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Fazakas Imola Matild 

 

A dackorszak és a hiszti 

 
Gyakran találkozunk általában a boltokban olyan családokkal, ahol a kis 

csemetéjük csapja a hisztit és az egész üzlet az ordításától zeng, sőt a hisztije 
elmehet a klasszikus „földre fekvős, ordítós, visítós” állapotig is. Szegény szülő 
pedig csak kétségbeesetten áll mellette, és nem tudja, mit tegyen, mi a legjobb 
ebben a helyzetben. Szülőként úgy érezzük, teljesen tehetetlenek vagyunk. Jung 
szerint az én első szava a NEM! A kisgyerek még egynek érzi magát az édes-
anyjával, ám eljön az a pillanat, amikor már nem azt mondja, hogy a Misi labdá-
ja, hanem azt, hogy az ÉN labdám. Ebben a pillanatban megjelenik a „szembe-
fordulás”, a leszakadás, a dac, az akarás az akarásért. Nem tudom még begom-
bolni a nadrágom, de ÉN akarom begombolni! Vagy éppenséggel be tudom 
gombolni, de NEM akarom! Az addig engedelmes kisgyermek földhöz veri 
magát, ha nem az történik, amit ő akar, esetleg leszegett fejjel, beharapott aj-
kakkal hallgat. Még akkor is szembefordulhat a szülővel – sőt önmagával is –, 
ha arra biztatják, amit korábban ő maga kívánt. Számára ugyanis most nem az a 
legfontosabb, hogy mit is akar, hanem az, hogy az akaratban gyakorolja magát. 
A dackorszak egy és három éves kor között léphet fel a gyerekeknél. Ez egy 
fontos fejlődési szakasz, teljesen normális folyamat, ami a gyermek személyi-
ségfejlődésének formálódása közben lép fel és együtt jár vele. A fejlődéslélek-
tan ezt nem említi külön állomásként, beleépül egy hosszabb szakaszba ez az 
időszak, mégis van hangsúlya. Használjuk az 
identitás kialakulásának mérföldköveként emlí-
tett körülbelül 2–3 éves kort, amikor a nemi 
identitás is kezd megfogalmazódni, meg tudja 
már különböztetni a gyermek ránézésre a bá-
csit és a nénit, a kislányt és a kisfiút, és elkezd 
érdeklődni az iránt, kinek mije van. A gondol-
kodás, a morális, a szociális készség fejlődésé-
ben is magasabb szintre lép ekkortájt a gyer-
mek – okosodik, ügyesedik, és a sok tapasztalat 
valahogy kezd egységbe formálódni. A saját 
egységébe. És ez a saját kezd hangsúlyossá vál-
ni.  
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Mi is történik a gyerekekkel ilyenkor?  

 

Csecsemőkortól kezdve úgy fejlődtünk mindannyian, hogy gyakoroltunk. 
Persze erre senki sem emlékszik, ám ha megfigyel valaki egy kisgyereket, aki 
éppen járni próbál, azt észlelheti, hogy mikor elesik, újra és újra felkel,  és a já-
rás öröméért tovább megy. Ez a mozgásfejlődésen kívül a beszédre is igaz. Sőt 
a gyerekek énjének, akaratának a fejlődése is így történik. Az emlegetett két és 
fél, három éves korra a gyerekek tisztában vannak már azzal, hogy testük ho-
gyan használható, és megélik, mi tartozik hozzájuk, mi nem. Mozgásukban is 
céltudatosak, és beszédükkel is ki tudják magukat fejezni. És eljutnak oda is, 
hogy megéljék: „én én vagyok”. Vagyis képesek egyedül elvégezni tevékenysé-
geket. És ezt ki is akarják fejleszteni. A szülők ebben nem mindig tudnak együtt 
örülni velük. Amit a hétköznapokban akaratosságnak, önfejűségnek, engedet-
lenségnek vélünk, pusztán annak a gyakorlása, hogy a gyerekek önállóan csele-
kedhessenek. Fontos itt kihangsúlyozni, hogy nem függetlenedni akarnak, ha-
nem próbálják kifejleszteni azt, hogy egyedül tegyenek dolgokat. Nagyon is 
fontos emellett, hogy szüleiktől törődést, támogatást, gondoskodást kapjanak. 
Igaz, hogy az édesanyáról való leválás újabb lépését látjuk, a gyerekek nem ké-
pesek szüleik nélkül végig csinálni ezt. Akármilyen dührohamuk is van, akár-
mennyire nehéz megérteni és elfogadni őket, ilyenkor vágynak a legjobban a 
babusgatásra. Ebben az időszakban megfigyelhető, hogy a gyerekek elkezdik 
utánozni szüleiket, segíteni szeretnének a házimunkában, egyedül szeretnének 
öltözködni, pakolni, enni stb. De sok szülő elköveti azt a hibát, hogy időhiány, 
türelmetlenség, vagy pusztán jó indulat miatt sosem hagyja gyermekét, hogy 
egyedül gyakorolja az adott cselekvést. Pedig ennek most van itt az ideje. Ilyen-
kor akaratát, én-erejét gyakorolja, ami nagyon fontos lesz személyiségében, ha 
szeretnék, hogy serdülőként, felnőttként önálló döntéseket tudjon hozni. Ne 
zavarjuk ki a konyhából, amikor „segíteni” kezd, de még ügyetlen, és inkább 
hátráltat a házimunkában. Ha néhány napig, hétig kibírjuk az ügyetlenkedését – 
és nem viccelődünk rajta, nem gúnyoljuk ki, nem szégyenítjük meg! –, akkor 
rájöhetünk, hogy gyorsan tanul, és egyre magabiztosabban, szívesebben csinál 
mindent. Ha azonban kicsi korában nincs türelmünk ehhez, később esetleg már 
nagyon nehéz lesz a házimunkára rászorítani. Vagyis az a jó, ha már kezdettől 
az „önállóságot” szokja meg, és akkor később sokkal kevesebb bajunk lesz vele 
– és egymással. Az önállóság és az önbizalom ugyanis csökkenti a dacot. 
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Mit tegyünk és mit ne? 

