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Bevezető .
Mielőtt dolgozatom tulajdonképi:eni tárgyához kezdenék , szakségesnek tartom, hogy azokat a fogalmakat, amelyeket
használok, pontosan körQlhi ttrol1am. Ezzel nesz az a célom, hogy
végérvényesen meghaVrozzam Őket, FŐI ez nemeak nem Urtom
magam elég tekintélynek, hanem dolgoza.tomnem nerc is ez a célja.
Hogy mégis szükségesnek tartom ezt a fogalmi kö0
rülhatérolást, az azért van, mert még szakmunkákban is fordul elő
egyes fogom felcserélése, vagy nem vi3igos értelemben

Eta-

ló h szn _tata. Igy van az pl. as egyéniség, jellem, vagy ösz•
tön, hajlam stb fogalmainál.
A fo#almaknak ez a köritlbatérolésa sem első ki'
serrlet ebben a dolgozatban, hiszen szintalan cikkben és szak'
►

Könyvben neves pszichológusok foglalkoztak ezzel.

fn itt csak

összegyüj töki és őeszchasonlitom az egyes meg' llapitésokat és a
végén azt a fogalmatás t adom meg, amelyben jelen violgozatomban
haszn ln1 akarom.
Nam •s j Yogülmazzás t akarok a-, i hanem inkább a
,

leggyakrabban előforduló és a legreélisabbrak látszó meghatározést
adom, illetve Ilyen értelemben használom őket.
Foga bu sás illetve Yoga lommeghatírozis alatt
,

tflea a lényeges jegyeknek rövid ösezegyüj télét, vagy s a def int'
eiöt.

Fg r e3 fogalmakn á l mint pl. az ösztön t rgyalíd
,

sinfl temosak arra szoriikozom, hogy a lényeges jegyeket öasze41
gyüj Weal, hanem osztályozom is őket.

A második fejezetben tárgyalom az éltaldnos kazakterc-logia és a grafologia viszonyát.
Végül a harmadik fejezet a tulajdonképpeni tárgya dolgozatomnak. Itt akarom bematatni sajt kutatásom és megfigyeléseie
eredményét vagyis azt, miképen haszr.U]hatja fel a pedagog ue eset -M
leges iráselemző képességét tanitvényainak megismerésére.
Viszont szeretném még a látszatét is elkerülni annak, hog y

minden pedagogue, főleg az osztályfőnök számára kötelezőnek é s
szükségesnek riy ilvánitsem a grafologiai ismereteket.

A tanulók egyéniségénelr, jellemének, fejlődő személyisegének inegissiarésére sok eszköz áll a pedagogue rendelkezésére.
F.zek közül mindenki azokat használja fel, amelyek a sajt egyénió
cégének legjobban megfelelnek. Mert elvitathatatlan lény, hogy
nemcsak a nevelendő egyéniségéhez kell alkalmazkodni a nevelésben,
hanem minden nevelő csak a saját egyéniségén keresztül szürheti
meg a nevelendőről szerzett megfigyeléseit és csak a saját egyéniségének megfelelő uton tud a növendékre nevelőleg hatni. Mihelyt
erről az utrél letér, felléitso mesterkélt, erőltetett, esetleg
nevetséges lesz.
A személyéség is csat az egyéniségen épülhet fel.

Enélkül csak bizonytalan és ingatag torony lenre, amely minden
nagyobb erőpróbáre összedölne.
A felhozott iráaminták legnagyobbrészt fiuktól valók
Kivel megfigyeléseimet eredményesen csat fluiskolában végezhettem.

Leényirásokat Csak keveset hozok, azokat is csak összehasonlite'a*
- éppen vagy egyes a legA llapi táisok ii lus z trálAeira.
Azok a fogalmak, amelyekkel részletesebben És különkülön akarok foglalkozni, a következők:
Ösztőn, Hajlam, készség, képesség, tahatség, intelligencia; egyéniség, jellem, személyiség,; kultura, müvelteég,

3
világnézet, érzület, eszmény, hangulat, kedély; alkat, tempesa4

aentum.
1(ts fogalmakkal,

't int

pl. akarat, érzelem, emlékeset

stb. mint az általmos lélektan közismert fogalmaival nem *z é'
gee bővebben foglalkozna.

