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Elõszó

Örömmel adjuk közre az Iskolapszichológia sorozat újabb, immár 33. kötetét. Az Országos Is-
kolapszichológia Módszertani Bázis gondozásában megjelenõ sorozat és maga az iskolapszi-
chológusi szakma is nagy utat tett meg az elsõ kötet 1987-es megjelenése óta.

A sorozat most megjelenõ öt újabb kötete a TÁMOP 4.1.2. B Országos koordinációval
a pedagógusképzés megújításáért c. pályázat támogatásával a korszerû követelményeknek
megfelelõ megújult külsõvel, de változatlan szakmai célkitûzésekkel jelennek meg. A most
kiadásra kerülõ kötetek újdonsága, hogy nem csupán papír alapon, hanem elektronikus for-
mában, szabad hozzáféréssel is megjelennek, aminek következtében reményeink szerint szé-
les olvasóközönséghez jutnak majd el.

A sorozat célja kezdettõl fogva az óvoda- és iskolapszichológusok módszertani eszköztá-
rának fejlesztése és az iskolapszichológusok számára fontos elméleti és gyakorlati témák kur-
rens szakmai tartalmának közvetítése volt. A sorozatnak azonban kezdettõl fogva széles olva-
sótábora volt, haszonnal forgatják a pedagógia különbözõ területén dolgozók, tanítók és
tanárok valamint fejlesztõpedagógusok is.

Huszonnyolc éve, az iskolapszichológusi szakma születésekor az induló sorozat egyik
feladata a szakma önmeghatározásának támogatása és a feladatkör kialakítása volt. Az elmúlt
huszonnyolc év alatt az iskolában és óvodában megengedõ jelleggel alkalmazható szakembe-
rekbõl ma már az ötszáz fõs gyereklétszám feletti intézményekben kötelezõen jelen levõ szak-
emberekig jutottunk a törvényi szabályozás terén. A szakmai feladatok végzéséhez kezdet-
ben egy minisztériumi módszertani levél nyújtott támpontokat, ma már azonban szakmai
protokoll segíti a szakemberek mûködését.

A sorozat szándéka változatlanul a szakmai támogatás, a módszertani kultúra növelése.
Kezdettõl fogva megtalálhatóak a szerzõk közt a szakterületet tudományos igénnyel mûvelõk
mellett a gyakorlati szakemberek. A most megjelenõ kötetekben is ez a sokszínûség tükrözõdik.

A 33. kötet szerzõi az iskolapszichológia iránt is elkötelezett klinikai gyermekpszicholó-
gusok, akik a serdülõkorú fiatalok problémáit a megelõzés, a prevenció támogatásának szán-
dékával tárgyalják.

A következõ megjelenõ kötet, a 34. majd az iskolai motiváció célelméleti megközelítését
tárgyalja, ennek kutatási eredményeit foglalja össze, és egy az iskolapszichológusok által
használható, a szerzõ által fejlesztet kérdõívet is bemutat.

A 35. kötet egy gyakorló iskolapszichológus sok évtizedes tapasztalatára épülve, a hierar-
chikus szociometria módszerét felhasználva, a közösségépítésnek a szerzõ által kidolgozott
módszerét mutatja be, számos gyakorlati példával alátámasztva az osztálytükör módszerét.

A 36. kötet két kérdõíves módszert tartalmaz, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretek-
kel alátámasztva a mondanivalót, a tanulási stílus és a tanulás kognitív és affektív tényezõi és
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az alulteljesítés témában. Mindkét írás a tanulás hatékonyságának növelését, a diákok és a ta-
nárok számára hasznosítható információk nyújtását tûzi ki célul.

A 37. kötet az iskolapszichológia fejlõdésében két okból is mérföldkõnek tekinthetõ. Az
a kötet egy társas készségeket fejlesztõ tréning kidolgozását mutatja be. Újdonsága, hogy
több iskolapszichológus együttes munkájaként jött létre ez a program. A kollégák közötti
együttmûködés a szakmai fejlõdés egyik meghatározó eleme lehet a jövõben, és ennek elõse-
gítõje az iskolapszichológia kezdeti idõszakában is a módszertani bázis volt. Ez esetben azon-
ban már egy újabb módszertani központ, a 2009-ben Szabó Éva vezetésével alakult Dipszi,
a Délalföldi Regionális Módszertani Központ köré szervezõdõ szakemberek munkáját olvas-
hatjuk, ami a szakma országos szervezeti kiépülésének is egy jelentõs állomása.

Õszintén reméljük, hogy az új lendületet kapott Iskolapszichológia sorozat most megje-
lenõ köteteit haszonnal forgatják mind az óvoda- és iskolapszichológusok, mind a közneve-
lés különbözõ területén dolgozó pedagógusok és felkeltik az érdeklõdõ nagyközönség
figyelmét is.

N. Kollár Katalin
sorozatszerkesztõ

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Bevezetés

Tanulmányunkban arra szeretnénk rámutatni, hogy a serdülõkorban megjelenõ viselkedési
formák, a felnõtt társadalom által devianciának címkézett magatartásmódok fejlõdési pers-
pektívából nézve, sok esetben nem is valódi devianciák, hanem a serdülõkor fejlõdési felada-
tainak megoldásáért folytatott küzdelem megjelenési formái. A deviáns karrier kialakulásá-
ban nagy szerepe van annak, hogy a környezet képes-e megfelelõ határokat szabni, valamint
annak, hogy az újonnan megjelenõ magatartásmódokat miként minõsítik a felnõttek.

Tanulmányunk elméleti keretét a serdülõkorról vallott nézetek és a deviancia fogalmá-
nak ismertetése képezi. Fontos szempont volt számunkra, hogy elkülönítsük, meddig beszé-
lünk normatív krízisrõl, és mikortól gondolhatunk devianciára vagy patológiára.
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A serdülõkori fejlõdés
különbözõ elméleti megközelítései

Sigmund Freud a serdülõkori fejlõdést a pszichoszexuális fejlõdési szakaszok keretében fo-
galmazta meg, és feltételezte, hogy ennek az idõszaknak a szervezõdési sajátosságai és megol-
dási módjai a felnõttkorban az érzelmi és szexuális élet meghatározói lesznek. Az õ nevéhez
kötõdik a „végsõ szexuális szervezõdés” fogalma (Három értekezés a szexualitásról, 1905),
mely szerint a serdülõkorban dõl el, hogy az ösztönkésztetések milyen kielégülési formája
megengedett, mi az, ami nem ütközik a felettes-én tilalmába. A felettes-én tartalmát a serdülõ
szüleihez való kapcsolatának belsõ képe határozza meg. A felettes-én tartalma azonosulási fo-
lyamatokban jön létre. Funkciója ezeknek a belsõ tartalmaknak az, hogy elõsegítsék a nor-
mák és a szabályok beépülését.

Tehát, ebben az életszakaszban az évek alatt kialakult belsõ képnek is át kell rendezõd-
nie, szét kell „törni” a szülõkhöz kötõdötten kialakult belsõ normarendszert ahhoz, hogy a ser-
dülõ ki tudjon lépni a családból. A korai idõkbõl származó introjektált szülõ csak részben fedi
le a valóságos szülõt, hiszen befolyásolják az érzelmek és az idealizáció. Ha a szülõ belsõ
képe túl messze áll a valós kapcsolattól, esetleg ijesztõ, fenyegetõ, akkor a feladatmegoldás
nehezítetté válik, és a serdülõ nem tud leválni a belsõ tárgyakról. Másképp fogalmazva, a szü-
lõkrõl és saját magáról kialakult reprezentációk merevek, nehezen változtathatóak, és az új ta-
pasztalatok is ezeknek a reprezentációknak a mentén szervezõdnek. A serdülõ így kevéssé
lesz képes másokat és saját magát új perspektívából látni, új tulajdonságokkal, érzelmekkel,
elvárásokkal bõvíteni és alakítani belsõ világát, szelf- és tárgyreprezentációit.

P. Blos a serdülõkort második individuációs folyamatnak tekinti, melyben az énszervezõ-
dés változásait az internalizált, infantilis tárgyakról való érzelmi leválás kíséri.

Ez a családról és a szülõkrõl való leválás teszi lehetõvé, hogy a serdülõ a családon kívüli
kapcsolatok felé nyitottá váljon, kortárs kapcsolatokat alakítson ki. A serdülõkori kapcsolódá-
si nehézségek, a tartós magányosság mindig azt jelzi, hogy a családról való leválás folyamata
idõlegesen vagy tartósan elakadt. A leválás elakadása megakadályozza, hogy a serdülõ felnõ-
jön, és a felnõtt világ részévé váljon.

A serdülõkort mint második individuációs folyamatot, megelõzi az elsõ individuációs
szakasz, mely a harmadik életévben zárul le a tárgykonstancia kialakulásával. A serdülõkor-
ban ehhez a szinthez lép vissza a serdülõ, újraértékeli a szülõkhöz való viszonyt, és egy reáli-
sabb kapcsolatot alakít ki velük szemben, melynek következtében a korábban omnipotensnek
látott szülõk valóságos személyekké („emberré”) válnak.

Blos úgy fogalmaz, hogy létrejön a másodlagos tárgykonstancia.
A folyamatban elkerülhetetlen a regresszió, a serdülõnek vissza kell lépnie fejlõdése ko-

rábbi szakaszába ahhoz, hogy azt meghaladhassa, azaz regresszióra van szüksége ahhoz,
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hogy a progresszió létrejöhessen. A fejlõdésben az én szervezõdése jut magasabb szintre, eh-
hez azonban vissza kell lépnie a csecsemõkori énállapotokba, hogy azt újraélve létrejöhessen
a belsõ tárgyaktól való elszakadás. Eközben a csecsemõkori érzelmi állapotok is felidézõd-
nek, és ez ad lehetõséget átdolgozásukra és meghaladásukra. A csecsemõkori érzelmi állapo-
tokhoz való visszatérés sokszor ijedelmet kelt a környezetben. Egy anya panaszolta, hogy
gyermeke egész nyáron feküdt a szobájában és valami szörnyû zenét hallgatott, semmilyen ak-
tivitásra nem lehetett rávenni.

Fontos ugyanakkor, hogy a serdülõ mindeközben képes legyen váltogatni a regresszív és
a progresszív szakaszokat.

A korai tárgykapcsolatokhoz való visszalépéssel felerõsödik a kapcsolódások ambivalen-
ciája, azonban az én érettsége miatt képes ezt konstruktívabban kezelni, integrálni, feloldani.

A tárgykapcsolatok ambivalenciájának újraéledése a környezet számára is jól érzékelhe-
tõ, és nehezen kezelhetõ. A serdülõ egyik pillanatban visszautasító, majd a következõ pillanat-
ban az érdeklõdés hiányát kéri számon környezetétõl („Gyere ide, takarodj!”).

A családtól való távolodást a serdülõ felszabadulásként éli meg, ezzel együtt megjelenik
a veszteség élménye is. Anna Freud ezt a jelenséget a szerelem és gyász állapotaként írja le.

A családtól való távolodással az addig támogató szülõi kapcsolatokat is távolítja a ser-
dülõ, ezáltal azonban felszínre kerülhetnek énje gyengeségei is. Ezt a serdülõk többnyire
a szoros kortárs kapcsolatokkal pótolják, és így a család korábbi támogató szerepét a kor-
társ csoportok veszik át. A csoport a fejlõdést támogató szerepbe kerül, amennyiben lehetõ-
séget ad új szerepek, kapcsolati minõségek, helyzetek kipróbálására, és egyúttal csökkenti
a gyerekkori függést. Ha azonban a csoporttól való függés ugyanolyan erõs marad, mint
amilyen korábban a családtól való függés volt, akkor nem segíti a fejlõdést, a függetlene-
dést, az önállósodást. Ezt sok esetben nehéz megítélni, vagyis lehet, hogy a kötõdés csak át-
tevõdött egy másik tárgyra, minõségi változás nélkül, ez azonban a leválási törekvés elsõ lé-
pése is lehet.

Ez jellemzõ a 14-15 éves korosztályra, kik szinte teljesen beleolvadnak az általuk válasz-
tott irányzatokba (zenei, öltözködési…), és ez szervezi életüket.

