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Tisztelet

Jesper Juul családterapeuta arcképe

Jesper Juul nevet. Borospoharát az
asztalra állítja, és élvezettel szív
egyet cigarettáján. Hányszor hal-

lotta már ezt a kérdést! „Juul úr,
mondja meg, kérem, mit jelent jó szü-
lõnek lenni?” Türelmesen válaszol:
„Jó szülõk az én szememben azok,
akik szemmel tartják, és komolyan
veszik gyerekeiket, és mindenekelõtt
felelõsséget vállalnak saját hibáikért.
A gyerekek nagyon együttmûködõk;
hónapokig, évekig tarthat, de ismétel-
ten kapunk visszajelzéseket olyan
gyerekektõl, akik azt mondják: Ez
nem volt jó, vagy pillanatnyilag rossz
dolgom van ebben a családban. De lé-
teznek olyan szülõk, akik azt hiszik,
ennek csak a gyerekhez van köze,
õhozzájuk nincs.”

Jesper Juul Európa egyik legjelen-
tõsebb családterapeutája. Számos
szeminárium, elõadás és szülõknek
írt könyv révén nemzetközileg is-
mertté vált. Mégis makacsul azt állít-
ja, hogy semmit sem ért a gyerekne-
veléshez: „Szívesen beszélnek rólam
nevelési szakértõként. Ez abszolút
nem találó. Véleményem szerint egy-
általán nem léteznek nevelési szakér-
tõk. A nevelésben nincs egyetlen he-
lyes út. Nem tudom, hogyan kell he-
lyesen csinálni. Arról tudok valamit,
mit lehet tenni, ha az ember elégedet-
len, ha dühös, vagy szomorú, vagy
ideges. Errõl nagyon sokat tudok.”

Saját tapasztalatából tudja, és azért,
mert számos gyerek, fiatal és szülõ ír
neki tanácsot kérve, ahogyan az a fia-
tal is, aki kétségbeesésében õhozzá
fordult:

„Kedves Jesper Juul, nagy nehézsé-
geim vannak önmagammal. Félek at-
tól, hogy mit gondolnak rólam má-
sok, és ez nagyon gátlásossá tesz a
hétköznapokban… Sosem merek
egészen önmagam lenni… Ez persze
oda vezet, hogy önközpontú, levert és
ingerült vagyok. Ez talán normális is,
ha az ember 17 éves, de az a helyzet,
hogy két bátyám (az egyik 21, a má-
sik 23 éves) ugyanezt a magatartás-
mintát mutatja. Mindketten antide-
presszánsokat szednek, és nagyjából
ugyanolyan nehézségeik vannak,
mint nekem… Biztos vagyok abban,
hogy az egésznek valamiképp a szü-
leimhez van köze, de nem tudom
pontosan, hogyan… Nem tudom, mit

tegyek. Szabaduljak meg a családom-
tól, és egyszerûen költözzek el? Na-
gyon örülnék, ha válaszolna.”

Hogy az ifjú szakítson-e a családjá-
val, és elköltözzön-e, Jesper Juul nem
tudja, és nem is akarja eldönteni, de
„fantasztikus dolog” lenne számára,
feleli, ha a fiú szembenézne a való-
sággal:

„Természetesen lehetne vitázni ar-
ról, hogy szüleid nyújthattak-e volna
jobb életet Neked és testvéreidnek, de
az effajta vita senkinek sem használ-
na. A szüleid odaadták az életüket,
ahogyan tudták, és Ti, gyerekek biz-
tosan jobban gazdagították az õ életü-
ket, mint õk a tiéteket… Képtelenség
elõre megmondani, milyen viszo-
nyod lesz a jövõben a szüleiddel,
amíg nem ástad el fantázia-elképzelé-
seidet, és egy ideig nem gyászoltad
meg azok elvesztését. De egy szép
napon érezni fogod, hogyan árasztja
el testedet valami új energia, és ez
lesz annak a jele, hogy immár szabad
vagy, és új életet kezdhetsz. Ennek az
új életnek az alapja eleinte nem lesz
különösebben terhelhetõ, de ebben a
sorsban emberek ezreivel osztozol,
akik szintén nem mintacsaládból
származnak.”