I. fejezet.
köS r tlli r ása.
Fo ga l mak
1. ösztön, Hajlam, bészség, képesség, tehetség, intelligencia.
Az ösztönökre Freud müveinek elterjedése óta terelődött

jobban a pssichologusok figyelme. De nemcsak a pszichologusok fogd
lalkoztak veli3k behatóbban, hanem az elmeorvosok is.
A klasszikus pszicholog.ban az ösztönöket röviden intéz'

ték el. Mint net tudatos, de mégis mint célszerg törekvéseket, hajlamokat tárgyalték, amelyekre az értelemnek és akaratnak legfeljebb
elfojtó, gátló befol$isa lehet. A célokat naa az értelem illitja
az ösztönök elé, és nem az akarat befolyásra lépnek működésbe,
hanem őnmaguktól, bizonyos külső vagy belső okok következtében.
A külső okot szolgéltatjék a szemléletek ? érzetek, a belső okot
f iziologiai illapofok.
1

Az ösztön szót ezek alapján biologiai-lélektani fogalose
nyak kell mondanunk. Biologiainak azért mondjuk,mert a testi orga'
l.Zemplén Gy. Jellem és sorsa modern karakterologiéban. 187.

4
nizmusból indul ki; lélektaninak az rt, mert értelmes eselekrted0
;

re ösztönőz és a lelki képességeket is működteti.
Viszont a 'lélekteai"-nak körét ki kell terjeszteni
newsak a tudatos lelki folyamatokra, haresm a tudaton k ivülf vagy
mint mondani szokás, tudat alatti folyamatokra is, mert az ösztöncélokról az embernek sokszor nincs tudomása,vagy értelmével és okaratével nem teszi ragóév#.

1

Mivel az értelemnek kevés szerepe van az ösztönölt müködésében, nyily€nvaló, hogy csak elemibb tevékenységekre alkalma2
lak. Bonyolultabb cselekedeteknél, Pasikor az ösztön csak mint a
cselekvés meg inditója szerepel, már az őrtelem és ez akarat veszi
t a vezetést. Valahogy ugy fejelhetnénk ezt ki szemléletesen,
hogy az ösztön cs upén a tudat kussőbé 1g nyomja fel a cselekvés
inditóoké.t, ott átveszi az értelem és akarat, munkába veszi és a
szükségleteknek megfelelően étalakit ja ós csak azután engedi neg
nyilvánulni.

Kétségtelen tíőét, hogy az értelem minósCgétal és
az akarat erejétől függ kizárólag az ösztöndk emenyilvtnulása.
Ebből a tényből majd a jellemre és személyiségre
vonatkozólag mélyreható követkztetéseket kell vonnunk.
Mint előbb láttuk, ösztöneink önmagukban neon válnak
4
soha s on tudatoss' . A tudatba ("Bak áloézva jutnak, esetleg kerülő

__- - .- -- - _ - -- . ._ _w.___--_- _- - _.. _----

uton vagy egészen d talakitva, szublim tiva. Ennek szükségességérél
szintén a jellem és személyiség fogalmainak tirgyel.`sénál szólunk.
2. Bognér C. Pszichologia. 235.
3.
u.
o.
4. Mitred L. Jellemtan. 17.

5

.

Igen fontos és egyiltat'ban figyelmes kivül nerc hagyhatd
tulajdonsrxga az ösztönöknek, hogy egyéniségünkről el nem választ•
hat& is annak legszivóaabb haj tóerői, amelyek az értelezz minds"
5
érvelésével, az akarat minden erejével dacolni tudnak.

Eddigi ismereteink alapján az ösztön igy volna seghatúaat..
ható: MüködésUkbon tudatunktól független, velünk született, céliram
nyos, egys zri törekvések.
Bár külső megny ilvénulás ukban er telmünkkel, f leg pedig
akaratunkkal irály itani tudjuk Őket, mégis el kell ismernünk, hogy
tudatos cselekedeteinkre minduntalan befolyas t gyakorolnak.
Az ösztöntől jól meg tell külömböztetnUnk a hajlant,,
bár néha az ösztön helyett is szokik ezt a szót hasziilni. Álta.
lóban azonban külön v6lasztjék ezt a két fogalmat. Weszely Ö. meg
hat rozása szerint 'a hajlamok bizonyos irányu cselekvésre való
készségek, melyek részben természeti alapon, azaz a velünk született ösztönök alapjén, részben fejlesztés utal, megszokás alapján
6
jönnek
ek létre"

Ebben a heghatározásban egy uj fogalommal talélkozunk:
a készség. Erdélyi M. szerint "a készség az elsajétitható Limeretek összege, amelyekkel az egyén valamely adott időpontban rendel-

kezik.
Mint láttuk, mindkét foga lomban: a ra j lamban is iLeg a
készségben is nagy szerep jut a tudatos munkfi.nak. ts pedig nancsak
a fizikai munkt'nak, szint amilyen a megszokós és a gyakorlás, ha-

5. Mitra i L. Jellmaten. 18.
6. Weszely Ö. A korezerü nevelés alapelvei. 288.
7. ardély i M. A pez icho technika alapkérdései. 57.