A gyermekkori, mágikus erõvel bíró, idealizált szülõket le kell értékelnie, valóssá kell
tennie, hiszen, ha megmaradnak mágikus erejûnek, nem kockáztatható meg a tõlük való füg-
getlenedés. A folyamatot Laufer (1981) az ödipális szülõ restaurálásának hívja. Sigmund
Freud (1905) elgondolására alapozva fogalmazza meg Moses Laufer saját elméletét a serdü-
lõkori fejlõdési feladatokról, melynek középpontjában a szexualitás átszervezése áll.

Úgy gondolja, ha a gyermek a szülõt a továbbiakban már nem tekinti mindenhatónak, ak-
kor megbocsáthatóvá válnak a nem teljesített kívánságok, elsõsorban a nem teljesült ödipális
kívánság (az ellentétes nemû szülõ kizárólagos birtoklása), nem kell haragudni, nem kell fél-
nie haragjától, lehet függetlenül létezni, önállóan megoldani problémákat.

Laufer (1976) nagy hangsúlyt fektet a test függetlenedésének kérdésére, hiszen a serdülõ-
nek a saját testéhez való viszonyát is át kell rendeznie. A korai anya-gyerek kapcsolatban a jól
tartott csecsemõ azt élheti meg, hogy teste teljes mértékben az anyai gondoskodástól függ.

A serdülõkori fejlõdés különbözõ elméleti megközelítései
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A késõbbiekben ez már úgy jelenhet meg, hogy az anya a felelõs testének állapotáért, szükség-
leteinek kielégítéséért. Serdülõkorban ennek meg kell változnia, birtokba kell vennie saját tes-
tét, felelõssé kell válnia érte. Ez is csak akkor lehetséges, ha a szülõket a serdülõ már nem tekin-
ti mindenhatónak. Amennyiben ez nem oldódik meg, nem lesz saját testének birtokosa, akkor
összeomlás következik be (break down) és a serdülõkori fejlõdés elakad. Ha nem lesz képes
arra, hogy a szexuális vágyakat leválassza az ödipális szülõkrõl, akkor a szexuális vágyak és
a szexuális test fenyegetõvé válik. A test a negatív érzések forrása lesz az örömök helyett, és
mindazok az indulatok, melyek az ödipális szülõk ellen irányulnak, mert nem teljesítették az
ödipális vágyakat, a továbbiakban a serdülõ saját teste ellen irányulnak. Ha megtörténik az ödi-
pális szülõk restaurálása, és a szülõk valóságos személyekké válnak a serdülõ számára, akkor
a valósághoz való viszonyuk is megszilárdul.

Az igaz ugyan, hogy a serdülõkori fejlõdés freudi megközelítését ma már több szempont-
ból is megkérdõjelezik, ugyanakkor fontos látnunk, hogy a szexuálisan érett test minden kor-
ban és kultúrában a serdülõkori átmenet, illetve a felnõtté válás központi témája. Ennek oka
fõleg abban rejlik, hogy mind a reproduktív sikeresség, mind a szexuális viselkedés szabályo-
zása a közösség jövõje és integritása miatt alapvetõ fontosságú.

Erikson (2002), aki talán a serdülõkor legátfogóbb elméletét írja le, megtartja elméleté-
ben a pszichoszexuális érés szakaszait, de a fejlõdés folyamatát teljesen új perspektívába he-
lyezi. Egyrészt az õ felfogásában a fejlõdés egész életünkön keresztül tart, másrészt a fejlõdé-
si feladatok, illetve a nevelési szokások változatosságot is mutatnak, és ez a változatosság az
adott kultúra céljaitól és intézményeitõl függ. Erikson elméletében a testi szintû változások és
reakciók (érés, valamint szorongás és tünetképzõdés), az életesemények egyedi jelentése (in-
tegrálás, védekezés), és a szociális szerepek (az egyén szociális kontextusa és csoportjának
múltja) együttesen alakítja a személyiség fejlõdését. Feltételezte, hogy az identitás alakulása
egy életen át tart, a különbözõ életszakaszok más-más fejlõdési feladatok megoldása elé állít-
ják az egyént. Az élet elsõ négy szakaszában a fejlõdés indítója és mozgatója elsõsorban az
érés mentén zajlik, míg serdülõkortól a társas, társadalmi hatásoknak lesz döntõbb szerepük.
Ugyanakkor a legkoraibb idõktõl fontos szerepet kapnak nála a szociális mozzanatok. Elméle-
tében a fejlõdés nem folyamatos, krízisek szabdalják – természetes, fejlõdési krízisek –, me-
lyek megoldási szintje serdülõkorban visszaköszön.

„(…) a serdülõ- és az ifjúkorban mindazok az azonosságok és folyamatosságok, amelyek-
re korábban számítani lehetett, többé-kevésbé újra megkérdõjelezõdnek. Ennek oka a test oly
mértékû rohamos növekedése, amilyen a kora gyermekkorban lezajlott, valamint az ehhez já-
ruló genitális érettség” (Erikson, 2002. 257.).

„(…) A fiataloknak a folyamatosság és azonosság új érzése utáni kutatás során a korábbi
évek nem egy csatáját újra kell vívniuk, még ha teljesen jó szándékú embereket kell is így mes-
terségesen az ellenség szerepére kijelölniük…” (ugyanott).

Tehát, a serdülõkorban megbomlik a korábbi egyensúly, és az új egyensúly megtalálá-
sáért folyik a küzdelem. A saját én azonosságának megtalálása központi feladattá válik, mely
folyamatban elõször elveszti korábbi én azonosságát (a „mi” lesz a fontos).

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Ahogy azt már korábban is leírtuk: „Hogy összetartsák magukat, átmenetileg túlzott mér-
tékben azonosulnak a csoportok és a tömegek hõseivel, hogy az látszólag identitásuk teljes el-
vesztésével jár.” Az elõzõekben ismertetett sajátosságok azért kiemelten fontosak, mert a töb-
bi feladatmegoldással szoros összefüggésben vannak, illetve azt mondhatjuk, hogy ezek
nélkül a többi fejlõdési feladatot sem tudja sikerrel megoldani a serdülõ.

A serdülõkori fejlõdés különbözõ elméleti megközelítései
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A serdülõkor fejlõdési feladatai

A serdülõkor nem egységes fogalom, életkor szerint is és fejlõdési feladatok szerint is külön-
bözõ szakaszokat foglal magában. A serdülõkor kezdete, lefolyása és lezáródása kultúránként
és koronként is jelentõs eltéréseket mutat. Az archaikus társadalmakban a serdülõkori átme-
net pontosan szabályozott és intézményesített, míg a modern társadalmakban az átmenetet
biztosító keretek szinte teljesen hiányoznak. A serdülõkor mindig kitüntetett jelentõségû,
mind az egyén fejlõdése szempontjából, mind a társadalom, illetve a közösségek szempontjá-
ból (vallási közösségek). A serdülõkor a felnõtt lét „elõszobája”, mely a közösség oldaláról
nézve lehetõséget, kihívást és kockázatot egyaránt magában rejt. A túl nagy szabályozatlan-
ság a közösség integritását veszélyezteti.

A serdülõkor jelentõségét az adja, hogy ebben az életszakaszban körvonalazódnak a ké-
sõbbi felnõtt élet keretei, ugyanis olyan ez az életszakasz, mint egy „alapkõletétel”.

A személyes fejlõdést nézve, serdülõkorban újra elõkerülnek a korábbi fejlõdési felada-
tok, melyeket jól, rosszul oldottunk meg, és itt van (talán utoljára) lehetõségünk arra, hogy fi-
nomítsuk, tökéletesítsük a megoldásokat, melyek tulajdonképpen kompromisszumok újrakö-
tései. Bizonyos fejlõdési feladatok serdülõkori megoldási szintje vagy megoldatlansága
beépül a személyiségbe és a késõbbiekben már nehezen módosítható.

A serdülõkorban megoldásra váró fejlõdési feladatok

A testi fejlõdés, szexuális érés a kapcsolatok átalakítására kényszeríti a serdülõt és környeze-
tét is. A serdülõnek át kell alakítania szüleihez való viszonyát, a saját (megváltozott) testéhez
való viszonyát, kortárs kapcsolatait és a felnõtt társadalomhoz való viszonyát.

Önmaga meghatározását már nem a családban elfoglalt helye szerint kell definiálni, hanem
szüksége és igénye van a felnõtt társadalomban lévõ helykeresésre, önmeghatározásra. Összes-
ségében azt mondhatjuk, hogy kezdetét veszi a leválás. A leválás módját és minõségét meghatá-
rozzák a korábbi fejlõdési feladatok megoldási szintjei (újraközeledési krízis). Lehetõség nyílik
a korrekcióra, egy jobb megoldás keresésére, de az is elképzelhetõ, hogy a korábbi rossz megol-
dások olyan markánsan vannak jelen, annyira merevek, hogy nem engednek teret egy új lehetõ-
ség keresésére, a változásra. A fejlõdési krízis folyamatában a serdülõ próbálja megtalálni
a megoldást arra, hogy önállósodjon, olyan távolságba tudjon kerülni a szülõktõl, melyben biz-
tonsággal meghatározhatja identitását, bátran vállalhatja szerepeit. Ha elakad a leválás és a fent
említett folyamat nem zajlik le, akkor a serdülõ zsákutcába kerül. Ez azzal a következménnyel
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járhat, hogy a fontos fejlõdési feladataiban nem tud továbblépni, és ezzel megnõ a deviancia
vagy a patológiás fejlõdés kockázata. Azt gondoljuk, hogy önmagában egy viselkedés, állapot,
helyzet nem tekinthetõ sem deviánsnak, sem patológiásnak, csak abban az esetben, ha tartósan
fennáll vagy túlzottan kiterjedt, és így elakadást eredményez.

Mik a további feladatok?
Saját identitás megtalálása, társadalmi szerepvállalás.
Az identitásformálás serdülõkorban a fejlõdés kiemelkedõ folyamata (Péley, 2002), de

ahogy már korábban is írtuk, elõzményei a gyermekkorra tehetõk, s ahogy Bettelheim (1994)
írja az Elég jó szülõ címû könyvében „Egy személy késõbbi énjének – identitásának – elõfutára-
ként az alakul ki benne kisgyermekkorában, amit joggal nevezhetünk testsémának. A testséma
ugyanis az az alapzat, amelyre késõbb a személyiség kidolgozottabb és sajátosabb összetevõi rá-
épülnek, és amely a személyiség tartalmát és struktúráját javarészt éppúgy meghatározza, mint
azt, mennyire lesz megbízható, vagy törékeny ez a szerkezet.” (174.)

A serdülõkori identitás megtalálásában tehát alapvetõ a saját testéhez való viszony, a test
elfogadása. Fontos kérdés a serdülõk számára, hogy mit bír ki a testük, mire képesek. Nem vé-
letlen, hogy erre az idõszakra jellemzõ az aszketizmus és az extrém sportok kipróbálása.

Fiatal páciensünk arról számolt be, hogy éjszakánként a vasúti hídról ugrálnak le gumikö-
téllel. Egy másik fiatal napi 20 km-t futott reggelente, és esténként még konditerembe is járt.

Mindkét példa jól mutat rá, és igazolja, hogy mennyire fontos számukra annak megta-
pasztalása, hogy mit bír ki a testük, milyen veszélyes kalandba mernek belemenni, mivel vív-
hatják ki társaik elismerését.

A saját identitás kialakításában, elengedhetetlen a saját nemi identitás megtalálása, mely-
nek feltétele, hogy magát, mint szexussal bíró lényt legyen képes elfogadni. Az egészséges
serdülõkori fejlõdés lehetõvé teszi a szexualitást, ami immáron a családon kívüli személyek,
a kortársak felé irányul. A szexualitás akadályozottsága jelzi, hogy a serdülõ nem választotta
le szexuális érdeklõdését szüleirõl, vagyis elakadt a leválás és a nemi identitás kialakítása.

16 éves fiú és szülei jelentkeztek rendelésünkön. A problémát a szülõk a következõkép-
pen fogalmazták meg: „Úgy érezzük, valami nincs rendben a fiunkkal, mert egyáltalán nem
jár sehova, nincsenek kortárs kapcsolatai, nem barátkozik az osztálytársaival, csak tanul, és
minden szabadidejét velünk tölti.”

A fiú arról számolt be, hogy csak szülei mellett érzi magát biztonságban, ezért nem jár el
sehova, nem tart fönt kortárs kapcsolatokat.

A jelzett probléma sejteti a korábbi fejlõdési feladatokban való elakadást, a félelmet az
idealizált szülõ leértékelésétõl, a mágikus erõ fönntartását, és így érthetõ a félelem, hiszen
nem kockáztatható meg a függetlenedés.

