sem.

A gyermek viselkedésére addig nem jellemző olyan másodlagos neurotikus
tünetekre sincsenek tekintettel, amelyeket az iskolakezdés időszakában a gyer-
meket az oktatási intézményben ért traumák váltottak ki. Ha a gyermek visel-
kedése nem zavarja jelentősen a tanítás menetét, egyetlen megoldást látnak le-
hetségesnek: a tanuló eltávolítását a tanóráról (például az iskolai betegszobába
küldés).

A pedagógusok elégtelen, hiányos pszichológiai felkészültségét és érzékét
jelzi, hogy több olyan esettel is találkoztam, amikor a tanító kísérletet sem tett
arra, hogy a gyermekkel való empatikus beszélgetés révén megtalálja a tünete-
ket kiváltó valódi okot, noha azok egyértelműen az iskolára lokalizálódtak.

„... nagyon tekintélyelvű, katonás tanító néni volt, és a gyerek minden
reggel sírt az iskolában, hogy ne menjünk még el, hogy maradjunk ott
vele. És akkor a tanító néni berángatta a gyereket, rácsapta az orrunk-
ra az ajtót, hogy most már kotródjunk innen... De a gyerek csak sírt,
csak fájt a hasa, megszökött az iskolából. Fájt a feje, hetente mentem a
betegszobába... Volt úgy, hogy telefonáltak, hogy menjek a gyerekért,
mert rosszul van, és nem találtam meg. Nem volt az osztályban, nem volt
a betegszobában... kiderült, hogy az angoltanár ott hagyta az igazgatói
irodában... De sem az osztályfőnöknek nem szóltak, se senkinek, én meg
ott rohangáltam az iskolában.” (A. J. 34 éves szociális munkás, 10 éves
kislány anyja)

A „nehezen kezelhető” gyermekekkel szembeni iskolai szankciók

Azt tapasztaltam, hogy számos iskolára az a gyakorlat jellemző, hogy ha egy
tanár nem képes arra, hogy valamelyik gyermekkel magatartási problémák mi-
att boldoguljon, a legfőbb tekintélyt, az igazgatót hívja segítségül. Az utolsó
előtti interjúrészlet is azt bizonyítja, hogy még a tanítási stílus ellen „csupán”
szomatikus és neurotikus tünetekkel és nem viselkedészavarral tiltakozó gyer-
mek esetében is az a szokásos gyakorlat, hogy ugyanazon a helyen (az igazga-
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tói irodában) tartják a szülő megérkezéséig, ahol a büntetési célzattal szegre-
gált gyermekeket. Mivel az iskolák működési gyakorlatában a megfélemlítés
egyik eszköze a vezető elé való állítás – különösen abban az esetben, ha az férfi
–, a neurotikus tüneteket produkáló gyermeknek is azt az üzenetet küldi az is-
kola, hogy ugyanúgy nem tolerálható az ilyen „rendbontás”, mint a magatar-
tási  vétségek  esetében,  azaz  mindkét  jelenség  egyformán  szankciókat  von
maga után.

Az a tény, hogy a szülőnek informálás és segítség nélkül, kétségbeesetten
kellett keresnie gyermekét az iskolaépületen belül, szintén fontos üzenetet hor-
doz; a szülő is „bűnhődjön” meg, és érezze át azt, hogy milyen súlyú terhet je-
lent  a  hiperérzékeny,  beilleszkedési  képtelenséggel  küzdő  gyermekkel  való
„vesződés” az iskola számára.

Az utóbbi interjúrészlet alapján az is látható, hogy ha a szülő nem rendelke-
zik jó megfigyelőképességgel, és nem kíséri figyelemmel a gyermek iskolai
életének minden mozzanatát, nagy valószínűséggel nem derül fény a gyermek-
nek erős traumát okozó jelenségekre.