6.
nem a szellemi munkának is, mint amilyen a tanulás. A tudat munkán kívül n'Blk, igen lányeges mozzanat a készségeknél és ennek
következtében a a hajlamoknál is,a"természeti alap", azaz a 8 ye.
lünk született" Ceztőnök. Ebből ugyanis az következik, hogy mindea
emberben csak ösztöneinek vagy pontosabban 8sztónei erőviszonyának
megfelelő készségek, illetve hajlamok fejlődhetnek vagy fejlesztihatók ki. Ha az életkőrtilm nyeéc mis, az ösztönöknek meg nem f el a=
18 készségeket kényszeritenek valakire, az könnyen zavart kelthet
a$ illetőben. Mert az ösztönök mindenkor a maguk érvényesülésére
törekszenek akár egyenes, akér kerülő uton. S Erre később még mamma
visszatérünk.
Még egy fogalmat kell ezzel kapcsolatban tisztáznunk:
a képesség fogalmét. Itt ujra Erdélyi M. szavait idézzük. "A képeasÉg az egyéniségnek a külvilág által adott feladatok megoldLs
sóit pozitív vagy negativ irányban befolyásoló alkati tényezői."

pa a készség és a képesség fogalmi jegyeit ös zehasonlitjuk,

akkor rögtön megállapithatjuk, hogy a készség sta-

tikus fogalom, a képesség pedig dinamikus. Más szóval a készség
mindazoknak az iamereteknek összege, amiket valaha elsajátitot.
tunk, függetlenül attdl, van-e al.kalmun# azokat kimutatni. A kéesség pedig valamilyen eredményt felmutató cselekvés minősége.
Az eredménytől, tel j es itményből lllapi ható meg a képesség foka
és ezetlegee fej lődÉs i lehetőségeinek ir'nya.
A képesség foka nemcsak egyénenki n t v4 l toz ik, hanem
ugyanannál az egyénnél is fejlődhetik vagy csökken a korral, gya
korléssal, tanulással, tltal6 ban a fejlesztő tényezőkkel.
Viszont
ugyanazon fej les z tó tényezők ©lle t t a kölömböző egyéneknél mismis fokban Os irányban fejlődnek ki
a képességek. B
.

A készség és a képesség fogalmát gyakran fel' s zokm__ rwwww w... rr ..r-..,y....
8. Somogyi J. Tehetség és eugenika. 181.r

rw-- _s__ srrr .r ..ra".
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~
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~

~

tik cserélni a közha s znd latba*.
Somogyi J. egy u3 fogalmat haszntl fel a képesség w_ Y
j előléséxe: a teho ta áge t. Azt mondja a képes s :g nem mis, mint a te ,
hetség alapján kialakult hajlap. Ily értelmezésben a tehetség fogalmi köre körülbelül megegyezne a készség fogalmival. Azonban a
készség fogalmit ink #bb a testi ügyességre szoktuk értelmi, mag
a tehetség a szellemi képességek alapját jelenti.'1 tehstség elsaleges, a ][épesség má$odlgos has lam.' 'A képesség teahát a teh et.,
9
eég és a fejlesztő hatások eredője.' 0Ezek szerint tehát a tehetsesületett eredeti has lsm. b pedig szellemi tel jes iii
ség s li
ményhez
i iat lapokat s e lent.
A tehe te ég tehót önmagában véve holt take, ha uem
fejleeztjük képességgé. Yennél nagyobb képességet mutat valaki
ugyanolyan kőrtilméryek kőzött vagy nenuél kedvezőtlenebb körülmények között mutat valaki nQgycbb képességeket, anntl nagyobb
tehetségről beszélünk. Ennek alapjén a képességet rőviden ugy is
hatérozha tűnt meg, rogy k ixLv el t teho ts ég . Viszont a tehetséget

a savelhetjük ki képességgé bizonyos testi készségek nélkül.
ágy terei tehetség suit sem ér valamely hargazer kezelésélvez
szükséges testi készség nélkül.
Általe ban külömbséget szoktak tenni specié lis, tartalomi bs é l taláncs , formal tehetség között. Tar talmi tehetség pl.
zenei, foot&i stb. tehetség. ibrmai tehetséget intelligenci'ral,
értelmességnek is azokték nevezni.
A tehetség ;:,eghatározóisa ezek alapján a következő
volna: Valamely tel j es itmény véghezvitelere képesitő, velünk született, eredeti, lelki és testi hajlat.
Az intelligencia fogalmit Somogyi igy határozza Beg :
"Az absztrakt gondorrozásra, vagyis absztrakt fogalomalkotiera,
ítéletre, következtetésre vonatkozó általínos =11
foru ~ i tehetség.'
ég. •
9. Somogya J. The teég és eugenika. 181.
10. u.o.
11. u.o.
193.