 

Először is értsük meg! A dackorszak nem ellenünk van, hanem őérte. Mi-
lyen felnőttnek szeretnénk elképzelni a gyermekünket? Aki 30 évesen sikeres, 
önálló, boldog felnőtt, saját családdal, élvezetes munkával, vagy egy „anyámasz-
szony katonáját”, otthon a szüleivel élő, végzettség nélküli, önállótlan, nagyra 
nőtt gyereket, akire még mindig az anyu főz és mos? Ugye azt szeretnénk, ha 
önálló, ügyes és okos felnőtt lenne majd? Hát ezért tenni kell, és a szülőnek 
ebben segíteni kell. Hogyan? Elfogadással, támogatással, megértéssel. De! Az 
elfogadás nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, és kiszolgáljuk az igé-
nyeket teljes mértékben. A korlátok a nevelésben elengedhetetlenek. Hiszen 
korlátok nélkül a gyermek biztonságigénye sérül. Tudjuk, hogy meddig mehe-
tünk el. Ez a gyermeknek létfontosságú. Tudja, meddig dacolhat velünk. De a 
korlátok változnak ám a gyermek képességeitől, az adott szituációtól is. A kö-
vetkezetesség fontos, de a rugalmasság is. Kellenek szabályok, de a szabályok-
nak alkalmazkodniuk kell a gyermek megoldási készségeihez is. Hiszen ő is ál-
landóan okosodik, hát ezt értékelnünk kell, például azzal, hogy lassan egyre 
több önállóságot engedünk neki. Hadd próbálgassa a szárnyait, abból tanulja 
meg ő is, mire képes. Ezzel fog önállóbb lenni, és ezzel alakul ki egészséges 
önbizalma is. A keretek hozzá idomuljanak, és ne ellene!  

Először nézzük, mitől is alakulhat ki ez a „dacolok mindenkivel” esemény. 
A legtöbbször azt gondoljuk, teljesen értelmetlen dolgok miatt hisztiznek, vi-
szont a gyerekeknél mindennek oka van. A legtöbb esetben akkor fordulnak 
elő dacos reakciók, amikor a felnőtt akarata ütközik a gyerekével. Például a bol-
tos esetek többségében is arról van szó, amikor Misike nagyon szeretné azt a 
bizonyos autót, de anyukája közli, hogy most nem veszik meg, mert már sok 
autója van otthon. Amikor valamilyen tevékenységből, állapotból hirtelen ki 
akarják venni, szintén dacos választ kaphatunk, például: „tedd le a játékot, me-
gyünk enni”! 

A toporzékolásra sor kerülhet akkor is, ha a gyermeket önállóságában kor-
látozzák. Ez szintén érzékenyen érintheti, hiszen ebben a korban kezd rájönni 
saját erejére, önálló cselekvéseit szeretné próbálgatni. Viszont korlátokba ütkö-
zik, mert szülei nem engednek, sokszor igazságtalanul, például a „neked nem 
szabad”-dal kezdődő mondatoknál érezhetik ezt a kicsik.  
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A harmadik esetben akkor jelennek meg a hisztériás rohamok, amikor va-
lamilyen, a gyerek számára érthetetlen cselekvésre parancsolják őket. Neki ér-
telmetlennek tűnik például, amikor azt mondják a szülők: megyünk aludni, pe-
dig ő nem álmos, vagy üljön rá a bilire, pedig nem is kell neki. És van még egy 
eset: amikor a gyerek ki van fáradva, ha kimerült, stresszes, mert túl sok élmény 
érte.   