„Ki vagyok?”, „Honnan jöttem?”, „Kik az õseim?”, „Mi a múltam?” Ezek fontos kérdé-
sek serdülõkorban, hiszen a valahová tartozás, a folytonosság érzése az alapja az identitásnak.

Nézzünk egy példát Tinédzser Ügyeleti konzultációs eseteinkbõl.
„Sári, aki tizenhat éves, azért jött, mert úgy érzi, hogy már annyira elmérgesedett ott-

hon a helyzet, s olyan ellenséges a viszony közte és az anyja között, hogy teljesen kikészült,
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rengeteget bõg, elege van mindenbõl. A nagy csatározások azóta tartanak, amióta õ bejelen-
tette, hogy tagja lett egy zsidó ifjúsági szervezetnek. A szülõk, akik nem zsidók és nem val-
lásosak ugyan, de felvették a keresztséget, értetlenül álltak a bejelentés elõtt. Fõleg az anya
volt ellene, és igyekezett lányát tiltásokkal visszatartani. Az apa nem volt annyira ellensé-
ges, és így Sári elérte, hogy nyáron 6 hetet Izraelben töltsön. Számára az, hogy õ kicsoda is
valójában, akkor vált fontossá, mikor az a fiú, aki neki tetszett, közölte, hogy õ zsidó lányt
fog feleségül venni. „Na, ez volt az, amitõl teljesen kiborultam” – mondta, s kérdõre vonta
társait, hogy szerintük ki az igazi zsidó: aki köztük van és vállalja, annak ellenére, hogy
nem zsidó, vagy az, aki annak született, de nem vállalja. Sári identitásproblémájának mé-
lyebb, a család történetébe visszavezethetõ gyökereit mutatja, hogy addig keresett, kutatott,
míg kiderítette, hogy anyai ágon a nagymama, vagyis az õ dédmamája zsidó volt” (K. Né-
meth M., 1998).

A társadalmi szerepvállalás, és a felnõtt szerepekhez való viszony megváltozása mint ser-
dülõkori megoldásra váró feladat, leginkább a serdülõkor végére tud kiteljesedni. Klinikai ta-
pasztalataink azt mutatják, hogy leginkább ezzel vannak elakadva a serdülõk. Eközben sok-
szor azt látjuk, hogy túlzott a szerepvállalás. Azután kiderül, hogy ez nem egy valódi
szerepvállalás, csak egy kapaszkodás, egy valahova való tartozás vágya, mivel a szereppel járó
felelõsség felvállalása már akadályokba ütközik. Fiatal fiú hosszú fekete bõrkabátban, Martens
bakancsban érkezik a rendelésre, majd megkérdezi: „Tessék mondani, le kell venni a cipõt?”

A családról való leválásnak, a világhoz való kapcsolódásnak különbözõ stációi vannak,
melyeket tekinthetünk ideiglenesnek, és azt a célt szolgálják, hogy a serdülõ a család után va-
lahova tartozónak érezhesse magát. Ha a család nehezen engedi el a serdülõt, akkor sok eset-
ben nagyon ellentétes, a család és a környezet számára deviáns értékrendû lesz a megoldás. El-
képzelhetõ, hogy olyan emberekhez kapcsolódik, akik tulajdonságaikban a szülõk ellentétei,
de tudattalanul a szülõket reprezentálják. (Magasan kvalifikált családok gyermekei gyakran
választanak alacsony iskolai végzettségû kapcsolatot.)

A feladatmegoldásért zajló küzdelemben erõteljesen megjelenik a regresszió, a gyermek-
korba visszahúzó érzések, és a tudatos felnõni vágyás. (Plüssmacival alszik, de erõs sminket
használ.)

Látható, hogy a serdülés fejlõdéssel jár együtt, de ez hosszú idõt vesz igénybe, a serdülõ-
nek újra kell fogalmazni a kereteket, és ahogy Winnicott írja: „És amíg a fejlõdés tart, a szülõ-
figurának kell a felelõsséget vállalni. Ha a szülõfigurák lemondanak, akkor a serdülõnek ug-
rást kell tennie a hamis érettség felé, és így elveszíti legdrágább kincsét: a szabadságot, hogy
ötletei lehessenek, és ösztönösen cselekedhessen” (Winnicott, 1968, 2004).

A felnövés másik aspektusa az agresszió mentén értelmezhetõ. Mondhatjuk azt, hogy
a felnövés agresszív aktus, a tudattalan fantáziában mindig ott van valakinek a halála, mivel
a felnövéssel a serdülõ a szülõk helyének elfoglalására törekszik. Gyakori a gyilkossági, ön-
gyilkossági fantázia (Winnicott, 1968, 2004).

Több ízben hangoztatott mondat serdülõk szüleitõl: „Nem élem túl!” De a serdülõktõl is
halljuk: „Elegem van, megölöm magam!”

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Mindezek miatt nagy szükség van a szülõk erejére! Ha a szülõk túl könnyen feladják és
nem konfrontálódnak, akkor nem vállalják a felelõsséget a serdülõkért, magára hagyják ag-
resszív késztetéseivel, ami így a serdülõkben destrukcióvá változik. Ha mernek a szülõk
konfrontálódni, a leválás és a serdülõkori feladatmegoldás fokozatosan megy végbe, az ag-
resszió keretek között marad, az önállósodás és a kiteljesedés felé viszi a serdülõt. Ha hiány-
zik a külsõ keret, a szülõk nem képesek határokat szabni, vagy túl merev határokat szabnak,
az agresszió szabályozatlanná válik, és/vagy antiszociális irányba viszi a serdülõt, vagy az
agressziót önmaga ellen fordítja, destruktívvá válik, mely öngyilkossághoz vezethet. („Min-
denkinek jobb lenne, ha én és a problémám nem lennénk.”)

A serdülõkor fejlõdési feladatai
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Fejlõdési krízis vagy deviancia?

Fejlõdés: Az a folyamat, mely az adott egyén spontán érése és a környezet kölcsönhatása nyo-
mán alakul a születéstõl a halálig. A fejlõdési folyamat alatt lehetnek elakadások, megtorpaná-
sok, akár visszafejlõdések, majd ugrásszerû meglendülések.

Krízis: Görög eredetû szó, mely azt jelenti, hogy fordulópont az események rendjében.
Erikson szerint a krízisnek lehet regresszív és progresszív kimenetele.
Regresszív a krízis megoldása, ha az egyén nem képes „megugrani” a fejlõdés feladatait,

benne reked egy elõzõ fejlõdési szakaszban.
Fejlõdési krízis: Életünk során több olyan életszakasz van, mely az addigi struktúrák

gyökeres átalakulását követeli, de e nélkül az átalakulás nélkül nem tud bekövetkezni egy mi-
nõségi változás. Ilyen kiemelt életszakasz például a születés, az ödipális kor, a latencia idõ-
szaka, a serdülõkor, de idesorolhatjuk az életközép krízist, a klimaktériumot vagy a nyugdí-
jaskort is.

Afejlõdés során a serdülõkori krízis követeli a legnagyobb átrendezõdést, talán ezért a leg-
elhúzódóbb is. Bloss (1967) elmélete szerint a serdülõkori krízis szükségszerû velejárói a reg-
resszív állapotok. Ugyanakkor fontos eldöntenünk, hogy a regresszió meddig szolgálja a fejlõ-
dést, és mikortól rögzül mint állapot, deviáns vagy patológiás mûködést eredményezve. Bloss
a normál és a patológiás én regressziót úgy különíti el, hogy vizsgálja mennyire differenciálat-
lan szintre csúszik vissza az én a regresszióban. Az én teljes visszacsúszását az álomhoz hason-
lítja, míg a részlegest a hallucinációhoz. A különbséget abban látja, hogy normál regresszió ese-
tén az én megtartja kritikus és megfigyelõ funkcióját, ezzel elkerüli a regresszív állapottal való
teljes összeolvadást, mely a gyermeki szint összeolvadás-élményének felel meg. Ezt úgy is
megfogalmazhatjuk, hogy a serdülõ azonosul-e teljes mértékben a regresszív állapottal, vagy
átmeneti állomásnak érzi, melyen túl szeretne jutni. Ezért nem mindegy, hogy a környezet ho-
gyan címkézi a serdülõ viselkedését, képes-e érzékelni a serdülõ változásra való törekvését.
A környezet számára azért is nehezen érzékelhetõ a két állapot különbsége, azaz a normál reg-
resszió és a regresszív állapottal való összeolvadás, mert csak a viselkedés szintjét észleli, és
nem lát bele abba, hogy mennyire azonosul állapotával a serdülõ.

Szakmai állásfoglalásban kialakult az a nézet, hogy a serdülõi krízisben sokfajta, egyéb-
ként deviánsnak vagy patológiásnak gondolt állapot vagy viselkedés elfogadható, amíg van
változás. Elfogadottá vált, hogy a serdülõ keres, keresi azt a struktúrát, melyben saját vágyai
leginkább megvalósíthatóak és a környezete is elfogadja azt. Bloss (1967) szerint a deviáns
viselkedés tulajdonképpen a serdülõ integritásérzésének a megvédését szolgálja. A szoros,
differenciálatlan, szimbiotikus családi kapcsolatokból kilépni próbáló serdülõ nagyon bi-
zonytalan érzelmi helyzetbe kerül. Ha fenntartja kapcsolatát a szülõvel, összeolvadás fenye-
geti, ha leválik, énje túlzottan bizonytalanná válik. Jellegzetesen ebben az esetben várható
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a szabályszegõ, opponáló viselkedés. A szabályokkal ütközve a serdülõ megélheti személyi-
sége körvonalait, kikerüli az énvesztést. Ebben az esetben a serdülõ olyan személyeket, cso-
portokat vagy tevékenységeket választ, ami ellentéte a családi normáknak. (Az a serdülõ,
aki értelmiségi család gyermekeként kültelki kocsmákban jár éjszakánként, keres kapcsola-
tokat.) Bloss szerint a regresszív állapotok szolgálhatják pusztán a védekezést, vagy a korai
élmények átdolgozásával a fejlõdést segítik. Problémaként említi azonban, ha a serdülõ én
gyengesége miatt minden regressziót elutasít. Ezzel a serdülõ megakadályozza, hogy koráb-
bi kapcsolódási módjait újra átélje, átdolgozza, és egy differenciáltabb szintre jusson. Ebben
az esetben lemond saját személyisége felnövesztésérõl, és saját érzéseitõl is távol kell tarta-
nia magát. „A krízissel együtt járó regresszió »haszna«, hogy teljesen új lehetõségeket nyit
meg a fejlõdés számára. Az elvesztettet, a gyerekkort és tárgykapcsolatait nem elveszettnek
érezni, hanem új konstellációt létrehozni, ez a krízis kreatív megoldása” (Péley, 2002).

Látható tehát, hogy nagy szerepe van a környezetnek abban, hogy képes-e követni, kísér-
ni, tartalmazni és megfelelõ módon kontrollálni ezeket a változásokat. Vannak családok, ahol
a változások nem tudnak megjelenni, és arról számolnak be, hogy gyermekük serdülését ész-
re sem vették, mert végig kötelességtudóan viselkedett, és jó színvonalon teljesített. Sok eset-
ben ezeknél a fiataloknál a késõbbiekben következhet be összeomlás, mert nem küzdöttek
meg egy teherbíró, felnõtt személyiségért.

A mai szülõk számára nehéz kérdés, hogy mikor, hova, meddig és kikkel engedhetõ el
egy serdülõ, vagy hogyan kell arra reagálni, ha a megbeszélt idõpontra nem ér haza, mobiltele-
fonját kikapcsolja vagy kinyomja. Utóbbiak már mindenképpen a kommunikáció megszakítá-
sát jelentik a serdülõ részérõl, ami jelzi, hogy nem bízik szüleiben. Nem bízik abban, hogy
a beszélgetés kompromisszumképes lenne, a szülõk megértenék õt, elfogadnák, hogy például
részegen menjen haza. Van, hogy a szülõ szakítja meg a kommunikációt („Nem beszélek ve-
led, csinálj, amit akarsz!”), ami a konfrontáció felvállalásának hiányát jelzi.