8
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Bognár Cecil az intelligenciához két szükséges mozzanatot jelöl
lg
meg: 1. judioium. 2. invenaié/helyes megoldés /. Sprerger pedLq
13.
atrukturajelleget tulajdonit neki.
Fzek után még egyszer vi:. za kell térnünk az ösztön
fogalmára és behatóbban kell foglalkoznunk Szondy Lipótnak Dr.Be .
nedek Istvén által ismertetett uj ösztöntanával.
Szondy ösztöntana, amit sorsanalitikus ösztöntana ;.
nevez szoros ös s zefüggésben van az öröklés tannal. Uj meghat'rc. se t is adjalez ösztönnek. Az ösztön eredetét Cs energié j(t a génben keresi.
A gének Igen kicsiny, velc5szinüleg cask kevés mole&
kul'b61 álló anyagrészecskék, melyek az egyes tulajdonségok ée
reskcidc átöröklését azabélyozzák. Ezek a gének, mint öröklési
tényezLk ez ivarsejt krömozóme igen helyezkednek el. Igy vannak
16
apai és anyai gének.
Jenikor a fogamzás alkalmival az apai és
anyai ivarsejt egyesül és a csirasejt ilyen mádon létrejön, minden tulajdonságnak két génje lesz, egy apai és egy anyai. Ezeket
allét géneknek nevezik Johann2er. nyoen. Szondy feltételezi,
h, by az ösztönk mögött és génporok állanak. Ezért beszél a sora .
analizis "ösztön-géneksbl".
lg. Diáktipusok. M. pedagogia. 1938.
13. I.Qbenaformen.441. "Mit den lbrta Intelligera a;ir: selbst
schon eine Struktur bezeichnet, amlic2 ,. ein Zuaauur,enhang von
D1spo31tionen u. Leistungen, die dem Denken u. ErkeaDesi zugehören."
14. Szondy tani tdsa i az ös z töuLk rb lognagyobbrászt jegyzetekben
varil,ak mEg. A kővetkezőkben Benedek: Dsztön és bünögfs C. ®dvére tCuaszkodunk.
15."Sot éana. l iz is az a mélylélektani
tuQpei~á g , mely as ember
sors ~ letmadjet,
llemét, bete ségeitatb./ öszi
tGnéle é nek és az emögött meghuz ~id ~ genikus bittérnek
tükrében
vizsgálja." Dr. Benedek i.m. 77.
16. Szondy L. Ösztön és n velés. Lélektani tanulményok. Bp.
,

9.

Az arai és anyai géneknek külön-c.Ulön

r.or

vébei van::ak, amelyeket a sor3gnalizis ösztöntörekvéseknek nevez.
Ezeknek a törekvéseknek az ere3 e és irlryya nem egyforat, baaa va.

s eg it ik vagy eirrYomjik egymás t kisebb nagyobb mértékben. Ezt t a viszonyt nevezzük intrafr.kteriális ösztönellentétnek. FrediLél.y í_ t

~e

-

el*ef t

dig ö,ztcntérürez8r:ek vagy öxztönszülcgégletrlek. Két egpsiese►1
lentétes ösztönszükséglet viszonyát nevezzük ö5ztönköraek.
az ellentétet pedig interfaktoriális ősztönellentétnek.

Mir most a sorsar.alizis neghatárczIsa szerint az &steSn
két egyméssal ellentétes célu ösztönszükséglet élettani kapcacla-

ta. Fi a meghatározás sajnos nem elég víl#gos , a:ert

a

eghate r

:

-

Qar,dó fogalmat annak egyik jegyével akarja keSri31ir81. lein:azcnIltal ltnyegen és uj következtetéseket

lehet az er:.yigiekből le-

vonni.
Először is wzt, hogy az ösztőnszík cgletek között dirr..

-

dó küzdelem van, amit a soraanalizis asztönfeszültségnek, ösztönt
dinksmizmuanak nevez. ne ezt a feszültséget nam szabad s tatikuó á1
lapotLak felfognunk, hancia ebben az éllandó küzdelemben hcl as
egyik, hol az ik szükséglet kerekedik felül. Sa t 614, en ez biz'

to, it ja a lelki élet eg:azségét.