A nevelés minden gyereknek kárt
okoz, ezen egyszerûen nem lehet vál-
toztatni, mondja a nevelési nem-szak-
értõ. Senki sem ússza meg ép bõrrel,
aki tíz évet élt egy bizonyos társada-
lomban vagy egy bizonyos család-
ban. Ez nem szép, de sajnos normális
jelenség. Jesper Juul számára illúzió
az álom a „természetes gyerekrõl”,
aki manipuláció, sérülés és elnyomás
– vagyis az õt körülvevõ kultúra befo-
lyása – nélkül nõ föl. A szülõk mégis
sokat tehetnek annak érdekében,
hogy gyermekeiket ne csak a szenve-
désre tegyék képessé, hanem a bol-
dogságra is. Például felhagyhatnának
azzal, hogy nevelni akarják a gyere-
keket, véli Jesper Juul: „Annak 90%-
ára, amit nevelésnek hívunk, a gyere-
keknek nincs szükségük. És ha fel-
nõttekként felvesszük a nevelõi hang-
hordozást vagy felöltjük a nevelõi
egyenruhát, és elhatározzuk: Most
pedig nevelni fogok – akkor ez több-
nyire semmilyen hatással nincs a gye-
rekekre, vagy legfeljebb rossz hatás-
sal van. Ténylegesen az nevel, ho-

gyan élünk együtt a gyerekeinkkel,
hogyan beszélünk egymással, hogyan
oldjuk meg közösen a konfliktusain-
kat, hogyan beszélünk az eladóval a
pékségben vagy a hentesüzletben.”

Jesper Juul szívesebben beszél ne-
velés helyett kísérésrõl. És ismételten
elmondja kedvenc tételét: Együtt kell
növekedni a gyerekekkel. Kulcsszava
a kapcsolat: „Arról van szó, hogy
tisztelettel közeledjünk a gyerekek-
hez, akkor tiszteletet kapunk vissza
is. Így keletkezik kapcsolat. A kap-
csolat megbízhatósága és minõsége
dönt gyerekeink jó közérzetérõl és
fejlõdésérõl. És a kapcsolat õszinte-
sége.” Szülõkkel beszélgetve Jesper
Juul gyakran mondja: „Kérdezzétek
meg magatokat egészen õszintén, mit
is tesztek most! Azért teszitek, mert
valóban komolyan hiszitek, hogy ez
jó a gyereketeknek, vagy azért, mert
saját apa- vagy anyaképetek miatt ag-
gódtok?” Jesper Juul állítja: Felnõtt
partnerek nem rövidülnek meg attól,
hogy valami nincs rendben önmaguk-
kal vagy a másikkal, és a gyerekek
éppígy nem szenvednek kárt attól,
hogy olyan szüleik vannak, akik hi-
báznak. De kárt szenvednek, ha az,
ami köztük és apjuk vagy anyjuk kö-
zött történik, nem látható át, ha nincs
nyitottság, értsd: hitelesség, ha sem-
mit sem lehet megragadni és érezni,
hanem csak köd van, amelyben a gye-
rek érzelmileg elvész, és tájékozódás-
ra képtelenül bolyong szülei ambiva-
lens érzelmi világai között. Ma ked-
vesek hozzá, holnap dühösek rá.

„Hiszen a gyerekek számára az a
probléma, hogy nemcsak szeretik a
szüleiket, hanem 200%-ig bíznak is
bennük, egyszerûen azt hiszik: Nekem
vannak a legjobb szüleim a világon!
És ha a szülõk nem vállalnak felelõs-
séget önmagukért, ha elhanyagolják
önmagukat vagy rosszul bánnak egy-
mással és a gyerekeikkel, akkor a gye-
rekek azt hiszik: Én rossz vagyok, a
szüleim jók. Rosszul érzem magam,
tehát nyilvánvalóan rossz vagyok.”