Bármelyik oldalról nézzük a kommunikáció megszakadását (akár idõlegesen is), nehezí-
ti a serdülõ további próbálgatását, hogy a maga számára és a környezet számára is elfogadha-
tó viselkedésmódot alakítson ki. Ez azt jelzi a serdülõ számára, hogy nem bíznak abban, hogy
képes elfogadható megoldást találni. Rosszabb esetben a környezet ezt ki is nyilvánítja: „Ha
így folytatod, semmi nem lesz belõled!” Sokszor minõsítik a serdülõt: „Teljesen õrült vagy!”,

„Drogos vagy!”
17 éves lány õszintén bevallotta otthon az anyjának, hogy a többiekkel együtt kipróbálta

a marihuánát. Az anya ezt a közlést azzal fogadta: „Drogos lettél!” Elrángatta lányát a drog-
ambulanciára, beszerzett egy vizelettesztet, és árgus szemekkel vizslatta. Kapcsolatuk oly
mértékig megromlott, hogy a lány hosszú ideig csavargott, hazudozott, és csak pszichiáter,
pszichológus segítséggel sikerült rendezni kapcsolatukat. A szülõk sokszor nem ismerik fel,
hogy a bizalom a serdülõ felé nagyobb megtartó erõ lehet, mintha õ maga szeretné folyamato-
san kontrollálni a helyzetet.

Részben ez, a konkrét minõsítés, címkézés az, ami megakasztja a próbálkozásokat, a kör-
nyezet és a serdülõ is deviánsnak minõsítheti magát, a fejlõdés elakad.

Fejlõdési krízis vagy deviancia?
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Az elakadás másik lehetõsége, ha olyan feltételeket szab a környezet kimondottan vagy ki-
mondatlanul, melyben a serdülõ gúzsba kötve érzi magát, nem reméli, hogy megtalálja a saját
megoldását, a megfelelõ kompromisszumot. Úgy érzi, nem tud megfelelni a szülõk elvárásá-
nak, ezért vagy „mozdulatlanná” válik, vagy beletõrõdik, a „címkébe”, vagyis, hogy õ deviáns.

A fejlõdési elakadást a serdülõben mindig a reménytelenség érzése kíséri, még akkor is,
ha viselkedéses szinten az ellenkezõje jelenik meg. A serdülõ megéli önmaga feladását, me-
lyet az értéktelenség érzése, önmaga lebecsülése követ. Jobb esetben tud a kortárs csoporthoz
fordulni támogatásért és nem marad kapcsolatok nélkül. Rosszabb esetben annyira értéktelen-
nek érzi magát a szülõi elutasítás miatt, hogy a külsõ kapcsolatokra sem marad energiája, telje-
sen bezárul. Ez az állapot az, mely leginkább a deviáns vagy patológiás megoldások felé viszi
a serdülõt. Megszûnnek próbálkozásai, nem lát kiutat, feladja, mely sok esetben valódi fel-
adást jelent, valódi destrukciót (öngyilkosság), mert tudattalanul úgy érzi, hogy ezáltal talán
segítséget kap, újra rendezõdnek a kapcsolatok, újra indulhat a keresés, próbálkozás. Az ön-
gyilkossági kísérletben „megélheti” feltorlódott agresszióját, melyet a fejlõdés felé nem tu-
dott felhasználni. Az öngyilkosság csak egy módja annak, hogy az elakadás miatt feltorlódott
agresszió levezetõdjön. A deviáns és patológiás megoldások mindegyikénél látható, hogy az
agresszió destruktívvá válik és a serdülõ „ellen” fordul.

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Deviancia

A deviancia normasértõ viselkedésnek tekinthetõ, de számunkra (és a serdülõk számára is) az
a nehézség, hogy mit tekinthetünk normának.

A norma meghatározása minden esetben társadalomtól és kultúrától függ. Jelen társadal-
munkban gyakran nem egyértelmûek a normák a serdülõk számára, és legyünk õszinték, sok-
szor a felnõttek számára sem.

Adevianciaelmélet legjelentõsebb képviselõje Robert K. Merton (1980), aki a deviáns vi-
selkedés társadalmi és kulturális forrásainak módszeres elemzésére törekedett. Vizsgálta,
hogy „miként szorítják bizonyos társadalmi struktúrák a társadalomban élõ egyes egyéneket
arra, hogy non konformista, ne pedig konformista magatartást tanúsítsanak” (1980).

„A deviáns viselkedés bizonyos formáit pszichológiailag épp annyira normálisnak fog-
juk találni, mint az alkalmazkodó viselkedést, s emiatt kétségbe vonjuk majd azt a felfogást,
amely egyenlõség jelet tesz a deviancia és a pszichológiai rendellenesség között” (1980).

A fenti idézetekkel kívánunk rávilágítani, hogy bár a deviancia egy szociológiai foga-
lom, mégis hasznosnak tartjuk a serdülõk viselkedésének értelmezéséhez.

A serdülõk, a családról való leváláskor megkérdõjelezik a család által képviselt érték- és
normarendszert, de ugyanígy megkérdõjelezik a társadalom érték- és normarendszerét is.

Szükségük van erre önmeghatározásuk, identitásuk kialakítása szempontjából. Viselke-
désüket tekinthetjük deviánsnak, vagyis a normától eltérõnek, de mégis „normálisnak”,
amennyiben az identitáskeresés részét képezi, és nem eredményez olyan tartós deviáns mûkö-
désmódot, melyet a társadalom is elutasít. (Drogok kipróbálása, átmeneti használata, illetve
drogfüggõ életmód kialakítása.)

Merton (1980) az értékekhez való egyéni alkalmazkodás öt típusát írja le a célok és az
eszközökhöz való viszonyulás mentén.

1. Konformizmus: stabil alkalmazkodás képe, a célok és az eszközök is elfogadottak. Se-
gít fenntartani a társadalom stabilitását és folyamatosságát

2. Az újítás: a célok elfogadottak, de az elérését szolgáló eszközök nem. Az egyén új esz-
közöket keres, hogy hatékonyabb legyen a cél elérésében. Bár a viselkedés normasze-
gõ, mégis gyakran elfogadott a társadalom részérõl.

3. Ritualizmus: kényszerítõ erõvel kötik az intézményes normák, miközben a célok elérésé-
re nem törekszik. Ennek az alkalmazkodási formának jellemzõje a kudarckerülés és a biz-
tonságos rutinhoz való alkalmazkodás. A társadalom részérõl sajnálatot váltanak ki.

4. Visszahúzódás: mind a célok, mind az eszközök elutasítottak ebben az alkalmazkodási
módban. Ezek a személyek a társadalomban élnek, de nem tartoznak a társadalomhoz,

„idegenek”. A társadalom részérõl ez a legelutasítottabb kategória. Ebbe a csoportba
soroltak a mentális problémák.
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5. Lázadás: elidegenedés az uralkodó céloktól és mércéktõl. A társadalmi rend elutasított,
új célok és intézményrendszerek kialakítására törekszenek (forradalmi csoport), mivel
önkényesnek tartják az addigi célokat. Lázadás, mely igazi átértékeléssel jár.

A serdülõk viselkedésének minõsítése leggyakrabban a családból, illetve az intézmények-
bõl ered.

Számunkra a serdülõ akkor tekinthetõ deviánsnak, illetve akkor van annak veszélye,
hogy patológiássá válik a viselkedése, ha feladja a célok keresését, ha viselkedése megtapad,
nem „mozog” a szélsõségek között, vagyis leáll, elakad a keresésben.

Anna Freud (Vikár, 1980) szerint „amíg a serdülõ – bármilyen nagy szélsõségek között is
– változik, addig korának megfelelõen viselkedik. Komoly aggodalomra akkor ad okot, ha
egy szélsõséges magatartásban hosszú idõre megmerevedik” (154.).

Ez azt jelenti, hogy feladja a feladatmegoldásokat, például kapcsolati kudarcok után fel-
adja a társkeresést és magányossá, otthonülõvé válik.

Ennek vannak jelei, és emiatt ki kell térnünk a Laufer (Vikár, 1980) által összegyûjtött
„vészjelek” ismertetésére, melyek véleményünk szerint a következõ témák köré rendezhetõk.

A kapcsolódásban, kapcsolatokban leáll az átrendezõdés, vagy gátolttá válik, gyerekkori vi-
szonyulását próbálja megtartani mind a szüleivel, mind a kortársaival. Az értékek szintjén telje-
sen a szülei értékrendjét követi (Vikár felsorolásában a 3–4. pont). Ezzel a viselkedéssel tulajdon-
képpen megspórolja a leválást, lehet ugyan párkapcsolata, de az másodlagos lesz a szüleihez
való viszonyához képest. (Fiatal nõ páciens, kinek felnõtt életében jól látható a serdülõkori levá-
lás megoldatlansága, hiszen házasságban él, de napi kapcsolatot tart anyjával, vele beszéli meg
döntéseit. Emellett férjével való szexuális kapcsolata a kamaszkori petting szintjén mûködik.)

Aviselkedésében megjelenõ egyoldalú szélsõségesség vagy nagyon gyerekes, vagy túlzot-
tan kontrollált és felnõttes. Gyakran találkozunk olyan serdülõkkel, akik nagyon jól képesek
megszervezni közösségük életét, programjait, úgy tûnik õk az osztály „motorjai”, de valójában
nagyon magányosak, mert a kapcsolatok intimitását nem képesek megélni, folyamatosan kont-
rollt tartanak viselkedésük felett. (Vikár 1., 2.)

A többi vészjel az érzelmek megéléséhez, és az érzések szorongató voltához kapcsolható
(Vikár 5., 6., 7., 8., 9.). Nem képes érzéseket adekvátan megélni és kifejezni, aminek korai
kapcsolati zavar lehet a hátterében. Az egyik lehetõség az, hogy teljesen elhárítják az érzése-
ket, nem élik meg õket, mert ijesztõek számukra, és nem volnának képesek elviselni.

Helyette a cselekvést, a pörgést választják, halmozzák a kapcsolatokat és az élményeket,
mindent elkövetnek, hogy ne maradjon idõ az átélésre, ne kelljen egyedül maradnia az érzései-
vel. (Bulizás, élményszerzés, gépezés kizárólagossá válása.)

A másik szélsõség, amikor elárasztják a serdülõket az érzéseik, és a kontrollálhatatlanság
súlyos szorongásokat eredményez, mely a megõrüléstõl való félelemig fokozódhat. Ez a súlyos
szorongás több irányba mehet, félelem a jövõtõl, saját testtel kapcsolatos szorongások, szexuali-
tással kapcsolatos szorongások. A harmadik változat, mikor az érzéseiket a hárításaik énidegen-
né teszik, és úgy érzik, hogy viselkedésük kívülrõl irányított, akaratuktól független.

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Ez nagyon ijesztõ lehet mind maguk, mind a környezet számára (ha beszámolnak róla),
de idõlegesen jelen lehet ebben az életszakaszban. Amennyiben tartósan fennáll, megzavarja
a valóságérzékelést és a patológia irányába viszi a serdülõt.

Serdülõ páciens beszámolt arról, hogy úgy érezte, le kell löknie az idõs nénit a busz lépcsõjé-
rõl. A gondolat nagyon megijesztette õt is és a terapeutát is. De a késztetése érthetõvé vált, amint
végiggondoltuk helyzetét, melyben az anyával kapcsolatban minden agresszió le volt tiltva. Ez
az agresszió mobilizálódott a buszban létrejött konfliktus, a néni elégedetlen megjegyzése által.

A serdülõ saját, elhárított érzései a külvilágra is vetülhetnek, és utána, a serdülõ ezeket úgy
éli meg, mint másoktól jövõ véleményeket, értékeléseket. Gyakran találkozunk azzal, hogy
nem mer kilépni az utcára, míg meg nem komponálta öltözékét, sminkjét, mivel azt gondolja,
ha ezt nem teszi meg, mindenki lekicsinylõen fog rá tekinteni. A probléma mögött a serdülõkori
krízis részét képezõ önértékelési válság húzódik meg, melynek mértéke esetenként különbözõ.
Amennyiben ez túlzott mértéket ölt, a patológia irányába megy, és szociális fóbiává alakulhat.

Devianciák a tünetképzés mentén

Két vonalon értelmezhetjük: az egyik a feladatmegoldásokért folyó küzdelemben megjelenõ
devianciák, a másik a családi értékrendben devianciának minõsülõ tünetek.

A pszichológushoz fordulásnál azt tapasztaljuk, hogy elsõsorban akkor kérnek segítsé-
get, mikor a családi értékrendbe nem fér bele a serdülõ tünete, de úgy gondoljuk, hogy emö-
gött valójában a feladatmegoldásért folyó küzdelem áll.