17.

További azt tanit3a a sorsanalizis, hegy minden elmebe-

tegség elsődlegesen ösztcnbetegség. Ebből következik, hogy ha az
:s z tönkösöke t meg akarjuk ismerni, akkor előszór az öö z tön /elme/betegségeket kell megismernünk. Csak olyan gtnn r tekinthető ösz1inszkségleti génpárnait, amelynek kóros megfeielőjit Csstönbetegse&i azir:drdma to:aáigéhan az elmekórtanban megtali1juk.

minek alap jén béson lényeges jegyet, kr itiriuoot jelöl
-Y,e,g

amalysk as asztönt rneghatérozzák:
1. a génikua eredetet, vagyis olyan lelki jeleaségeket,

•

melyek öné lló gé:ic oporthoz vannak kötve. Ez nemcsak azt 3 elenti,
1 BeneoLek'

10.
hogy veiiznk szóletett tilajdcina .gokrcl ran szó, r'anem azt is,hogy valamely tulajdonságot news okvetlenul szöleinktől örököljek,
harem esetleg valamelyik ősünktc l .
L. az el leuté tpart, vagyis azt, hegy cask kit ellentétes kiizde1u ből, fe6zülts€géb81 sz'ir+rszik az
ösztön.
Z . élet és Y:órlé2.ektar.i

kritériumot. 'Ft azt jelenti

hogy az ösztönrendszert álvar: özztönelle4tétpérokböl kell

ter:i, ;::elyek egyre:szt a fejlődés sorCn minden emberben megtuldl+
hatök, zt'srészt egybeeir.ek a kórlélektani, 111. elmeikórtani
l~

Q

.

A z ed~ ig i ak alapMti:a négy i ly en ösztönkört f 11ap1 t rHeg
a~ _:elyek egészségez emuerben irilltbibözó fokban és formé.ban r~► ilv~~
nulrak meg &int ztörszükaéglete,k:; beteg emberben pedig, az

el~

mekórtan szerint bizonyos ösztönbetegségekként lépnek fel. Ezek

a.z ösLtöt:betegségeb: egy -egy ósztönazükséglet extréa farmái.
A L alibb i tiblizatban látjuk k a s crsana.l iz in ö zt önr etid:3 z eré t .

ösztörl:ör
/vektor /
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11.
,r:bb8 1 a tflhlézatbál mlndjirt 16tjuk, r.cgy a;3orsanalizis r.;eikm
nem ös ztOnökrő1 beszél, banes l3sztör.körökről. Ezeknek az ö3ztönkbröknek két-két poláris ellentétje van és mindegyiknek a vége;n xfr
mint bete-1még jelenik meg. Hogy a norm~ lis , még egészséges # llapot
és az ösztönbetegség között hol var: a hater, azt megillay:itFni

new lehet. Egy-egy ilyen elmebetegségnek kifejlődé

is leggyak-

rabban e3zret ►ét 1er:öe1 következik bei.
Ez az uj fogalox:.megnevezés valóban sokkal rezUisabbn.ak 161szik, mikt az eddigi, Mert jobban f edi a valcs; got. B6r v.lá$zi,_ leg nehezen fog a köztudatba menni.
Viszont azt is lit juk elsó tekintetre az öszVnköröl nek és
ösztönszükségleteknek idegfelelő betüjelekből, hogy az egész rendszer tulajdonképpen az ösztcnbstegségekre var. alapitva. Maga az

as ösztöntan sédig e génikus eredeten napszik. tzt mondja ugyanis a szerző:'1 sorsanalizis az ösztönök gerikus eredetével
ili vLgr bukik", és" az ösztönök géníkus eredete az eeyedt li alap
19
amire a helyes ösztönlélektant épiteni lehet."
Ezen a ponton tér t a sorsanalitikus ősztdatan a lélektaIt teriiletrn a biolog iai területre. Itt azonban vigy zr:unk kell
nehogy végleg elhagyjuk a lélektan területét, mert az ösztönök
nem kizirólag biolog is i tevékenységekben, törekvés ekL es. ry il tul
meg, hanem m sze::téne lelki, set szellemi hat sokat is fe:jte:ne.k ki bennünk.
]fér most hogyan nyilvinulnak reg ezek az ösztönök? Erre
nézve is ! lviUgos itta t kapunk a 2orsanaliz is ösztöntanban.
Mindenek előtt le kall szezntink azt a közismert tényt,
hogy r indeu ember ösztönélete sej cs mes vagyis egé zen. egyéni,:.
meg, Lei Amilibilimbi i n tlöde. Ez azért van, mondja a scrsanalizia,
:.

mert minden esibernél az egyen ösztönszükségletek ereviszorya
19. Benedek i.m. 62.

ats its Ads.