Létezik a szülõk és a gyerekek köz-
ti érintkezés csodálatos módja, és per-
sze ez érvényes mindazokra, akik
kapcsolatban állnak egymással. Jes-
per Juul szép nevet talált ki erre:
egyenméltóság. Szerinte az egyen-



méltóság az egyetlen értelmes alter-
natívája a hagyományos patriarchális-
hierarchikus családmodellnek, amely-
ben a férfi és apa áll a csúcson, aztán
jön a nõ és anya, végül a gyerekek. Az
effajta család a társadalmi hatalomel-
osztást is tükrözi. Az egyenméltóságot
elsõsorban a beszédmódról lehet fölis-
merni. Az egyenméltóságú beszélge-
tésben mindkét fél kifejezi gondolata-
it, értékelképzeléseit, érzelmeit, ál-
mait és céljait, ahelyett hogy elmé-
letieskednének vagy elbeszélnének a
másik mellett. A gyermeki integritás
megsértésének gyakran alkalmazott
módja a szidás vagy a „nyelvvel ve-
rés”, ahogyan egy ötéves gyerek ma-
gyarázott egy nem egyenméltóságú
helyzetet. A nyelvvel verés õsrégi ha-
gyománya a nevelésnek, otthon, az
óvodában, az iskolában egyaránt, írja
Jesper Juul: „És ez egészen biztosan
hatalmi kérdés is. Sok olyan szülõvel
találkozom, aki tiszta szívbõl el-
mondhatja: Természetesen szívesen
venném, ha a gyerekem egészséges
önérzetet alakítana ki! De ha ehhez a
gyermeki autonómiához a gyerek ön-
maga iránti felelõsségtudata is társul,
akkor kritikussá válik a helyzet, és
meg lehet figyelni, milyen nehezükre
esik a szülõknek, hogy megváljanak
totális hatalmuktól. Hiszen a hatalom
évtizedeken át a felelõsség rokon ér-
telmû szava volt. Ezért számos szülõ
nem érzi felelõsnek magát, ha nem
gyakorol hatalmat.”

És mindmáig összekeverik a fele-
lõsséget a hatalommal – noha a mo-
dern szülõk gyakran rosszul érzik
magukat attól a gondolattól, hogy ha-
talmuk van a gyerekeiken. Ezért az-
tán félnek attól, hogy érvényesítsék a
hatalmukat – aminek megintcsak sze-
rencsétlen következményei lesznek.
Hiszen a kérdés Jesper Juul szerint
nem az, hogy van-e a felnõtteknek
hatalmuk, hanem az, hogyan képzelik
el ennek használatát, és éppen ezen a
ponton bizonyul az egyenméltóságú
érintkezés a legegészségesebb érték-
elképzelésnek. Jesper Juul ismételten
azt mondja a szülõknek: Semmit sem
kell csinálni a gyerekekbõl, és azt a
legkevésbé, amit a szülõk a legszíve-
sebben látnának bennük. A gyerekek
kész emberek. Születésüktõl fogva.
Nagy bölcsességgel és magas fokú il-
letékességgel jönnek a világra, csak
tapasztalatlanul. Ezért szorulnak rá a
felnõttek tekintélyére és vezetõi ere-
jére, vagyis a hatalom „jó változatá-
ra”. Ha valaki megvonja ezt tõlük, ak-
kor gátat vet boldogulásuknak. De
Jesper Juul ismeri a szülõk ama félel-
mét is, hogy felelõsségtudattal vezes-
sék gyerekeiket úgy, ahogyan helyes-
nek tartják, ismeri a szülõk félelmét
attól, hogy mindig valami rosszat

tesznek. Azt mondja, a mai családok-
ban elhalványult az erõsebbek hatal-
ma, viszont megerõsödött a bizonyta-
lanság hatalma: „Korábban létezett
az a minta, amely így hangzott: Visel-
kedj! A mai minta így hangzik: Siess!
Örökké sietõs dolgunk. Reggel sie-
tünk, az evéssel sietünk, és sietünk a
gyerek fejlõdését illetõen is: Fejlõd-
nöd kell, beszélned kell, olvasnod
kell, tanulnod kell… Sok-sok specia-
lista erre tanít minket. Holott a speci-
alisták olyan emberek, akik nagyon
sokat tudnak nagyon kevés dologról,
és ez azt jelenti, hogy ha az egészsé-
ges étkezésrõl, fogakról, testi fejlõ-
désrõl stb. specialistákkal beszélünk,
akkor a szülõk azt gondolják, ó, még
ezt is meg kell csinálnom, még errõl
is gondoskodnom kell, és gyakran
bûntudatuk támad, és azt kérdezik: Is-
tenem, mindent rosszul tettem? Hi-
szen azt mondják, így meg így kelle-
ne tennem, és most stresszes a gyere-
kem, és ez sincs jól így. Tehát a szü-
lõknek valóban nem egyszerû tájéko-
zódniuk, és eldönteniük, hogy gyere-
keikhez fûzõdõ kapcsolatuknak hol
van a súlypontja.”