Aserdülõ tünetválasztásában, és abban, hogy tünete milyen súlyosságú lesz, minden eset-
ben fellelhetõ a korábbi fejlõdési krízisek megoldásának, illetve megoldatlanságának minõsé-
ge, és az, hogy a szülõk saját fejlõdési kríziseiket milyen szinten oldották meg. Az esetek több-
ségében ez abban a jelenségben érhetõ tetten, hogy bizonyos cselekedetek, viselkedések az
egyik családban súlyos devianciának számítanak, míg a másik család nem minõsíti annak.

Megfigyelhetõ ez a különbözõ intézmények szintjén is, hiszen vannak középiskolák,
ahol bizonyos cselekedeteket könnyebben, gyorsabban értékelnek devianciának.

Egy 15 éves serdülõ lány, aki egy jó nevû fõvárosi gimnázium tanulója volt, de deviáns
magatartása miatt eltanácsolták, megkereste rendelõnket. A lány ugyanabba a gimnáziumba
nyert felvétel, ahova nagyon sikeres, reáltantárgyakban jeleskedõ bátyja járt. A lány, aki hu-
mán beállítottságú volt, április elsején Túró Rudinak öltözve, görkorcsolyával ment iskolába,
ahol viselkedését azonnal deviánsnak minõsítették, és javasolták a szülõknek, hogy keresse-
nek számára egy másik középiskolát. Sajnos, a szülõk az iskola kérésének azonnal eleget tet-
tek. Lányuk azt élte meg, hogy tettét szülei is deviánsnak minõsítették, és az iskolaváltás nem
oldotta meg a problémát.

Ez az eset azt is jól példázza, hogy a minõsítés gyakorta lehet a deviáns karrier elindítója.

Deviancia
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Az iskolákban dolgozó pszichológusokat abban szeretnénk megsegíteni, hogy a hozzá-
juk forduló serdülõk deviánsnak minõsített tünetei mögött képesek legyenek észrevenni a fej-
lõdési elakadásokat, az én szervezõdésének hiányosságait és annak mértékét. Fontos kérdés
lehet a probléma mértékének fölbecsülése, hogy a megfelelõ helyre irányítsák ellátásra a ser-
dülõt. A tünetek gyakorta olyan összefüggéseket tartalmaznak, mely miatt nem lehet éles és
pontosan körülhatárolható kategóriákat felállítani.

A továbbiakban megpróbáljuk a tüneteket értelmezni, és rávilágítani arra, hogy egy adott
tünet melyik fejlõdési feladat megoldásához kapcsolódhat, milyen családi értékek és normák
ellen próbál lázadni a serdülõ.

Addikciók mint deviáns tünetek

Egyértelmûen deviáns viselkedésnek minõsített a drog használata, melyet a törvényi szabályo-
zás is annak ítél. Szerencsés megkülönböztetni a használó és a függõ magatartást. Használónak
tekintjük, aki nem állandóan él a szerrel, csak alkalmanként, többnyire társasági helyzetben,
a társasági normának megfelelõen. Tapasztalataink szerint a használókat gyakran a kíváncsi-
ság, és a kortársaknak való megfelelés vezérli a kipróbálásban. A szer rájuk gyakorolt hatása
már az elsõ néhány alkalom után megmutatja, hogy milyen élményt tud nyújtani, mennyire tud
segíteni érzelmeik, belsõ állapotaik szabályozásában.

Ez a tapasztalás meghatározza a továbbiakban a szerhez való viszonyukat. Vannak, akik ar-
ról számolnak be, hogy kipróbálták a marihuánát, de mivel semmilyen hatást nem gyakorolt rá-
juk, a továbbiakban nem látták értelmét a használatának. Vannak, akiket kellemesen ellazít, de
úgy gondolják, hogy ezt mással is el tudják érni, így õk sem tartják szükségesnek a szer rendsze-
res használatát. Vannak viszont, akik olyan kellemes, megnyugtató élményeket tulajdonítanak
a szernek, melyeket korábban más helyzetekben nem tudtak megélni, ezért a szer rendszeres
használóivá válnak. Megfigyelhetõ, hogy akik ebbe a csoportba tartoznak, korábban nehezen bir-
kóztak meg érzelmeik, fõleg szorongásaik szabályozásával. A fû használata lecsökkenti szoron-
gásaikat, melyek szabályozására saját erejükbõl képtelenek voltak, és kellemesen üres állapotot
hoz létre bennük. A marihuánát csoportosan használók között az interakciók lecsökkennek,
a kapcsolódási igény csökken, kialakul a társas magány. Ez azonban a csoportban lévõket nem
zavarja, mivel nincs igényük mélyebb kapcsolódásra, és így megszabadulhatnak attól, hogy kap-
csolatokat kelljen építeniük, vagy intimitást kelljen kifejezniük egymás felé. A páciensek elmon-
dása alapján azt látjuk, hogy a marihuána használata nem a feladatmegoldásban, hanem az érzel-
mileg megterhelõ helyzetek elviselésében segíti õket. A kapcsolatok és az intimitás elutasítása
gyakran azt jelzi, hogy a családi kapcsolati rendszer nem jó tapasztalati terepe a kapcsolódások
és az intimitások elsajátításának, a kötõdés bizonytalan és szorongásokkal terhelt. Az agresszió
és a konfrontáció veszélyes, mivel annak az érzésével jár, hogy vagy õ „pusztítja” el a szülõt,
vagy az semmisíti meg õt. Mindezek akadályozzák a leválási törekvések nyílt vállalását.

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Azt látjuk, hogy a különbözõ személyiségszerkezetûeknél más-más szer használata valószí-
nûsíthetõ. Az anfetaminszármazékot használók inkább izgalmat és pörgést igényelnek. Ebben az
esetben a szer mint anyag inkább betölti az ûrt, mivel családi kapcsolataikra az alacsony hõfok és
az érzelmek hiánya jellemzõ. Úgy tûnik, a fût használóknak inkább a szabályozásra van igényük,
míg az anfetaminhasználók a feszültséget kívánják növelni (lásd még: Demetrovics, 2007).

Nem hagyhatjuk ki a serdülõk alkoholfogyasztását az addikciók felsorolásából.
Az italozás jellegében is megfigyelhetõ a kortárs csoportok hatása, de leginkább szoron-

gásuk oldására szolgál. Látnunk kell, hogy ezzel a problémával elõször nem a középiskolá-
ban találkozunk, hanem már az általános iskolások körében.

Példa: 14 éves lány páciens az elsõ randevú elõtt megivott 2 dl tömény alkoholt, mert
annyira szorongott a találkozástól.

Az alkoholfogyasztásra is igaz, hogy ebben a korban a nagy kipróbálás a jellemzõ. Ezzel
magukat is és a szert is kipróbálják („Ki az erõsebb?”).

A korai (13–15 év) és rendszeres alkoholhasználat mögött minden esetben fellelhetõ a ko-
rai traumatizáció, fixáció, a szülõ-gyerek kapcsolat hiányos volta. Sok esetben a szülõk maguk
is alkoholfogyasztók, és a velük való azonosításban az alkohol meghatározó szerepet tölt be, hi-
szen egyszerre szolgálja a feszültségek, szorongások oldását és a konfrontációt.

Gyakorta látjuk azonban ennek az ellenkezõjét is, mikor az alkoholfogyasztó szülõk gyer-
mekei a teljes elutasítás mentén, egy csepp szeszes italt sem fogyasztanak. Ennek a megoldás-
nak a választása sem kevésbé szorongató, hiszen az alkohol olyan fenyegetõ számukra, a szü-
lõk életvitele annyira elutasított, hogy csak így tudnak vele megküzdeni.

Az ilyen páciensek körében sokszor azt látjuk, hogy az alkohol mellett az agresszió is tel-
jesen elutasított, ezért nem szabályozható, gyakran más úton, legtöbbször szomatikus tünetek-
ben jelentkezik.

Példa: Vera 13 évesen úgy kezdte alkoholista „karrierjét”, hogy egy húzásra megivott egy
üveg tömény alkoholt, majd detoxikálóba került, ahonnan a szüleinek kellett kiváltani. Mind-
két szülõ – ugyan más-más módon – alkoholista volt. Az anya folyamatosan fogyasztott alko-
holt, az apa ritkábban ivott, de akkor patológiás részegség alakult ki nála, indulatait mindenféle
szabályozás nélkül nyilvánította ki. Az anya a saját alkoholizmusa miatt elérhetetlen volt lánya
számára, így a lányt egyfelõl elárasztották az apai indulatok, az anyai oldalon azonban az érzel-
mek és a kapcsolódás hiánya volt érzékelhetõ. A lány számára nem volt más kapcsolódási
pont, csak az alkohol. A minta az volt, hogy az érzelmek regulációja az alkohollal oldható meg.

Szintén az addikció körébe soroljuk a serdülõk számítógép-használatát, amennyiben az szinte
kizárólagos tevékenységgé válik.

Gyakran jelzik szülõk és pedagógusok egyaránt, hogy nem csinál mást gyermekük, tanít-
ványuk, csak naphosszat, sõt még éjszaka is ül a gép elõtt, és csak játszik. Ezekben az esetek-
ben elsõdleges, hogy kiderítsük, hogy a gépen kívül van-e más tevékenység az életükben, ho-
gyan mûködnek az iskolában, vannak-e kortárs kapcsolataik. Azt is fontos tisztáznunk, hogy
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mire használják a gépet. A hálón keresztül kapcsolatban vannak-e (msn, chat, skype), vagy va-
lóban csak magányosan játszanak. Annak ellenére fontos kérdés ez, hogy tudjuk, ezek a kap-
csolatok kezdetben virtuális kapcsolatok, de sok esetben lehet belõlük valós kapcsolat, és amíg
nem lesz belõle, a serdülõ addig is megélheti a valahova, valakihez tartozás élményét.

Mindezeknek a különbözõ életszakaszokban más jelentése van, hiszen van olyan idõ-
szak, mikor a fiatal visszahúzódik, készül egy továbblépésre, egy magasabb szintû mûködés-
re, és eközben csak a számítógéppel áll szóba.

Ennél a fajta addikciónál is azt feltételezhetjük, hogy ha nincs más az életében, és nagyon
hosszasan csak ez az összes tevékenysége, akkor elakadt a serdülõkori feladatmegoldásban,
nem köt kapcsolatokat (kortársak felé nyitás), nem tudja érvényesíteni szexualitását, a virtua-
litás világban keresi a megoldást.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az a közös az addiktív viszonyulásokban, hogy a füg-
gõ a dolgokhoz nem képes kapcsolódni, csak függeni tud tõlük. Ha nincs kapcsolat, csak függés,
a leválás sem tud létrejönni. Ennek megértéséhez nem kerülhetjük el Winnicott (1999) elméleté-
nek rövid ismertetését, a potenciális vagy átmeneti tér fogalmáról. A kapcsolódási képesség kiala-
kulásához elengedhetetlen az „elég jó” anya-gyerek kapcsolat, melyben az anya az elsõ idõkben
a csecsemõvel való azonosulás révén képes arra, hogy megfelelõ módon és megfelelõ idõben elé-
gítse ki a csecsemõ szükségleteit, megteremtve ezzel az omnipotencia érzését a gyermekben.
A továbbiakban a gyermekhez való alkalmazkodása fokozatosan csökken, követve a gyermek ké-
pességét, hogy elviselje például a kicsit hosszabb várakozást az anya megjelenésére vagy az evés
megkezdésére. Ezáltal a gyermek megtapasztalja saját különállóságát, és ez elõsegíti a valóság-
hoz való alkalmazkodást, ugyanakkor ez egyben az anyától való szeparáció tapasztalatát is jelen-
ti. Az egység újrateremtése, melyben anya és gyermeke együttesen vesz részt, a korábban kiala-
kult bizalmon alapul és létrejön a közös játék, a megosztás tere, azaz a potenciális tér. Ezek az
élmények nemcsak csökkentik a szeparáció okozta hiányt, hanem új élményekkel gazdagítják
a baba belsõ világát. Ebben a folyamatban az ún. átmeneti tárgyak is segítik a kisgyereket, me-
lyek rendelkeznek az anyai gondoskodás sajátosságaival, azaz a kapcsolatból származó jelenté-
sük is van. Azt is mondhatjuk, hogy a kapcsolatot szimbolizálják. A szimbolizációra való képes-
ség teszi lehetõvé, hogy a késõbbiekben egy másik tárggyal, személlyel kapcsolatba lépjünk,
mert ez biztosít jelentést a kapcsolatnak. Így jön létre az átmeneti tér, mely a külsõ valóság és
a belsõ pszichés tartalmak találkozásának a tere, a kapcsolódás tere. Ha ez nem tud kialakulni,
a dolgokhoz és a személyekhez való viszonyulás csak addiktív viszonyulás lehet (Lust, 2009).