 
Mit tegyenek a szülők, amikor a gyermek kifakad?  

 

o Fontos, hogy legyünk következetesek! 

o Ha néha engedünk, vagy nagy hangsúlyt fektetünk a kitörésekre, példá-
ul leállunk vele vitázni, a gyerek azt fogja látni, hogy van értelme annak, 
amit csinál, így rendszeresen fogja alkalmazni ezt a „zsarolást” velünk 
szemben.  

o Ne reagáljunk a kis műsorra, egy hisztis gyerekkel egyébként sem lehet 
beszélni, úgyhogy várjuk meg, míg lecsillapodik és elfárad, azután pró-
báljunk vele kommunikálni. 

o Ha úgy teszünk, mintha nem is érdekelne minket az ő pillanatnyi visel-
kedése, és várunk egy kicsit, higgadtabban tudunk majd vele beszélni. 
Kérdezzük meg, mi a gondja, tanítsuk meg szavakkal kifejezni arra, 
amit érez.  

o Meg kell mutatni neki, hogyan fogalmazza meg érzelmeit. Ezzel együtt 
azt is éreztetjük, hogy együtt érzünk vele, megértjük őt, és hogy hoz-
zánk mindig fordulhat.  

o Lehetőleg ne reagáljunk erős érzelmekkel a hisztijére! Érthető, ha egy 
szülő ilyenkor mérges, tehetetlen vagy dühös lesz – ám semmit nem 
érünk el a büntetéssel, abból csak azt tanulja meg, hogy szabad erő-
szakkal válaszolni mások problémáira.  

o Soha ne feledjük: a hisztis gyermek nem rossz. Sőt nagyon szenved, hi-
szen szeretne valamit, amit nem lehet, ráadásul nem képes magán ural-
kodni –hiszen kisgyerek! –, és a hisztizés közben-után tudja, hogy olyan 
dolgokat tett, amit nem kellett volna, például megharapta vagy megrúg-
ta az imádott anyucit. 
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o Ezen kívül alapvető tanács dackorszak idejére, hogy csak azokat a dol-
gokat tiltsuk meg, amelyeket nagyon muszáj! Így sokkal kevesebb vitás 
helyzettel találkozunk majd, hiszen nem kell annyiszor szembekerülni a 
szülőkkel, ráadásul nagyobb önbizalma is lesz a kisgyereknek azzal, ha 
többször követheti akaratát. 

A dacolás ellen a legjobb gyógyszer a szeretet. Ha már korábban is megél-
hették önállóságukat a gyerekek, akkor könnyebben veszik ezt az időszakot. De 
mindenképpen adják meg nekik a gyakorlás lehetőségét. Ne törjék le szarvukat 
viccel vagy gúnyos megjegyzésekkel. Nem csak az akarat, hanem az önbizalom 
is fejlődik ilyenkor. Ha adnak időt, hogy kifejlesszék az adott képességeket mi-
nél kevesebb segítséggel, akkor egy öntudatos, egészséges önbizalommal ren-
delkező fiatalt fognak látni gyermekükben. Az ellenkezője is könnyen megtör-
ténhet. Ilyenkor fokozottan érzékenyek a megjegyzésekre, ami önbizalomhiá-
nyukat alapozhatja meg. Próbáljanak biztatók lenni, és türelmesek a „nem”-ek 
harcában. És persze egy kedves szó, egy elejtett mosoly, lágy hang, vagy egy 
dühöngő csemete megölelése megpuhíthatja a lázadót. Hiszen a szülői szeretet 
biztonságot ad, és ráadásul fontos a gyerekeknek annyira, hogy még ebben a 
viharos időszakban is próbáljanak alkalmazkodni néha. 

Minden szülő találja meg a saját stratégiáját! Hiszen minden gyermek más, 
és ahhoz, hogy egyéniségként tudjuk kezelni őket, óhatatlan a próbálkozás. Ez 
a küzdelem azonban nemes, a cél az, hogy egészséges önértékelésű, magabiztos 
felnőtt váljon belőle, aki meg tudja fogalmazni, ki tudja nyilvánítani a saját aka-
ratát, céljait, és meg is tudjon küzdeni érte. Ha a dackorszakot kihagyjuk, akkor 
vagy serdülőként csattan nagyobbat az ostor, vagy ha akkor sem, akkor elma-
radhat az egészséges identitás kialakulása. Ezt pedig egyik szülő sem szeretné. 

Végül pedig: soha ne szégyelljük, ha gyerekünk a család vagy éppen az ide-
genek előtt kezd hisztizni. A hiszti ebben az életszakaszban természetes jelen-
ség, és nem utal sem a szülő nevelési hiányosságaira, sem pedig a gyerek jel-
lemhibáira. A kitartó nyugalom, a halk hang általában megnyugtatja a toporzé-
koló gyermeket, főként, ha a figyelmét el tudjuk terelni valamivel. 
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