Jesper Juul harminc éve foglalko-
zik ezzel a kérdéssel: Hogyan bírhat-
ják ki egymást a családtagok, még-
hozzá úgy, hogy közben lehetõleg
boldogok is legyenek? Ez a kérdés fu-
ramód olyan téma, amelyre a nyilvá-
nosságban kevesebb figyelem jut,
mint az éghajlatváltozásra vagy a
pénzügyi válságra – jóllehet a család
olyan tartósan határozza meg az em-
berek életét, mint kevés más dolog, és
jóllehet alig létezik valami más, ami-
tõl a világ jövõje olyan döntõen függ-
ne, mint ez a kérdés: Hogyan bánunk
ma a gyerekeinkkel?

Jesper Juul eredetileg tanár volt, ké-
sõbb szociális munkás lett. Feltûnõ
viselkedésû gyerekekkel dolgozott,
és igen hamar észrevette, hogy a tu-
lajdonképpeni problémát nem a gye-
rekek jelentették, hanem a szülõk. Így
aztán családterapeuta lett, akinek a
szemináriumokkal, elõadásokkal és
tanácsadói beszélgetésekkel ma az a
célja, hogy megszabadítsa a szülõket
bûntudatuktól, és attól az önmaguk-
nak tett szemrehányástól, hogy rossz
anyák és apák, mivel a gyerekeikkel
való érintkezésükben talán gyakran
tehetetlennek és túlterheltnek érzik
magukat. Ellenkezõleg. Jesper Juul
azt mondja, a legjobb szülõk is bele-
esnek naponta húsz hibába, s ezek kö-
zül a legrosszabb a tökéletesség vá-
gya: „A gyerekeknek nincs szüksé-
gük tökéletes szülõkre, nincs
szükségük ún. igazi szülõkre, csak
olyan szülõkre van szükségük, akik
megteszik a legjobbat, ami tõlük te-

lik, akik nyitottak, és akik ki tudják
mondani: Rossz dolgom van. Hibáz-
tam, ezt nem kellett volna tennem,
megint szidtalak, sajnálom; megpró-
bálom megtanulni, hogyan lehetne ez
elkerülnöm… Ez rendben van. A
gyerekeknek nem okoz problémát, ha
a szülõk õszintének mutatkoznak. A
gyerekeknek az okoz problémát, ha
igazságtalanul vádolják õket a szü-
lõk, vagy nem tudnak megbirkózni a
saját bûntudatukkal.”

Egy anya ezt írta Jesper Juulnak:
„Kedves Jesper Juul! A fiúnk tizenkét
éves, és már a pubertás korában van.
Hogyan lehet elérni, hogy fenntartsuk
vele a nyílt kommunikációt anélkül,
hogy ’kisajátítanánk’ az érzéseit és az
életét? Egyre inkább úgy gondolko-
dik és kérdez, mint egy felnõtté váló
ifjú. Ugyanakkor anyaként félek,
hogy elveszíti nyitottságát irántunk,
és abbahagyja a kérdezést, meg hogy
magáról beszéljen. Attól is félek,
hogy egy napon olyan környezetbe
kerül, ahol megismerkedik a drogok-
kal vagy ilyesmivel. Pillanatnyilag a
legcsekélyebb okom sincs erre az ag-
godalomra, de hogyan tudnám kéz-
ben tartani félelmeimet, hogy azok ne
árnyékolják be a fiammal való párbe-
szédet?”

Jesper Juul válasza: „Bár nem is-
merem a fiát, de szeretnék néhány
olyan dolgot felsorolni, amelyekben a
mai szülõk bízhatnak, föltéve, hogy
alapjában véve rendben van ifjúkorú
gyerekeikhez fûzõdõ viszonyuk.

Bízhatnak abban, hogy gyerekük
nem fog ellenállni néhány kísértés-
nek, és egy sor fájdalmas tapasztala-
tot fog szerezni.