„Elvándoroltak az osztályukból egy sötét, kis nyelvi laborba, és sokko-
san ment be... megfigyeltem, hogy azokon a napokon sokkos, amikor
angolóra van...  És mondtam az osztályfőnöknek, hogy szerintem az a
baj, hogy elvándorolnak, és ő fél... Sokszor rémálmai vannak és fölébred
és sír...” (A. J. 34 éves szociális munkás, 10 éves kislány anyja)

Mindez azt is mutatja, hogy gyakran még a kiscsoportos képzési forma sem
garancia arra, hogy némely pedagógus minden tanulóra személyesen is figyel-
met fordítson, valamint némely tanár azzal a minimális érzékenységgel sem
rendelkezik, hogy a csak bizonyos helyen és szituációban fellépő neurotikus
tünetek és a kiváltó tényezők között ok-okozati összefüggést tételezzen fel.

Példák a pedagógus-szerep értelmezésére az iskolákban

Olyan tekintélyelvű tanári attitűddel is találkoztam, mely szerint képzettsé-
génél és tapasztalatánál fogva egyedül a tanár személye a szakmai kompeten-
cia  letéteményese,  ennélfogva a  státuszhierarchiában alatta  álló  tanulók  (és
szüleik) az ő megfellebbezhetetlen utasításának megfelelően kell hogy csele-
kedjenek. Feltételezem, hogy az évtizedek óta méltánytalanul alulértékelt pe-
dagógustársadalom nem tudatos presztízsvédelme motiválja a pedagógust ak-
kor, amikor a szülővel szembeni szakmai kompetenciájára hivatkozva tér ki az
anya jogos észrevételeinek akceptálása elől.

„...  miután folyamatosan tanultam vele,  kérdeztem a tanárnőt,  hogy
normális dolog-e, hogy a gyerek egyik pillanatban mindent, de tényleg,
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olyan szinten fog föl, hogy az ember csak néz, a másik pillanatban meg
egy betűt sem lehet a fejébe verni. És mondta, hogy persze, hát ez a kor-
ral együtt jár... Ha egy kicsit is tájékozottabb vagy képzettebb lett volna,
ami elvárható egy bemutató pedagógustól,  akkor neki  rögtön tudnia
kellett volna, hogy a gyermek figyelemzavaros. De ezzel a dolog el is
aludt, ő elkönyvelte, hogy miután ő ért hozzá, én meg nem, ez így nor-
mális.” (L. J. 49 éves terapeuta, 18 éves fiú anyja)

A pedagógus-szerep az azt betöltők többségében sajnálatosan olyan értelme-
zést nyer, amelynek szerves része a fegyelmezés, és a házirenddel, valamint az
iskola által előírt kötelezettségekkel szembeni vétségek szankcionálása. Mint
az előző példán láttuk, jogos életkori igényeket (például a tanórák közötti moz-
gás) sem képes adott esetben egy iskola kielégíteni, az pedig végképp nem kap
helyet a ma tanítók többségének gondolatvilágában, hogy a gyermek viselke-
désének – még ha az az adott szituációban elfogadhatatlannak tűnik is – a mö-
göttes okait kutassák és feltárják, valamint az adott gyermeki reakció jogossá-
gát elismerjék. Ma is érvényesnek tartom azt a megfogalmazást, mely szerint a
főként tünetre orientált pedagógusi attitűd még nem alakult át a megoldáshoz
közelebb vivő oki irányultsággá. (Kósáné, 1981, 96.)

„Vannak  különböző  beírások,  hogy  ezt  meg  ezt  csinálta.  És  amikor
megbeszéljük, mindig van valami ok. És bent nincs soha visszavezetve
egész az okig. Csak ezt tette. Nincs visszanyomozva, hogy hogyan kez-
dődik a dolog... Vannak ilyen feketebárány effektusok, hogy 'de azt lát-
tam, hogy te csináltad', és akkor kész”. (Sz. I. 38 éves gyógypedagógiai
tanár, 9 éves fiú anyja)

Amíg az iskolák fizikailag korlátozó, illetve tiltó rendelkezésekkel igyekez-
nek az olyannyira áhított belső rendet fenntartani (például az egyik VI. kerületi
általános iskolában a tanórák közötti szünetben tilos az udvarra kimenni és a
diákokat naponta magatartási osztályzatokkal értékelik!), addig a szabad moz-
gás akadályozása és a gyermekek stresszes állapotának fokozódása miatt to-
vább súlyosbodnak a hiperaktív gyermekek tünetei. Ez negatív önerősítő kört
eredményez, ugyanis ezáltal még kedvezőtlenebbekké válnak pozícióik az is-
kolában.

