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A közelmúltban egy tragikus hazai hírről olvashattunk a médiában: egy 15 éves fiú különös 

kegyetlenséggel meggyilkolt két hajléktalan embert. Letartóztatását követően tettét beismerte, 

indokai egyelőre ismeretlenek. A megdöbbentő eseményt tudósító sajtótermékek azt is 

közzétették, hogy az édesanyjával és kisöccsével élő kamasz egy általános iskola többször 

bukott tanulója, tettének ellentmondásosságára saját – sajtóban megjelent – nyilatkozata is 

hívja fel a figyelmet, miszerint „a hajléktalanoktól több szeretetet kap, mint otthon”. A kemény 

szavak kemény életkörülményeket sugallnak. Vajon mi visz rá egy tinédzsert egy ilyen soha 

jóvá nem tehető tettre, mit kellett átélnie mindehhez? 

A Bruce D. Perry – Maia Szalavitz szerzőpáros könyve 

erre ad választ a „jegyzetfüzet” alapján összeválogatott, 

széles spektrumot átfogó esettanulmányok alapján, 

amelyek közül az egyik, a Leon nevű kamasz „Jeges szív, 

hideg vér” címmel jegyzett története és annak mögöttes 

tartalma rendkívül sok hasonlóságot mutat a fenti 

hivatkozással.  

Talán kissé későn került a látóterünkbe az amerikai 

gyermekpszichiátria jeles képviselőjének könyve, de soha 

nincs későn, hogy a valóságon alapuló tapasztalati anyag 

következményeit végiggondoljuk. Perry 1996-ban alapítot-

ta a Gyermekkori Traumák Akadémiája (Child Trauma 

Academy) nevű intézményt, ahol egy interdiszciplináris 

team a veszélyeztetett gyermekek körében folytatott 

klinikai munkát és kutatásokat avval a céllal, hogy „jobbá 

tegyék a veszélyeztetett gyerekek és családjuk életét” (i.m. p.12). Tevékenységük 

gyakorlati irányultsága mellett Perry agykutatói munkássága jelentősen hozzájárult a 

viselkedészavarok neuronális hátterének értelmezéséhez. Vajon a mai Magyarországon a 

veszélyeztetettség körébe tartozó hasonló jellegű problémák kapcsán hol találjuk meg az 

„Akadémia” hatáskörébe tartozó problémák kezelésének társintézményét?  

Perry a tényszerűen bemutatott és elemzett esetek megismertetése mellett a 

diagnosztika és terápia összefüggésrendszerébe is bevezeti az olvasót, amelyek az agyi 



 

működés és viselkedés összefüggéseinek értelmezésén, a neuroscience, a neuro-

tudományok itthon is mindjobban terjedő ismeretein alapulnak. A bántalmazás és 

elhanyagolás széles skáláját bemutató, különböző, nem egyszer egészen megdöbbentő 

hátteret feltáró esetekben az is elénk tárul, hogy különböző kompenzáló stratégiák 

birtokában milyen lelki erővel rendelkeznek a traumatizált gyermekek ahhoz, hogy a 

felkínált segítségnyújtást hasznosítva életük pozitív irányba forduljon. Túllépve Tina, 

Sandy, Laura, Connor, Amber vagy Peter eseteinek bemutatásán és értelmezésén, a Perry-

Szalavitz szerzőpáros könyve a problémakezelés másfajta dimenzióiba is bevezet.  

A 10. fejezet a „Gyógyító gyerekek” kérdéskörét tárgyalva egyértelművé teszi, hogy a 

terápiás megsegítés módszerei között nem nélkülözhető a befogadó gyermekközösség 

szerepe. Bizonyos eljárások, így a Perry által alkalmazott és könyvben ismertetett ún. 

neuroszekvenciális módszer (vagy bármilyen más egyéb terápiás technika) csak egy 

szelete a pozitív változások előidézésének. A családi nevelés harmóniája, a családi 

kapcsolatok megléte mellett a kortárs csoporton belüli társas kapcsolatok szerepe, főként 

iskoláskorúaknál, megkerülhetetlen. Ahhoz, hogy valaki szociálisan éretté váljon, 

kortársak segítségére van szüksége, a kortársaknak pedig felnőtt segítségre. Meg kell 

érteniük, s ahogy a könyvből kitűnik, ez már első osztályos korban is működik (!), hogy 

a csoport számára feltűnő, sok esetben kiközösítést eredményező alulteljesítés és 

viselkedés hátterében mi áll, hogy a fejlődési hiányosságokból fakadó problémákat társas 

interakció keretében, odafordulással, türelemmel lehet javítani. Ez pedig az érintett gyerek 

számára több terápiás élményt nyújt, mint egy bizonyos terápiás módszer alkalmazása. A 

problémakezelésben tehát a kortársakból és a szülőkből álló közösség gondoskodása 

nélkülözhetetlen. Ezt a szemléletet építi tovább Perry a „Gyógyító közösségek” című 11. 

fejezetben. Több olyan tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyek társadalmilag jól ismertek, 

jelentőségük mégis elsikkad. Ezek közé tartozik az életkori sajátosságok ismerete a 

fejlődés korai szakaszától kezdődően, a karrier kontra család kérdései, az érzelmi és testi 

szükségletek fontossága a kognitív fejlődés erőteljes hangsúlyozásával szemben a 

gyakorta túlterhelt iskoláskorúak körében, a nyelv és az empátia, az együttélés 

szabályainak elsajátítása, a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló társadalmi 

intézkedések, a pozitív ill. negatív viselkedésminták szerepe az agy fejlődésében.  

A Függelék alapján pedig, betekintve az agyi funkciók hierarchiájába, az olvasó 

számára érthetővé válnak a stresszhatásokra adott viselkedéses válaszreakciók, s a megol-

dási stratégiák keresésére irányuló segítségnyújtás jelentőségei. A szerzőpáros elkötele-

zett híve annak a szemléletnek, amely szerint a családi élet harmóniája a társadalom 

egészséges fejlődésének, a meglévő diszfunkciók csökkenésének alapvető feltétele. 

A Jegyzetek, a gazdag forráshivatkozások a téma iránt érdeklődők számára a további 

tájékozódás lehetőségét kínálják. B.D Perry és M. Szalavitz könyve megkerülhetetlen 

olvasmány különböző tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, köztük a jövendő és 

már a terepen dolgozó gyógypedagógusoknak, a pedagógiai szakszolgálatok munka-

társainak, a szakértői bizottságokban, a korai fejlesztésben, a tanácsadói tevékenységben, 

a fejlesztőpedagógiai tevékenység területén, vagy a gyógypedagógiai terápiás munkában. 

A könyv megtalálható az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárában. 
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