Fzsknek az ősztönszükshigletekmik szövedékét, exőviszony'át ör•ztönalkatn k nevezzük. Fz az öezt8alka is genikus&r, -- ^ hatarozott. Zs as ösztönalkat fogja majd jelenteni az e ynlóege'
Erről a fogalomról később még bővebben fogunk tárgy alpi.
Fontos tétele a

orsanalitikus ö::ztöntannak,

nem a megxyilví.nulfi ő :ztLnerők, helyesebben gének a dönt s e
nom a lappmásban levő, trö L lés 1 rr.1 bitUlrben .;:aradt gémek.
Az ebyas ösztönköröknek megfelelő kiélési Duód tört.

-

hetik tehát egyenes /adekvát/ és kerülő /iradekvt/ uton.
Egyenes klélésrek nevezzük azt, amikor olyan t4rgyon
tud kielégülni as asztönszükséglet, amely céljának megfelel. K rülő uton vaké kléléako r new talál vél jónak megfelelő tárgyat.
Ilyenkor más tárgyat keres. Ez a kerülő ut lehet szociális vagy
antiszociális, egészséges vagy beteges.
Az elnyomott gének ugyanis nem zaradnak meg ebben az
állapotukban, nyugalmi helyzetben, hanea a nekik megfelelő írónyba terelik az egy€n vélasztásait. Jói

kell asoaban j egyez-

n;:nk, hogy nej akaratunk vagy gátlásr.ink által elnyomott öztöng r-ekről van szó, hanem azokról, amelyek az öröklés utján nem juh,
nak egyenes kiéléshez.

Vagyis azokról a génekről van szó,

a.:-,: 1yeket nem szüleinktől örököltünk, hanem valazielyik régebbi
Akaratunk, illetve gátlósamat által csak azok az ösztöaatőre kvésegy. kerülnek elfojts alsó

,

amelyek rsade lomel er es ek

vagy valamely erkölcsi törvénybe ütköznek. Fzek ezt ra e é. zs - gae és szoci liza kerülőutat kell keresni a kiélésre.
ö.ztönéletUnkkel szörösan összefüggenek hangulataink.
rseskről majd az egyéniséggel kapcsolatban fogunk még bővebben
szólni.

13.
I aorsaaalizis tanitása szerint a genetikusan elnyomott

_

iev8/ gének,/jelen esetben öss* nök/nercsak a másik
ember cn lró bailon1d génekre gyakorolna vonzó hattat, hat.er:: az
egyénben, msg bari is vonzalmat ébresztenek hasonló génekre. Fz nyil/1é.pl

vánul meg a pár- barit-,pélyá - ,bizonyos betegség és bizonyos bünözésmőd v::lasztásábaa. A lappang sbar, levő géneogr.ek ezt a tulaj. sog ~lt nevezzük genotropizmusr;ak, "ősvonzésnak".
A zorsaralizis tanitisa szerint csak olyan egyént vélaszLhatok élettársnak vagy barétnakT akinek ösztönállomény ban, ugyanaz az öv z tőntöraitvés él elnyowva, mint az enyémben.

A"génroko

-

nstc" ez a szablya a sorselemzés legfontosabb azabálya, alaptétele.
Az ösztönszükségleteknek ezt a kiélési módját, jelen ecet-

bon választás':t nevezi a somelemzés libiaotropiz:nuDna vagy idealo tropizmus nak. Az ember eszményképeit is a benne élő lappangó

es

gén* titires irányit€sa . zeint vélaszt a. Ugyanis benne taléija
meg malnii

z t formában a sajt t

háttérbe szorult és paciig
~ .1

genikui.an hittérbe szorult tulajdonságokat. Ezt alátissestja
as as atal'nos felfogás is, hogy az eiaberek arról Ssoktak leg•
tbbbsit ébréndozr'i es beszélni, ami r.i 1c weg bennük. Pl. a gyt va
ember gyakran nagy s zé j hőa .
g~

dönti meg ezt a tételtaz a tény, hogy gyakran a

básastérsak között ellenszenv tbred és egymástól elve` lnak. Ugyanigy a berótok is. Fz ugyanis azzal 7r.agy2e.zh&tó, hogy a lapianrö
z tön a kiélés végső s ti diuu ta lépett

air nem fejt ki erőt .