„... magatartásból kettest olyanokért lehet kapni, hogy fecseg az órán
például... vagy, hogy a szünetben, amikor pici tenyérnyi udvar van csak,
le se jutnak a gyermekek, és szünetben mer szaladgálni az osztályban
vagy a folyosón”. (Sz.  I.  38 éves gyógypedagógiai tanár, 9 éves fiú
anyja)
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Az esetek többségében a hiperaktív gyermekek részéről megnyilvánuló bár-
mely jelenséggel kapcsolatban (tehát nemcsak az agresszivitással, túlmozgás-
sal szemben), amely zavarja az iskolai tanítás folyamatát, a pedagógusok bün-
tető, direkt jellegű szankciókat alkalmaznak. Kezdetben csak a viselkedéses
tüneteket (ennek időtartama is egy-két hónap mindössze), később azonban a
gyermek egész személyét elutasítják. Az elutasítás olyan szélsőséges formát is
ölthet – ez az általam vizsgált  esetek háromnegyed részére volt  jellemző –,
hogy a gyermek személyiségét nyilvánítja az iskola nemkívánatosnak, és kü-
lönböző  módszerekkel  igyekszik  tőle  megszabadulni.  Magatartási  zavarok
esetén még ma is a gyermek térbeli szegregálása (folyósóra való kiküldés, ol-
dalra vagy hátsó padba ültetés, sarokba állítás) az elterjedt iskolai gyakorlat.
Mivel a HKZ-s gyermekek esetében ezek a tünetek a szindróma részét képezik,
és viszonylagos tartósságot mutatnak, ez olyan súlyú tényezőként szerepel a
gyermek adott iskolán belüli pályafutásának befejeződésében, hogy ezt még
egy magas iskolai végzettségű és jó diplomáciai pedagógiai érzékkel rendelke-
ző szülő iskolai Canossa-járása sem képes – csak ideig-óráig – pozitív irányba
fordítani.

Különösen felsőfokú végzettségű szülők számolnak be arról, hogy minden
diplomáciai  ügyességükre,  nemritkán a tanár manipulálására is  szükség van
ahhoz, hogy a gyermek elviselésének érdekében csökkenteni próbálják a ta-
nárok  negatív  attitűdjeit,  másfelől  a  tanárok  pszichológiai  tudatlansága,
„ügyetlensége” miatt ne érjék az extrém fokban érzékeny gyermeket további,
személyiségkárosító hatások.

„... Ő egy nagyon hiú nő... tehát nekem úgy kell taktikáznom ahhoz,
hogy legalább olyan szintű segítséget kapjak, hogy … ne károsítsa a
gyermekemet... mert akár egy rosszul kimondott szó is őnála kiborulást
jelent.” (F. K. 34 éves szakápoló, 9 éves fiú anyja)

Meglehetősen gyakori, hogy egyetlen, tilalmakba ütköző vétség is elegendő
ahhoz, hogy az igazgató kétségbe vonja a gyermek személyének az adott isko-
lán belül további tolerálhatóságát, még abban az esetben is, ha a gyermek reak-
ciója a megalázottság érzete következtében az adott helyzetben emberileg ért-
hető és indokolt.

„Egyetlenegy konfliktusunk volt... teljesen igaza volt a gyerekemnek...
valami konfliktus volt a két gyermek között, meg akarta beszélni a tanító
nénivel... mondani akarta és az igazgatónő durván rászólt, hogy most
beszélgetünk, majd utána... ő baromi indulatos lett... földöntötte a ku-
kákat az udvaron, és kirohant az utcára... akkor behívott az igazgató-
nő, és mondta, hogy vigyem valahova a gyermekemet. Ő nem tud olyan
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gyermekkel foglalkozni, aki kirohan az utcára... arra emlékszem, hogy
nem bírtam abbahagyni a sírást...” (E. N. 43 éves üzletkötő, 9 éves fiú
anyja)

Azt tapasztaltam, hogy mindössze abban az esetben tűrik meg a magatartás-
zavaros gyermeket,  illetve az menti meg az iskolából való eltávolítástól,  ha
mindkét szülő rendszeresen együtt jelenik meg, és „lobbizik” a gyermekért, és
a család magas presztízst élvez a pedagógusok előtt stabilitása, valamint ko-
rábban az adott intézményben tanult testvér(ek) magas beilleszkedési foka és
kiváló tanulmányi eredménye révén.