Bízhatnak abban, hogy gyerekük
aktívan fog fáradozni azon, hogy tisz-
tázza viszonyulását a következõkhöz:
alkohol, hasis és esetleg más drogok,
szex, pornográfia és szerelem.

Bízhatnak abban, hogy gyerekük
elkezd különbséget tenni abban, mi-
rõl beszél a szüleivel, és mirõl a kor-
társaival.

Bízhatnak abban, hogy gyerekük
mindazt, amit a következõ években
megtesz, saját magáért teszi – nem
pedig a szülei ellen.”

A 12., 13., 14. évtõl kezdõdõ puber-
tásban a gyerekeinknek tulajdonkép-
pen csak arra van szükségük tõlünk,
hogy tudják: Van a világon egy vagy
két olyan ember, aki valóban hiszi,
hogy rendben vagyok, aki nyíltan ki-
fejezi a véleményét, talán a rosszallá-
sát is, de sosem veszíti el belém vetett
bizalmát. Erre feltétlenül szükségük
van a gyerekeknek, mondja Jesper
Juul, és hozzáteszi: „Mi azonban in-
kább úgy viselkedünk, mint egy ta-
nár, ott ülünk piros ceruzával a ke-
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zünkben, és figyeljük, mi nem helyes
még. Ilyen szülõkre nincs szükségük
a gyerekeknek.” Jesper Juul szerint a
pubertás izgalmas és érdekfeszítõ
szakasz a szülõk és gyerekek közös
fejlõdésében: „Amikor a gyerekek a
pubertás idõszakába lépnek, lehetõ-
ségünk van meglátni, mit értünk el
addig együtt. Közösen eljutottunk
egy pontra; mi, szülõk ültünk a veze-
tõülésben, a gyerekek együttmûköd-
tek velünk. Elégedettek vagyunk az-
zal, ami ebbõl létrejött?” Jesper Juul
sajnálja, hogy a legtöbb szülõ sajnos
nem elégedett ebben az idõpontban,
és belekezdenek valamiféle turbóne-
velésbe, hogy az utolsó pillanatokban
helyreüssék a dolgot. Jesper Juul ezt
nemcsak félelmetesnek tartja, hanem
arcátlanságnak is, és mást javasol a
szülõknek: „Üljön le ma este, talán
egy fél órára vagy egy órára, és nézze
a gyerekét, és élvezze õt: Ez az én 13
éves fiam vagy 15 éves lányom.
Együtt töltöttük el ezeket az éveket,
most ennyi idõs lett – és egész jól csi-
náltuk.” Sok szülõ erre azt feleli neki:
„Igen, de azért nem ilyen jó az ered-
mény. Ha látná a fiamat…” Mire õ:
„Nos, erre csak azt tudom válaszolni:
Ha Ön tökéletességet keres, akkor áll-
jon néhány percre a tükör elé, és
szemlélje önmagát!”

Mindazonáltal: Vannak olyan órák
és napok, sõt hónapok és évek, ami-
kor egyáltalán nem olyan kellemes
otthon, amikor kínos a helyzet. Ezért
Jesper Juul számára nem az a jelentõs
kérdés, hogyan lehetünk mindig bol-

dogok, hanem hogy milyen várako-
zással fordulunk gyerekeink felé: „És
ekkor gyakran csak problémákról van
szó, mindig problémákat várunk,
vagy mindig problémákat akarunk
megelõzni. Ha a szülõk így beszélnek
a gyerekeikrõl, és örökösen panasz-
kodnak: A gyerekem idegesít és ide-
gesít és idegesít… Két gyerek, és mi-
lyen rosszak, és mennyi munka ez…
– akkor el kell gondolkodnunk. Azt
akarjuk, hogy a gyerekeink ilyesmit
halljanak tõlünk? Hogy csak munkát
jelentenek számunkra? Hogyan érin-
tené a feleségemet, ha így beszélnék
róla a barátaimmal?”