20. Pereglek 1.z. 77. Phhez hasonló értelemben beszél rokon- s
ellenszcn;zől Bátrai is,Jellemtan 20. és 9::.
21. :.'zondlt L. Osztön és nevolés. Lélek tani tal ulsr nyolc .
22• Nam ereszen itt azokat az eseteket, amikor két embert kizarólag ab :rdek kötött össze ~ 6s Lema vonzalom. Eoben az eJetban ugysais az órdek megszűntével a "bará.tsfle is lia, gszttnik
aoely► kUlönben is c!aak 14tazdlagos volt.

14.
holly leg több esibert e n a pilyaveb lasztás t azoki a
hajlamok irárspttjft, analyst az illet egyénber: élne. I1)b81 persze
Tudjuk

,

hasi következik, hogy as illető valétaa arra a pé lyé ra is megy,
falsely hajlatainak legjobban megfelel. Igen sokszor a killsŐ körülmény e3t:csai di tarád, gazda gi helyzet, megélhetés stb. terelik arra a pilyára, ta ely legjobbnak litszik.
Ezek a bajlatok is az öeztntöre véseken alapszat.ak. Itt
is a hé tttrben maradt özztön zzük#égletek tör:. e s zuek' érvényre ju t*
al, ha miskép nem, legalább kerülő uton. F.zt nevezi a sorsaaalis
$is operotropizausnak.
öztőralkat szempontjából a tehetsége_, irá és a dilettists
között/aki esetleg irodalosazakcs tarárlehet/ semmi küli beég
A diletté.asnak csak a hajlamai vannak tehetség nélkül, viszont
öcztcnszük:églete esetleg ugyanolyan, mint egy tehetséges irde.
Az ösztönszükséglet hajtja mindkettőt ennek kiélésére a hajlat
ill. a tehetség irányéban. As egyik csak" irké 1" a igás ik alkot.
'4. trai az ilyen halazok irányiban való ösztönkiélés t pótcsele•

kedcteknek hivja.

Biztozségi Jzelepr;ek is mondják, amelyek

megvédik az Ozz; ntÖrekvések rob sszerú/paroxizsills/,vagy bej
tog as kiélése ellen. Ily a pdtcsel©kodetek nemcsak a mellékfoglab +
lteesásoit, Y anew a játékok és szórakozások irt, pl. a kártyásfa,
gyt} jtós, sport stb. liir beteie a
s► e

, csatangolás , mulat

lehet as alkoholi

sa tb.

Meeaiuél határozottabb irányu ha$1anai varink valaki** ás

kOteleseégazerti foglalkozása aen felel is:eg ernak, anail hatfrozc e:tabb a mellékfoglalkozása is. Igy pl. ha valakinek mzaki ha j laq.
23. A1á t.taass ija ezt a felfogást az a jelenség is walker eg y ad
vésznek botében /mint pl. Liszt Ferenc életrajzéban olvassuk/
el6ford!lnsk I-, őr iodusok, amikor s ecremi t son alkot, hanem látszdlag pan risben van művészete. Ilyaakor az ásztösszükáó let telJos kiej.és állapotában van, de a tehetsége nee aault el./legfeljebb a kepesség cabkkent a gyakorlás hiánya miatt/
24. Mal trai: Je11 ::tan 4.
"

15.
stai inak, de kénytelen jogi pályára menni, akkor•sdiszaki érdeklő
dés e nem mul ik el, haLex mindig elő-előb sn, esetlegot thcni
ilyen irányu munkák végzésében nyilvánul meg, vigy egyéb szabadidő fcglalktUi4ban. Ezáltal mintegy kijátszhatja eredeti ha jlamatt.

Jól me kell azonban j egyezei1nk, bogy soha see szabad
se t a porát, saa az embert egyetlen tényező alapján megitéln'nk,
hanew mindig tudnunk kell, bogy miden hivatás, minden pálya,
to4an összetett ősztönalkatot kivit és viszont minden ösatönalkat
L5
egy bizonyos pályára, hivatásra tesz a.l!'almassé . Pl. a mate.at i katan rj. i Leal elég a számolótehetség, hanem szükséges a "k" ténye.