„... az iskolában mindenütt tudták ugye, minthogy a lányok után járt,
tudták, hogy ez egy rendes család. Tehát a gyerekkel így sokkal tole-
ránsabbak voltak...” (Sz. F. 44 éves szociális munkás, 15 éves fiú anyja)

A hiperaktív gyermekek kortárskapcsolatai

Szinte minden hiperkinetikus zavarban szenvedő gyermeknél jellemző, hogy
teljesítménybeli  marginális  helyzetük,  kortárs  csoportbeli  szegregálódásuk,
hiperaktivitásuk, valamint az átlagostól eltérő személyiségvonásaik következ-
tében az adott osztályközösségben viszonylag korán a bűnbak szerepét is rájuk
vetítik. A tapasztalatok szerint nemcsak a tanárok, hanem kimondatlanul a töb-
bi szülő részéről is megnyilvánul ez a törekvés. Igen szemléletesen mutatja be
ezt  a  jelenséget  a  következő idézet:  „Miközben a  saját  gyermekük minden
rossz cselekedetét a másikra igyekeznek átruházni – kollektive, tudat alatt –,
abban reménykednek, hogy ez az exorcizmus, ördögűzés megszabadítja bűnei-
től az ő gyermekeiket. Annál könnyebben érik el céljukat, minél feltűnőbb a
'kiszemelt' gyermek viselkedése, az elütő magatartás ugyanis gyűlöletet szül. A
kirívó magatartás ellenkezik a józan ésszel, azaz még akkor is jogosulttá teszi
az ilyen magatartású gyermek áthelyezését a speciális iskolába, ha az különben
kiváló szellemi képességű.” (Biermann, 1984, 26.)

Példa azokra az esetekre, amikor a gyermek személye válik
nem kívánatos tényezővé

– Egy budapesti szakközépiskolában a 130-as IQ-val rendelkező hiperaktív
serdülő már az első tanév első félévének végén nyolc tantárgyból elégtelen
osztályzatot kapott. A végleges eltávolítás szándékát jelzi a tanárok részéről az
a törekvés, hogy az egyidőben történő nagyszámú bukások révén ne legyen le-
hetőség javításra. A tantestület egységes hárító attitűdjét mutatja az a tény is,
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hogy az említett fiatal még azokból a készségtárgyakból is elégtelen osztályza-
tot kapott, amelyben korábban kimagaslóan tehetségesnek bizonyult. (Például
testnevelés)

– Egy jelenleg 19 éves fiú, súlyos figyelemzavara és hiperaktivitása miatt
170-es IQ-ja ellenére az összes iskolát sorozatos bukások mellett végezte el.

A gyermekek oktatási-nevelési intézményből való kitételének szándéka már
viszonylag fiatal életkorban, az iskoláskor előtt is megnyilvánulhat. Több eset-
ben azt tapasztaltam, hogy az óvodai csoport nagy átlagától magatartási okok
miatt eltérő gyermektől úgy igyekeztek az óvónők megszabadulni, hogy annak
teljesítménybeli hiányosságainak elhallgatása révén eloszlatták a szülő aggá-
lyait, és meggyőzték őt a minél fiatalabb életkorban történő iskolakezdés pozi-
tív oldalairól. (!)

A zavarónak tartott gyermek érzelmi elutasítása olyan erős lehet és olyan at-
titűdöt eredményezhet a pedagógus részéről, amely nemcsak hogy antihumá-
nus, hanem a gyermek egészségét is tartósan károsíthatja.

„Csúszdáról  leesett,  ráesett  a kezére...  még kiabáltak vele, hogy már
megint rosszalkodsz, és büntetésből ott  maradsz a padon, és nem ug-
rálsz, amíg be nem megyünk ebédelni. Nem vitték orvoshoz, sehova... Én
vidéken voltam valami továbbképzésen, jöttem haza, és már 24 órája el
volt a gyermek keze törve, amire eljutottunk az orvosig.” (A. I. 34 éves
szociális munkás, 10 éves kislány anyja)

A „nehezen kezelhetőség” pedagógusok által feltételezett okai
a vizsgált gyermekek esetében

Azt találtam, hogy a hiperaktivitás tanórán megnyilvánuló tüneteit a gyer-
mek emocionális és/vagy pszichológiai alkalmazkodási zavarára, vagy a felté-
telezett családon belüli konfliktusokra vezetik vissza a pedagógusok.