Jesper Juul abban látja az alternatí-
vát, hogy ajándéknak és kihívásnak te-
kintsük a meglévõ konfliktusokat.
Szerinte a pubertás a második nagy
esély a szülõk számára, hogy tágra
nyissák szemüket és fülüket, hogy
még egyszer olyannak lássák és hall-
ják gyereküket, amilyen, és amilyenné
lenni akar. Még egyszer kísérésrõl,
kapcsolatról, tiszteletrõl van szó, és
arról a merészségrõl, hogy egymást
kölcsönösen elismerve – tehát egyen-
méltóságúan – megvonják a határokat.
Agyerekek és az önmagunk iránti sze-
retetbõl megtanulni nemet mondani –
ez is nagy gyakorlat! „…hogy tudjak
nemet mondani, és ugyanakkor igent
is mondjak magamra. Megvannak a
határaim, megvannak a szükséglete-
im, megvannak az értékelképzelése-
im, megvannak az érdekeim. Olykor
igent kell mondanom magamra, és

ezért nemet kell
mondanom a gye-
rekemnek vagy a
feleségemnek. És
ez egészen más-
fajta ’nem’…
Most azért mon-
dok nemet ne-
ked, mert most
nevellek… És
eközben a gyere-
kek és a fiatalok
megtudják, hogy
léteznek más em-
berek, akik nem
csupán értem
vannak, hanem
önmagukért is.
Errõl nem lehet
’felvilágosítani’a
gyerekeket, ezt
meg kell élniük.”

A felnõtteknek
joguk van a
’nem’-hez. De a
gyerekeknek is,
mondja Jesper
Juul: „Ó igen! A
gyerekek kez-
dettõl fogva

mindig nemet mondtak. Különösen
másfél és négy-öt éves koruk között
nagyon gyakran mondanak nemet,
mivel úgy érzik: Igent kell monda-
nom önmagamra. Avagy nemet mon-
danak erre a szörnyû nyomásra, arra,
hogy muszáj sietniük. És figyelnünk
kell a gyerekeknek erre a nemet mon-
dási jogára. Hiszen feltétlenül azt
akarjuk, hogy amikor 12, 13, 14 éve-
sek lesznek, tudjanak nemet mondani
– más embereknek, a barátaiknak és
barátnõiknek, az utcai drogkereske-
dõknek és így tovább.”

Még egyszer: Egyetlen fiú vagy
lány sem hagyja el a gyermekkor pa-
radicsomát anélkül, hogy lelke kisebb
vagy nagyobb mértékben kárt ne
szenvedett volna. Ez a dolgok rendje
ebben a világban. De Jesper Juul azt
mondja, szerencsére mindannyiunk-
nak egy egész életnyi idõnk van arra,
hogy a gyógyulásunknak szenteljük
magunkat. Családokkal beszélgetve
Jesper Juul olykor önmagáról is me-
sél: Arról, hogy fiatal apaként hogyan
ordított rá a fiára, hogy engedelmes-
ségre kényszerítse. Arról, mennyire
örül annak, hogy az unokájával értel-
mesebben és higgadtabban tud visel-
kedni. Arról, hogy gyermekként
mennyire idegennek érezte magát a
családjában, és hogy az anyja mind-
máig nem tartja õt felnõtt férfinek.
Jesper Juul 16 évesen elhagyta a szü-
leit, és tengerész lett. Csak sok évvel
késõbb tért vissza. És több mint négy
évtizedig tartott, amíg bele tudott
nézni a tükörbe, és azt tudta mondani:
Rendben vagyok.

„Különösen az anyám nem tudta
megadni nekem azt, amire szüksé-
gem volt; minden mást akart adni ne-
kem, ezért vissza kellett húzódnom.
18. és 30. életévem között három-
négy-öt pótszülõm volt. Találkoztam
olyan férfiakkal, akik csaknem apáim
voltak, néhány tanárral az egyete-
men. És találkoztam egy olyan házas-
párral, ahol az asszony jó anya volt.
Sokat viaskodtam, és így 45. évemtõl
gyakrabban voltam elégedett ma-
gammal.

Gyakran beszélnek a bennünk lévõ,
belsõ gyermekrõl. Errõl a gyermekrõl
jobban kell gondoskodnunk, mint ez
a saját testi szüleinknek sikerült, kü-
lönben rossz sorunk lesz. Meg kell kí-
sérelnünk, hogy szeretetteljesen érzé-
keljük és elismerjük önmagunkat, és
szeretetteljesen gondoskodjunk ma-
gunkról. Hiszen nem léteznek tökéle-
tes szülõk, és a jövõben sem léteznek
majd tökéletes szülõk.”

Doris Weber
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