Antiszocialitás

A felnõtt társadalom sokszor elborzadva, félelemmel figyeli az utcán, jármûveken hangoskodó,
garázdálkodó fiatalok csoportjait. A fiatalok, mikor látják a felnõttek rémült arckifejezését, nem-
hogy csitulnának, még inkább megbotránkoztatóbbak lesznek. Mi történik ilyenkor? A fiatalok
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normaszegõ viselkedésükkel éppen a határt keresik, és azokat a személyeket, akik képesek ha-
tárt szabni nekik. Az ilyen csoportok tagjai között gyakran találkozunk olyan fiatallal, kiknek
családja nem képes világosan látható kereteket, határokat szabni. Ez a serdülõket nagyon elbi-
zonytalanítja, és emiatt kénytelenek maguk keresni a határvonalakat, de ez sok esetben túl
messzire vezet. A határszabás konfrontációval jár, amit sok családban nem szívesen vállalnak
föl, vagy képtelenek rá a szülõk (patológia, rosszul értelmezett tolerancia miatt).

Milyen tünetei vannak a határszabás hiányának?

Gyakori panasz a hazudozás, iskolakerülés, csavargás, lopás otthonról vagy máshonnan.
Ezek a tünetek a kezdetekkor inkább a figyelem megszerzésérõl szólnak, és csak jóval ké-
sõbb válnak antiszociális viselkedéssé. Leggyakrabban a leválás kezdetekor (prepubertás)
jelennek meg, és a szülõk is bajban vannak, hogy minek tekintsék õket. Attól félnek, ha ezt
nem torolják meg, a gyermekbõl bûnözõ lesz. Azt gondoljuk, ha ilyenkor a szülõk segítsé-
get kaphatnának, és segítenének nekik végiggondolni, hogy mit jelez gyermekük viselkedé-
se, megállíthatóvá válna ez a tendencia. Nem kapnának a serdülõk azonnal deviáns minõsí-
tést, ami beépül identitásukba és maguk is deviánsként gondolkodnak magukról. A tünetek
mögött leginkább a gyermekek nagyobb önállóságra való törekvése és függetlenedési kísér-
lete húzódik meg. Nem akar mindenre jóváhagyást kapni, maga akarja döntéseit meghozni
abban, hogy hova megy és kivel találkozik. Azért nem beszéli meg szüleivel és nem kér en-
gedélyt, mert nem bízik a szülõk megértésében, támogatásában. Ugyanakkor más is állhat
a tünetek mögött, hiszen gyakori példa az örökbe fogadott vagy valamilyen titkot õrzõ csalá-
dokban, hogy a gyerek nekiindul, „csavarog”, keresi önmagát, meg akarja fejteni a titkot,
hogy megtalálja, ki is õ valójában.

Csavaroghat azért is, mert már többet akar lenni a barátaival, meg egyébként sincs otthon
senki, akivel együtt lehetne. Ez a fajta értetlenség, vagyis, hogy a szülõk nem képesek a változá-
sokat elfogadni, és emiatt azt rosszaságnak, devianciának minõsítik, az iskolában is megjele-
nik, és még társul mellé a teljesítményelvárás, a magas követelmény, vagy olyan követelmény,
melyrõl azt gondolja a serdülõ, hogy nem fogja tudni teljesíteni. Ez vezethet „iskolakerülés-
hez”. Az iskolakerülés jelezheti a szociális fóbia kialakulását is, melyet a patológiák felsorolá-
sánál fogunk részletesen tárgyalni.

Röviden most csak annyit, hogy ebben a tünetben is az jelenik meg, hogy nem tud megfe-
lelõ módon függetlenedni a szülõtõl, a korábbi kapcsolatok érzelmi hiányosságai nem készí-
tették föl a saját kortárs és külvilággal való kapcsolatainak önálló kezelésére.

Nagyon gyakori tünet a lopás, mely elõször még leginkább csak a szülõktõl való kisebb össze-
gû pénzelvételt jelenti, és szinte minden gyereknél elõfordul egy-két alkalommal.
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A tünet mögött gyakran megfigyelhetõ a figyelemfelkeltés, a kielégítetlen szeretetigény,
a gyerek nem bízik abban, hogy ezt megkaphatja a szülõtõl, mivel nincs rá tapasztalása. En-
nek a hiánynak a kitöltését is szolgálhatja a lopás.

A lopás egyben agresszió is a szülõ felé. A gyerek azért kényszerül lopni, mivel az ottho-
ni helyzetben azt éli meg, hogy önmagáért nem szerethetõ, „ahhoz, hogy szeretetre méltó le-
gyen, valami önmagán kívül valót kell szereznie” (Winnicott, 1939, In: Péley, 2004. 153.).

A leírtakban két szintet különíthetünk el: Az egyik, mikor a lopott pénzbõl saját „hiá-
nyait” elégíti ki, a másik, mikor a lopott pénzbõl barátságot, szeretetet igyekszik vásárolni
a kortársak megvendégelésével, megajándékozásával.

Természetesen vannak súlyosabb, a kriminológia területét illetõ cselekedetek, amik az-
tán az antiszociális fejlõdés irányába mennek, de jelen tanulmányunk keretei nem alkalmasak
ezeknek az eseteknek a tárgyalására.

Az antiszociális fejlõdés akkor alakul ki, ha a család nem képes strukturálatlansága miatt
keretet biztosítani a serdülõnek. A serdülõ ezt a strukturálatlanságot képezi le személyiségé-
ben, így önmaga szabályozására, kontrollálására képtelen lesz, emiatt külsõ szabályozót (tör-
vényt) hív be. Ettõl kezdve a kontroll kihelyezett és kialakul egy hallgatólagos megállapodás
a funkciók felosztásáról: az antiszociális törvényt sért, a rendõr pedig helyreállítja a rendet.
Eközben gyakran familiáris viszony van közöttük, vagyis nem az ellenségesség jelenik meg,
hanem valamiféle feladatmegosztás, mellyel elismerésre kerül, hogy egyazon rendszer ré-
szei, annak két pólusán állnak (rabló-pandúr szereposztás).

A jelenséget Anna Freud úgy fogalmazza meg, hogy „Az agresszív küzdelmek valójában
inkább szocializáló, semmint ellentétes hatásúak” (A. Freud, 1993. 105.).

Ezt tapasztalhatjuk az eddig leírt esetekben, amikor a lopás, csavargás a szülõkkel szem-
beni agressziót fejezi ki, tehát, még tárgykapcsolati vonatkozása van.

„Az agresszió csak akkor válik veszélyessé a szociális alkalmazkodás számára, amikor
tisztán, önállóan jelenik meg” (A. Freud, 1993. 105.).

Ennek hátterében Anna Freud a tárgykapcsolati veszteségeket, csalódásokat, képzelt vagy
valódi elutasításokat feltételez. Ebben a formájában az agresszió már nem kontrollálható sem
a szülõk, sem a serdülõ által. Ha nem jön létre új kötõdés vagy kapcsolat, akkor „a destruktív ten-
denciák a nehezen nevelhetõség és a kriminalitás fõ kiváltóivá válnak” (A. Freud, 1993. 105.).

Winnicott az antiszociális hajlam kialakulását az aggodalom és a törõdés képességének
megakadásával kapcsolja össze. Az antiszociális viselkedésben két fõ irányt különít el, az egyik-
be tartozik a lopás és a hazugság, a másikba a destruktív viselkedések. Winnicott hangsúlyozza,
hogy az antiszociális hajlam nem diagnózis, hanem egy fejlõdési szempont figyelembevétele,
ami a csecsemõ vagy kisgyermek és a környezet kapcsolatában történt elakadásra vagy törésre
utal. A háttérben depriváció, hosszabb-rövidebb ideig tartó érzelmi nélkülözés áll. A legfonto-
sabb Winnicott szerint azt megérteni, hogy az antiszociális viselkedés mindig a remény jele.
Ezeknek a fiataloknak a megsegítésében döntõ szerepe van az „elég jó” környezetnek, azoknak
a felnõtteknek, akik képesek a remény pillanatait felismerni, és biztonságot jelentõ keretet nyúj-
tani az agresszív és destruktív késztetések kifejezéséhez (Winnicott, 1956, 2004).
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Szexuális devianciák

A serdülõk szexuális érése megmozgatja, átalakítja a családi kapcsolatrendszereket, és mint
már utaltunk rá, a kortársak, a kortárs csoportok szerepe erõsödik, megkezdõdik az átpártolás.
Ez azonban csak akkor tud megtörténni, ha a fejlõdés menete és üteme normál módon zajlik.

12 éves korukig a gyermekek a családi viszonyokon keresztül határozzák meg magukat,
a családi kötõdés az elsõdleges. Ezek a családi mintázatok, kötõdések a korai idõszaktól ala-
kulnak ki, meghatározó benne a szülõk saját kötõdési mintázata (intergenerációs áttevõdés).
Ez a kötõdési minta adódik tovább a kortárs kapcsolatokra is. A kortárs kapcsolatokban, ha si-
keres az átpártolás, a serdülõk eleinte a családi szerepeket keresik, a családi kapcsolati mintá-
zatok mentén alakulnak kapcsolataik a többiekkel. A serdülõk egymást testvérként (öcsém,
nõvérem) kezelik, így próbálják áthidalni a leválást, hogy ne maradjanak egyedül. A nemi sze-
repek ekkor még a csoporton belül másodlagos szerepet töltenek be, hiszen az együvé tarto-
zás, az „új családi tagság” az elsõdleges ebben a kapcsolati rendszerben.

Csak fokozatosan jelennek meg a nemi szerepek. Ennek egyik látványos jele, hogy a ko-
rábbi nemtõl független üdvözlési forma átalakul. Már nem mindenki puszilkodik mindenki-
vel, hanem a fiúknál megjelenik a férfias kézfogás. Öltözködésükben is egyre inkább differen-
ciálódnak, fontossá válnak a fiús és lányos kellékek, de a párválasztás, a páros kapcsolatok
még nem válnak fontossá, a csoporttagság az elsõdleges. Folyik a „felnõtt dolgok” kipróbálá-
sa (alkohol, cigaretta, alkalmi drogok, szexújságok közös nézegetése, közös maszturbálás).
Ezekben a helyzetekben a csoport még úgy viselkedik, mint egy jó család. Vigyáznak egymás-
ra (ha berúg, hazakísérik, meghánytatják). Mindez abban az esetben történik így, ha a csoport
tagjai otthonról alapvetõen a gondoskodás, támogatás, egymásra hangolódás kötõdési mintáit
hozták. A szexuális aktivitásra már van igényük, de még a csoport nagyobb biztonságot ad,
mint a páros lét, a kapcsolódással szemben még a függés dominál.

Avalódi szexuális együttlétre jó esetben, párkapcsolatban kerül sor, és ekkor a párkapcso-
lat felértékelõdik, de még nem élvez feltétlenül elõnyöket az azonos nemû barátságokkal
szemben. Fokozatosan jön létre az intimitás igényének olyan mértéke, hogy a párkapcsolat
presztízsértékkel bír és a csoport fölé helyezõdik. Az intimitás megtartására azok a fiatalok
lesznek képesek, akiknek a család által meghatározott kötõdési mintái ezt lehetõvé teszik.

Azok a serdülõk, akiknek családi viszonyaik rendezetlenek, strukturálatlanok és nélkülö-
zik az érzelmi kapcsolódást, az intimitást, azoknak serdülõkori kapcsolatai is hasonló képet
mutatnak. Náluk a szexualitás nem az intimitás beteljesedése lesz, hanem adott esetben annak
pótlékául szolgál, helyet adva a deviáns viselkedésnek is.