Jelen kutatás is igazolta, hogy ha a szülő elvált és egyedülálló (a családok
kétharmad részére érvényes), a tanulási és magatartási zavar magyarázatára to-
vábbi kézenfekvő okként kínálkozik a válás ténye a pubertáskor körüli gyer-
mekeknél.  Ehhez társítják még a  kortárs  csoport  negatív hatását.  E hamis
oktulajdonítás révén még tovább romlanak a gyermek esélyei arra, hogy a fő
minősítési színtérül szolgáló iskolában felismerjék tüneteinek valódi okát és
mibenlétét.

Abban az esetben, ha a szülő alacsony szociális státuszú, a HKZ okaként a
pedagógusok rendszerint automatikusan a családi nevelés hideg-korlátozó, au-
tokrata stílusát, az agresszív szülői modellt, a családi konfliktusokat és műkö-
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dési zavart, valamint a nevelési hiányosságokat tételezik fel. Még elképzelése-
ik között sem szerepel a fiziológiai ok mint kiváltó tényező. (Az utóbbit alátá-
masztó orvosi diagnózisokat és a károsodottság tényét igazoló szakértői diag-
nózisokat teljesen figyelmen kívül hagyta az iskola az általam vizsgált esetekben.)

Ha  tehát  a  szülő  szociálisan  deprivált  helyzetű,  és  gyermeke  emellett
hiperkinetikus szindrómás, még az előzőekben említett 2-4 hétnél is rövidebb
türelmi időt szab ki az iskola számára, azaz a gyermek többi, hiperaktív „sors-
társához” viszonyítva is hamarabb válik az iskolai szelekció áldozatává.

„... elkezdtük az iskolát... 2 hét sem telt el, a tanító néni közölte velünk,
hogy a gyermekem nagyon rossz... és vagy néhány nap alatt megválto-
zik, vagy pedig el kell vinnem az iskolából. Na most, én ott helyben síró-
görcsöt kaptam. És egyszerűen már én éreztem megalázottnak a hely-
zetet, és én akartam már menekülni onnan, a gyerekkel együtt. Elkezd-
tem iskolát keresni. Egyszerűen ott voltunk, ahol a part szakad.” (Á. L.
38 éves takarítónő, 7 éves fiú anyja)

Némely igazgató az amúgy is kiszolgáltatott szülőnek valóságos ultimátu-
mot ad a gyermek felvétele, illetve az iskolában való „megtűrése érdekében”.
Annál is inkább káros ez a gyakorlat, mivel a hiperkinetikus szindrómás gyer-
mekeknek autisztikus vonásaik miatt kortársaiknál jóval nagyobb mértékű biz-
tonságérzetre, valamint a szociális környezet stabilitására, állandóságára van
szükségük. Állapotukra ennél fogva mindenképpen kedvezőtlen hatással van
az, hogy egyik iskolában sem alakulhat ki bennük a megszokottság és ottho-
nosság érzete, mert az iskolák különböző hosszúságú próbaidőktől teszik füg-
gővé befogadásukat. Az, hogy az újabb elbocsátás és megaláztatások megelő-
zése érdekében minden mozdulatuk az iskolai fegyelem fókuszában áll, olyan
mértékű állandó idegi feszültséget eredményez számukra a próbaidő során,
amely alatt szinte törvényszerűen elkövetnek olyan „vétségeket”, amely ürü-
gyül szolgál az eltávolításukra.

Szomorú tény, hogy a zavaró tényezőt jelentő gyermek kiiktatása után az
iskolák nagy többsége semmilyen felelősséget nem érez, valamint érdek-
lődést sem mutat annak további sorsa iránt.