A lányok megtapasztalhatják, hogy szexuálisan érett testük kiváltja azt a figyelmet, amit
korábban nélkülözniük kellett és cserébe ezért a figyelemért „áruba bocsátják” saját magukat.
Ez a helyzet annyiban hasonlít a Ferenczi által leírt nyelvzavarhoz (Ferenczi, 1971), hogy
ezek a lányok nem a szexualitásra vágynak, hanem a figyelemre. Ez a jelenség figyelhetõ meg
az intézetben nevelkedõ lányoknál, akiket szökéseik alatt felnõtt férfiak bújtatnak szexuális
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ellenszolgáltatásért cserébe. Ezeknek a lányoknak korábbi gondozási tapasztalatai szegénye-
sek, korábbi élményeikben testük nem sok érdeklõdést váltott ki, így a maguk számára sem
képvisel értéket, így semmi sem tartja vissza õket, hogy „érdeklõdés esetén” hasznot húzza-
nak belõle. Ez a probléma megfigyelhetõ azoknál a családban felnövõ serdülõknél is, akik
nem tapasztalták meg a törõdést, gondoskodást. Testüket õk is értéktelennek tartják, a szexuá-
lis aktivitás elkezdése nem hoz jelentõs változást önmaguk értékelésében, mint ahogy különö-
sebb élményt sem. Pontosítva: a szexualitás belsõ élményt nem hoz számukra, de önmaguk
csoportbeli helyzetének megítélésében fontos tényezõ lesz. Ez azonban külsõdleges szem-
pont marad, akár az öltözködés.

Összefoglalva elmondható, hogy a saját test értéktelenségének érzése szexuális devian-
ciák forrása lehet.

Fontos kitérnünk a környezet szerepére abban az értelemben, ahogy a serdülõ szexuáli-
san érett testét minõsíti. Serdülõkorban, a preödipális vágyak és fantáziák újraéledésekor,
más-más viszony alakul ki az anyával, illetve az apával, a nemek szerinti elosztásban. Megje-
lenik az intimitásra való igény. Ez nemcsak saját visszavonulásukban nyilvánul meg, abban
például, hogy a serdülõ magára zárja a fürdõszoba ajtaját, de a szülõktõl is elvárná a szemér-
mesebb viselkedést. Ne nyissanak rá, ne járjanak hiányos öltözékben elõtte, még fehérnemû-
ben sem. A gyermek szexuális érésének változásait az ödipális idõszaktól kezdõdõen, jó eset-
ben a család érzékenyen követi. A családnak tudomásul kell vennie, hogy más jelentéssel bír
a meztelen test látványa gyermekei különbözõ életkorában, akár a saját, akár a szülõ testérõl
van szó. Durva megsértése a serdülõ személyes szexuális érzéseinek, identitásalakulásának,
ha intimitásra való igénye gúny tárgyává válik, illetve abban az esetben, ha testi változásait ta-
pintatlanul kommentálják. (Minek zárkózol be, nincs is mit takargatnod! Azt hiszed, nem lát-
tam én még ilyet?) Fontossá válik, hogy az ellentétes nemû szülõ hogyan viszonyul a testi vál-
tozásokhoz, az azonos nemû szülõ mennyire kezd el rivalizálni.

Jó esetben az ellentétes nemû szülõ-gyermek kapcsolatban fokozatos távolodás jön létre
a testi érintkezésekben. Ha a szülõk nem képesek viszonyulásaikat megváltoztatni, és figye-
lembe venni a serdülõ megváltozott testét, figyelmen kívül hagyják a változásokat a változat-
lan testi közelség fenntartásával, szexuálisan kétértelmû helyzeteket hoznak létre, mellyel gá-
tolják a serdülõ saját szexuális identitásának alakulását. Tipikus példa erre, ha a szülõk
partnerként kezdik használni serdülõ gyermekeiket. Zavarba ejtõ, mikor a rendelésre a serdü-
lõkorú fiút kamaszosan öltözõ és viselkedõ anyja kíséri. Az sem szerencsés, mikor az anyák
arról számolnak be, hogy õk barátnõik lányaiknak, és mindent megbeszélnek velük, közös
a ruhatáruk. A határok érzéketlenségérõl tesz tanúbizonyságot az az apa, ki nõként bánik lá-
nyával, intim helyzeteket teremt vele. „Azt hitték, a barátnõm vagy.” A példaként említett
helyzetekben az a legnehezebb a serdülõk számára, hogy úgy érzik, szüleik nem vállalják to-
vább a szülõi szerepet. „Ha az anyám a barátnõm, akkor ki az anyám?”

Ha a szülõk nem képesek elfogadni a változásokat és folyamatosan degradáló megjegyzé-
seket tesznek, elindíthatják a serdülõt a deviáns karrier útján. („Úgy viselkedsz, mint egy kur-
va! Úgy nézel ki, mint egy kurva! Te is csak férfiból vagy! Mi vagy te, fiam, buzi?)

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Ezekben a minõsítésekben a szülõk gyermekük bontakozó szexualitását negatívumnak
értékelik.

Következménye lehet mindkét esetnek, hogy a serdülõ elutasítja saját szexualitását, an-
nak érdekében, hogy szülei gyermeke maradhasson. Ebben az esetben a leválás fenyegetõvé
válik és elakad, a szexualitás nem lesz része a serdülõ életének. Testét aszexuális szinten tartja
(pl. anorexia), környezetéhez való viszonyulása gyerekes marad.

Külön tárgyaljuk a serdülõkori homoszexualitást, mert gyakran tapasztaljuk, hogy a korai mi-
nõsítés ezen a területen lehetetlenné teszi a szexuális fejlõdés végigvitelét. Bizonytalan annak
megítélése, hogy mikortól nevezhetjük a homoszexuális tendenciákat végleges homoszexuá-
lis szervezõdésnek.

A mai fiatalok körében gyakoribbak a homoerotikus megnyilvánulások, viselkedési for-
mák. A homoszexualitás (felnõtt kori) már nem tartozik egyértelmûen a devianciák körébe.
Mivel a fiatalok körében gyakori az érzések félreértelmezése, nagyon sokszor úgy érzik, ha
nincs heteroszexuális kapcsolatuk, de szoros baráti kapcsolatba kerülnek egy azonos nemû-
vel, akkor már lehet, hogy melegek. A lányok néha azért csókolóznak egymással, mert ez
a fiúkat felizgatja és vonzóvá teszi õket a fiúk számára. Ugyanakkor ezt abban az életkorban
teszik, amikor a másik nemhez való kapcsolódásukban és a nõi szerep felvállalásában még ne-
hézségeik vannak.

Anna Freud (1993) írja: „köztudomású, hogy a pre-adolescens és adolescens szakaszban
többé-kevésbé rendszeresen fordulnak elõ homoszexuális epizódok, egymás mellett létezve
a heteroszexuális eseményekkel, de anélkül, hogy megbízható prognosztikai jelek lennének.
Ezeket a manifesztációkat részben a fiatal gyermek pre-genitális, szexuális jellegû, különbség-
tétel nélküli tárgyi kötõdéseinek újbóli megjelenéseként kell értékelnünk, amelyek a pre-ado-
lescens korban – sok más pre-genitális és pre-ödipális attitûd feléledésével együtt – még egy-
szer érvényre jutnak” (110.).

A serdülõk, megjelenésükben homoszexuálisnak tûnõ kapcsolataikat gyakran címkézik
„valódi” homoszexuális viszonynak, de gyakran az azonosulásra törekvés, az identitás meg-
szilárdítása húzódik meg mögötte. A szexuális identitás keresésének korai minõsítése gátja le-
het a valódi identitás megtalálásának, és korai zárást eredményezhet. A „korai zárás” Erikson
(2002) fogalma, és arra a jelenségre utal, amikor a serdülõ belsõ küzdelem nélkül kötelezi el
magát, védekezve az identitászavar bizonytalan érzésével szemben.

„Az énazonosság érzése tehát az a megnövekedett bizonyosság, hogy „…a múltban elõ-
készített belsõ azonosság és folytonosság jól illeszkedik a mások számára való jelentésünk
azonosságához és folytonosságához” (258.).

„E szakasz veszélye a szerepzavar. Amennyiben ez a szexuális identitásukra vonatkozó
erõteljes korábbi kétségeken alapul, nem ritkák a bûnözõ- és a leplezetlen pszichotikus epizó-
dok sem” (258.).

Deviancia
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Serdülõkori patológiák

Tanulmányunkban elsõsorban azokat a serdülõkorban megjelenõ patológiákat tárgyaljuk, me-
lyeket a felnõtt társadalom gyakran címkéz devianciának, de ezek már mentális betegségek.
Annyiban persze devianciák, amennyiben a mentális betegségeket devianciának minõsítjük.

A leggyakoribb és legismertebb ezek közül az evészavar (anorexia nervosa, bulimia).
„Az evészavarok kialakulása a hajlamosító és kiváltó feltételek bonyolult, többdimen-

ziós hálózatának függvénye. Alapjukat alkati tényezõk képezik, gyerekkori betegségek, csalá-
di és szociokulturális hatások teremthetnek talajt a késõbbi kialakulásukhoz, kifejlõdésükben
pedig pszichés komponensek kaphatnak fontos szerepet” (Dévald, 1993. 14.).

Az anorexia nervosát régebben úgy tartották számon, mint a serdülõkorú lányok tipikus
patológiás megnyilvánulását. Ma inkább kortünet, gondoljunk a modellek által közvetített el-
várásokra. Kezdete egyre korábbi életkorra tevõdött és egyre gyakoribb a fiúk körében is.

A tünet értelmezésével már S. Freudnál is találkozhatunk (Freud, 1918). Hátterében a ser-
dülés idõszakában megjelenõ nemiséggel szembeni elutasítást vélte, ezért hárításként, reg-
resszív reakcióként értelmezte.

Azt gondoljuk, hogy a hormonális átalakulások, a test hirtelen változása, gyarapodása
egyébként is hívja az étkezési szokások átalakulását. A serdülõ számára nehéz az új testsémá-
hoz alkalmazkodni, ez kisebb-nagyobb evészavarokat okozhat, amennyiben próbálja „vissza-
szerezni” azt a testet, mellyel bánni tudott. Ha megváltozott teste szexuális jelentésérõl sok-
kal elõbb értesül a környezet visszajelzéseibõl, mint ahogy önmaga ezt képes lenne elfogadni,
ez szintén okozhat átmeneti evészavart.

Az anorexia nervosa kutatásában a késõbbi elméletek az anya-gyermek kapcsolat proble-
matikáját hangsúlyozzák. A betegség hátterében az elárasztó anyai viselkedést, és a túl erõs
kontrollt találták, mely nem engedi meg a gyermeknek a szeparációt, individuációt.

Mivel serdülõkorban a szülõktõl való távolodás, a leválás a legjelentõsebb életkori fel-
adat, ezért ebben a szakaszban a leggyakoribb a megjelenése. A serdülõnek ilyen esetben
nem marad más lehetõsége, hogy a kontrollt magánál tartsa, csak a saját teste változásának
kontrollálása.

A családi dinamika is lehet okozója a patológiának. Sokszor látható ezeknél a családok-
nál a szerepek összemosódása (férfi-nõ, anya-apa), nem lehetnek önálló vélemények, veszé-
lyes a szeparáció, individuáció, nem jelenhet meg önálló identitás, és kifelé a tökéletesség lát-
szatát kell kelteni. Az ilyen serdülõkre jellemzõ a perfekcionizmus, az elvárásoknak való
maximális megfelelés.

16 éves lány és édesanyja keresett meg a rendelõben. A lány akkor már csak 40 kilo-
gramm volt, és 170 cm magas. A családi anamnézisbõl kiderült, hogy az anya közgazdász sze-
retett volna lenni. Családi körülményei miatt azonban csak középiskolai tanulmányokat

32



folytatott, és lányából kíván egyetemet végzett közgazdászt „csinálni”. Ennek érdekében lá-
nya minden percét beosztotta különórákkal, és emellett még sportolnia is kellett. A lány min-
den elvárásnak megfelelt, kiválóan tanult és sportolt, csak a teste felett tudott kontrollt gyako-
rolni, vagyis, nem maradt más lehetõsége, mint az evés kontrollálása.

Másik esetünk az anorexia mellett már a nyílt autoagresszióra is példa. A serdülõ lányt
anyja hozta a rendelésre anorexiás tünetei miatt. Az anya-lánya viszony nagyon ellentmondá-
sos volt az anya bizalmatlansága és kontrolligénye miatt. Lányát önálló programokra nehezen
engedte el, és mindenrõl tudni akart. A megjelenõ anorexiás tünetek kétségbeejtették és ezért
még inkább próbálta szabályozni, ellenõrizni lányát. Az anya bizonytalansága a lányban is
életben tartotta a mágikus gondolatokat, és azok vélt hatalmát. Attól félt, hogy betegségével
elpusztítja anyját is. Közepes mennyiségû nyugtatóval öngyilkosságot kísérelt meg, a benne
lévõ indulatokat önmaga ellen fordítva.