A vizsgált családoknál azt tapasztaltam, hogy paradox módon éppen azok-
ban az állami iskolákban dolgoznak a legnyitottabb szemléletű és a HKZ-s ta-
nulók személyiségéhez leginkább igazodó módszereket követő tanárok, ahová
az ilyen típusú gyermekek a többi iskolából való eltanácsolás után, „büntető”
jelleggel kerülnek.
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„Én később tudtam meg, hogy ez az iskola gyűjtőfogházként működött:
miután a körzetből nem volt elég gyerekük, fölvállaltak minden gyere-
ket, akit valahonnan kirúgtak. Ebből viszont az következett, hogy olyan
tanárok voltak, akik ezt így el tudták viselni. Egy nagyon jó osztályfő-
nököt  kaptunk.  Elérte,  hogy a gyermek bemenjen,  hogy szóba álljon
vele, hogy hajlandó legyen az órán részt venni. Visszahozni az iskolába
egy olyan gyereket, aki közölte, hogy tanárt többet az életben nem akar
látni. Pedig kőkemény volt...” (L. J. 49 éves terapeuta, 18 éves fiú anyja)

Valószínűsíthető,  hogy ezek  az  iskolák  az  oktatási  intézmények  közötti
presztízshierarchia alsó fokán elhelyezkedve kimondatlanul  is  több,  jó érte-
lemben vett szabadságot engedhetnek meg maguknak, mintha a magas követel-
ményrendszerük, szigoruk miatt a figyelem fókuszában állnának.

Összefoglalás

A hiperaktivitás olyan tényező, amely a jelenlegi önkormányzati fenntartású,
normál iskolák kifejezett ellenséges hozzáállása és szankciói miatt egy gyer-
mek iskolai pályafutását végleg megpecsételi, és megkezdődik az iskoláról is-
kolára vándorlásnak az egész család számára hosszú és gyötrelmes folyamata.

Mindez amellett és annak ellenére is tipikus jelenség Magyarországon,
hogy lassan már 10 éve szerepel a köztudatban, és ennél jóval hosz-
szabb ideje az orvosi szakirodalomban a hiperaktivitás és figyelemza-
var, mint önálló pszichiátriai kórkép.

Az érintett családok eseteiből származó példák és interjúrészletek is alátá-
masztják  azon  meggyőződésemet,  mely  szerint  a  jelenlegi  iskolarendszer
nemhogy a magatartási és tanulási zavarral, hanem az ennél kisebb problé-
mával küszködő gyermekekre sincsen felkészülve. A diák feltétlen engedelmes-
ségére  és  a  tanárral  szembeni  alávetett  helyzetére  épülő  iskolarendszerbe
(kivételt  képeznek például  a  humanista  irányultságú  Waldorf-,  Montessori-,
Rogers- és más alapítványi iskolák) sajnálatosan nem illenek bele azok a vizs-
gálatom alanyait képező gyermekek, akiknek egyik fő vétségül azt róják fel,
hogy nem engedelmeskednek zokszó nélkül az utasításoknak, és nem tűrik a te-
kintélynek való vak behódolást.

A tanárok hiperaktív gyermekek ellen irányuló ellenszenvének az egyik rej-
tett okát az említetteken kívül véleményem szerint többek között éppen az ké-

173



pezi, hogy a HKZ-s gyermekek az általuk értelmetlennek tartott jelenségekkel
szembeni oppozíciós magatartásuk révén szinte kikövetelik maguknak a füg-
getlenséget és szabadságot (például azt találtam, hogy eltávoznak az óráról,
vagy be sem mennek a tanításra, ha az iskolában folyó munkát feleslegesnek
tartják), míg a tanulók és pedagógusok többségének egész életében kívülről (a
makro- és mikrotársadalom által) előírt normákhoz és elvárásokhoz kell alkal-
mazkodnia.

Ha a kérés vagy utasítás a személyüknek szóló, Gordon-típusú üzenetek for-
májában kerül megfogalmazásra (például légy szíves/kérlek, hogy ne kiabálj
közbe, mert nagyon zavar, hogy nem tudom elmondani, amit szeretnék), azt
ezek a gyermekek ellenállás nélkül, készségesen akceptálják. Tapasztalataim
alapján állítom, hogy ezek a gyermekek nem általában, hanem csak a szemé-
lyüket degradáló, lekezelő, autoriter stílusban kommunikáló személlyel szem-
ben tanúsítanak makacs ellenállást.
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