Autoagresszió

A serdülõkori változásokat megnövekedett agresszív késztetések kísérik, és ezek az agresszív
tendendiák normál fejlõdés esetében az életkori feladatok megoldását szolgálják. Amennyi-
ben az agreszív késztetések nem tudnak a leválás irányába hatni, nem történik meg az ödipális
szülõ restaurálása, nem lehet vele szemben az agressziót felvállalni, akkor a serdülõ saját tes-
tén keresztül, „autoagresszív” módon éli meg agresszív késztetéseit.

Serdülõ fiú páciens, kinek családja igen perfekcionista elsõ generációs értelmiségi csa-
lád, akik soha nem engedték meg fiuk számára a döntést (iskola, barátnõk megválasztása), be-
fejezett öngyilkosságot követett el. Az öngyilkosság elõtti álmában szembefordult szüleivel,
durván bántalmazta õket. Álmából zokogva ébredt, és attól való félelmében, hogy a realitás-
ban is szülei ellen fordulhat, követte el az öngyilkosságot. A hátrahagyott levélben felmentet-
te szüleit és bocsánatot kért. Az eset jól mutatja, hogy még az álomban sem volt megengedhe-
tõ a szülõkkel szembeni agresszió.

A szerencsére alacsony számú befejezett öngyilkosságoknál azt találjuk, hogy a családok
a tökéletesség látszatát próbálják éveken keresztül fenntartani, melyet aztán a serdülõ a csele-
kedetével darabokra tör. Az ilyen családokban a struktúra annyira merev, beszabályozott,
hogy a serdülõ nem remélheti a változást, nem hiszi, hogy õ bármilyen módon is változtatni
tud, a kérlelhetetlenséggel szemben tehetetlennek érzi magát. Életkori fejlõdésével mozgásba
lendülõ energiáit önmaga ellen fordítja.

Az öngyilkossági kísérletekben, melyeknél többnyire a szülõktõl kér segítséget a serdülõ,
benne van a cselekedet által remélt változás ígérete. Segítségkérés ez oly módon is, hogy a meg-
mutatott reménytelenség, reményvesztés után a család megsegíti õt. A család merevségét
annyiban mutatja, hogy sajnos, csak az öngyilkossági kísérlet mentén várható a segítség (cry
for help!).

Serdülõkori patológiák
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Enyhébb, de sokkal gyakoribb autodestruktív cselekedet a serdülõkorban, a falcolás, ön-
sértés. A falcolásban a késztetés gyakran énidegen, és az önmagának okozott fájdalomérzés
azt a célt szolgálja, hogy a benne lévõ megmagyarázhatatlan szorongások, félelmek helyett in-
kább valódi fájdalmat élhessen meg. A saját cselekvés így mégiscsak a kontroll érzetét adja
a kontrollálhatatlan belsõ állapotokkal szemben. A falcolást elkövetõ serdülõknél a korai kö-
tõdés súlyos hiányosságai találhatók: anya elvesztése vagy tartós hiánya, vagy az anyai dep-
resszió miatt az anya nem volt elérhetõ a gyermek számára a korai kapcsolódás során. A falco-
lással a serdülõ szcenikusan is megjeleníti azt az elhanyagoltságot, megsebzettséget, melyet
a korai idõszakban átélt.

A serdülõknél gyakoriak a depresszív epizódok, melyek a serdülõkori fejlõdési feladat, a csa-
ládról való leválás szükségszerû érzelmi kísérõje. A leválás folyamatával együtt jár az addigi
kapcsolatok összegzése és lezárása. Patológiás irányt vehet a folyamat, ha a serdülõ korábbi
kapcsolatainak lezárásakor annak alapvetõ hiányosságaival szembesül. Fontos választóvo-
nal, hogy korábbi kapcsolataiból elsajátított-e olyan kapcsolati mintákat, melyek lehetõvé te-
szik, hogy valamilyen szélsõséges értékeket megfogalmazó kortárs csoporthoz kötõdjön,
vagy teljesen magányossá válik.

Egyes serdülõcsoportok megjelenésükben és érdeklõdésükben is hangsúlyozottan dep-
resszív vonásokat mutatnak (fekete színek viselése, a halállal való foglalkozás). Az ezekhez
a csoportokhoz tartozás megmentheti a serdülõt a teljes elmagányosodástól.

Ezekben a szubkultúrákban jellegzetesen erõs a saját csoportjukhoz tartozás és a világ
többi részétõl való elszigetelõdés. A háttérben gyakran megtalálható a családi kapcsolatok
hiányossága, az érzelmi távolság a család tagjai között, így a valódi leválás és önállósodás ne-
hezítetté válik. Erõs függés alakul ki a választott szubkultúra tagjaival, leválni nem tudnak,
csak függeni egymástól. Mégis az ilyen csoportokhoz kapcsolódás átsegítheti a serdülõt ezen
az életszakaszon, leválik a családjáról, mégis kapcsolódik valakihez. Döntõ tényezõ azonban,
milyen ezeknek a csoportoknak a kapcsolata a valósághoz. Ha a serdülõ választásaiban tartó-
san elutasítja a valósághoz való kapcsolódást, a realitást, az elõbb-utóbb összeomláshoz és pa-
tológiához vezet, esetleg a fiatal felnõttkor során. Ugyanígy patológiához vezet az is, ha a ser-
dülõ serdülõkorában ellenáll minden változásnak, kapcsolataiban és életmódjában egyaránt.
Ebben az esetben (sem) alakul ki olyan személyiségszerkezet, identitás, mely felvértezné
a felnõttkor feladatainak, megpróbáltatásainak elviselésére. Ez a viselkedés gyakran együtt
jár azzal, hogy a serdülõ látszólag változatlanul családjához kapcsolódik. Külsõ, kortárs kap-
csolatai nincsenek vagy felszínesek, de alapvetõen magányos, kapcsolatok nélküli. Ebben az
esetben is fenyeget a valósággal való kapcsolat elvesztése.

A valósággal való kapcsolat hiánya minden esetben mentális betegségek kialakulása felé
vezet, többnyire a serdülõkor végén, vagy a fiatal felnõttkor elején. Addig reménykedhetünk
a serdülõkori identitáskrízis megoldódásán, amíg a serdülõ családon kívüli, kortárs kapcsola-
tokat tart fent.

Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?
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Összefoglalás

Tanulmányunkban a serdülõkori normatív krízis, deviancia, patológia kérdését tekintettük át.
A serdülõkori fejlõdésmenet, a serdülõkori feladatmegoldás sok esetben tûnhet devianciának,
melyet nehéz elkülöníteni a valódi devianciától, patológiától. Eseteinken keresztül megpró-
báltuk ezeket körvonalazni, elkülöníteni.
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Kreativitás- és kommunikációfejlesztés ser-
dülõk önismereti csoportjában

1988

12.
Martonné Tamás Márta
Sallay Hedvig, Perge Judit

Pályaválasztás és szelekció
A szociometriai módszer alkalmazása alsó-
és középfokú oktatási intézményekben

1988
javított ki-
adás 2007

13. Magyar Judit
Egy kiscsoportos fejlesztõ program kísérlete
(Tanulási és magatartási gondokkal küzdõ
gyerekek számára)

1988

14.
Fürcht László, Hegyiné F. Gab-
riella, Martonné Tamás Márta,
Szitó Imre

Tanulási készség tréning serdülõk számára 1988

15. Bácskai Júlia
Kezdeti tapasztalatok, „saját élményem” az
iskolapszichológiáról

1989

16.
Nagyné Elek Eszter

Gyenei Melinda

A diagnosztikai és fejlesztõ munka lehetõsé-
gei a gimnáziumban
Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció
mérése terén

é. n.

17. Porkolábné Balogh Katalin
Módszerek a tanulási zavarok csoportos szû-
résére és korrekciójára

1990

18. Kalamár Hajnalka
Tanulási zavarok korrekciója és személyiség-
fejlesztés

1990

19. Bácskai Júlia
Önismereti csoportok céljai és módszerei
Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoport-
jában

1991
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Szám Szerzõ Cím megjelenés
éve

20.
Kuhn Gabriella

Gyarmathy Éva

A beszédészlelés fejlesztése óvódásoknál és
kisiskolásoknál
Játékkatalógus

1991

21. Gyenei Melinda Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon 1992

22.
Dehelán Éva, Szász Balázsné,
Sárossy Györgyné, Almási Er-
zsébet, Csányi Zita

Egy pályaválasztás érettséget fejlesztõ mód-
szer alkalmazásának néhány iskolai tapaszta-
latáról
Beszámoló a Batthányi Lajos Általános Isko-
la viselkedészavarokkal küzdõ tanulóinak két
önismereti és kreativitást fejlesztõ mûhelyé-
nek tapasztalatairól

1993

23. Szõnyi Magda

Jacqueline Royer: Metamorfózisok tesztjé-
nek ismertetése
300 budapesti gimnazista jegyzõkönyvének
feldolgozásával

1993

24. Fodorné Földi Rita
Testnevelési játékok a tanulási zavarok pre-
venciójában és korrekciójában

1993

25.

Martonné Tamás Márta, N. Kol-
lár Katalin
N. Kollár Katalin, Martonné Ta-
más Márta

A tanulók életmódjának kérdõíves vizsgálata

Tanulási szokások és módszerek
2001

26. Sütõné Koczka Ágota
Szociális készségek fejlesztése kamaszkor-
ban

2003

27.
a, b,

c
Mándi Márton Gáborné

Tantárgyakba integrált fejlesztõ program al-
kalmazása az elsõ osztályban
a: tanári útmutató b és c: gyakorlófüzetek

2003

28. Dehelán Éva
Tapasztalataim a komplex mentálhigénés
prevenció lehetõségeirõl az óvodában

2003

29. Kulcsár Éva
A serdülõkori fejlõdés pszichológiai jellem-
zõi

2005

30. Gyenei Melinda Iskolai tanulás – tanulási zavarok – fejlesztés
javított ki-
adás 2007

31. Jávorné. Kolozsváry Judit Serdülõk az iskolában 2005

32. Vass Zoltán, Perger Mónika A kinetikus iskolarajz 2011
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Az Iskolapszichológia 2015-ben megjelenõ kötetei

Szám Szerzõ Cím

33. K. Németh Margit, Koller Éva Serdülõkor: normatív krízis vagy deviancia?

34. Pajor Gabriella
„Gyorsabban, magasabbra, bátrabban” De hogyan?
Teljesítménymotiváció iskolai környezetben

35. Járó Katalin

OSZTÁLYTÜKÖR
Szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktus-
rendezés csoportmódszerekkel.
MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

36.

Bernáth László, N. Kollár Katalin,
Németh Lilla
Taskó Tünde Anna

A tanulási stílus mérése

Tanulási készségek és az alulteljesítés mérése
– a KATT kérdõív

37. Szabó Éva, Fügedi Petra Anna
(szerk.)

Társas készségeket fejlesztõ kiscsoportos tréning
12–18 évesek számára

Az Iskolapszichológia sorozat köteteinek listája

40



33
IS

BN
 9

78
-9

63
-2

84
-6

78
-1

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

i
s

k
o

l
a

p
s

z
i

c
h

o
l

ó
g

i
a

ElTE Pedagógiai és Pszichológiai kar
•

2 01 5

sErdülőkor: 
normaTív krízis 
vagy dEviancia?

k. németh margit
koller Éva

ip33_borito.indd   1 2015.10.01.   15:55:07


	Tar ta lom
	Elõ szó  7
	Be ve ze tés  9
	A ser dü lõ ko ri fej lõ dés kü lön bö zõ el mé le ti meg kö ze lí té sei  10
	A ser dü lõ kor fej lõ dé si fel ada tai  14
	A ser dü lõ kor ban meg ol dás ra váró fej lõ dé si fel ada tok  14

	Fej lõ dé si krí zis vagy de vian cia?  18
	De vian cia  21
	De vian ciák a tü net kép zés men tén  23
	Ad dik ciók mint de viáns tü ne tek  24
	An ti szo cia li tás  26
	Mi lyen tü ne tei van nak a ha tár sza bás hiá nyá nak?  27
	Sze xuá lis de vian ciák  29

	Ser dü lõ ko ri pa to ló giák  32
	Au to ag resszió  33

	Össze fog la lás  35
	Iro da lom jegy zék  36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