28, vagyis az érbeáztikitő üsztönszfikségget, a::,ely elmélyülésre,
befeldford1líisr'., tiszta logikára hajlemosit; a "d' t`rgykeresési
tényező preolzitárséra, aprólékosságára, a ' y' tényező szereplési
2b
igén dre.
IJgyaneark lrer .iő uton való kiélési mócija az Osztöas
stgleteknek, amikor az egyén valamilyen betegséget választ magáim.
Ezt nevezzük morbotrcrizrmx vú. Ezt rem u_y kell értejei, hogy vs*
laai szervi bajt, pl va bé 1, yülladé s t választ és azt valóban meg
is kapja , harm itt kizárólag p£zichózisókröl ill. neurózisokról

van szó. Tulajdonképen az egyén nem maga választja a betegséget,
hanem csak őeztenalkatának slagfelelő irányban fejlödnek ki ezek

a lelki ootegs geA, amelyek kezdeti formájukban neki iga gondhatók

betege€geknek, hanem csak extrém formában azok. Gondoljunk i:l csak
a biaztérlizak kül bőző fokaira és fora'ara.
Vé;ul a negyedik kiélési mód lehet a. bUnözés megvilaSsib
táaa,krlaLnotropizmus. Fz azt Icierti, ahogyan a bi„nös tettét elkőveti, wnilyen bü.nözéamódot választ, szintéri a lelke mélyéa élő

elnyomott bs z tórom z(ks ég le tektál függ.
--N■ •1111.Ml-...10-

•

28. BM1 dek I. 1.a. 233. Ilyen értelesben irt már Bogra r C. is:
'Yaleaely pályára való hivatás kedv már bizonyos lellki sajétsdgokat feltételez' Tanártípusok. Magyar Pedagogia 1257.
26. Benedek I. i.m. 77. hasonlóképpen Erich Stern: Der 5 eelenattz t.
ne Umschau. 1933.

16.

!z ö$zttnúic niaködésira, megny ilvánuléstira vor.atkozólF4 is

~

felvilégos i ts t ad a Tora anal izía.
Iwzeriut öszt8$öenek merxiunk Valamely jelenséget, ha előidéza oket va,enolyik ösztöntörekvésben, vagy öszttrneztikségle:tben,

2 7.
asg.
vagy valamely 6s6zetettebb tisztönalka,ti sajétsf,gtan talé.ljuk
f
Mivel azonban az baztönbk sorsa a kiilsc kórülmértYekt$l
függ, ezért a kiélési ;uc:d is véltozír. Ha valakinek sikerül a FJ 1yavélaBztd.s 41ta1 én-felnagyito sztIkEgietet kiélni, azt r3eta fe•
nyfteti annyira a veszély, hogy ez az ösztönsziukséglet beteges
fora-Lba.n ny ilvénul mtg.

Nevelés szem,aontjébó1, de társadalmi szempontból

no.;y

14 fcntcf.3

az ösztánszt:keégletek valamilyen levezetésre talzcl jar.ak. fz

azt jelenti, hogy az öy2tőnzzükáégleteket szocitlis szempontból

:-

he1ye.ia, a tzt:rsada.lom igénareineit és forailaak megfelel! kiélési
form4.ba tereljtik és pedig zAr a gyermekkortól kc:ziive. Zs főleg
az0 /- LI:.1 a

fontos, a.kik.r:él erősebben érvényesü.lr.k az

ösztcntk emir azért, mert tul gyengék a gétlésok, akár szért,

mast tul erasek as CoZt.,nsztlkségl+etek.
A iirsaiia.loare azve legtermészetesebb me,go l,iás a .r,eg f e:ie-

lő ptlya volna.

~

ajnos euaaek gazdaz; ‘i,

tétaacialmi okok miatt

tok altatitlya ifa1.• Tény dzE%::Laái i.z, hogy Aütlntil Ydvc:sbbE goracio ► kodik a tiraadaloci "mel lék

ö~ véAy eLrc,l"

,

az w ztöntörekvéb ekilak meg-

utor: Na ±
- ó tevezczesral,

felelő

nagyobb veszély

fenyegeti a i€rsade_irat, bogy azok a ttrsadialoaa eli en fognak ley'ezetiőaní.
Frre n:"zve még nr>gyda sock alkalom nyilik a kutat6sra é3
es eüekgés r e.
Szondy az őszttir.,azt2kaégletekt szez•i;.z a
üereisl2.etZség bizonyos fokozatait éllapltja ossg. ;,egkór:a,yebbe.n
nevslhatc az "e"
r . —•.—
27. Der, dek I. 1.m. 79.
m

~~

N es. me 1

1?.
és aautta fokozatosan nehezebben as 60 9 "d", 6:0e, ' i*, W.
3e161é8ü ösztenténgrezők, illetve ilyen doaiatló laztiin"h"
szükségletekkel rendelkező egyének.
A nevelés lehetőségét biros tény ez$ t,é l tsssi fEggőTi:
1.Az é tfQrmélaadó Gest{intény®z8 Algativ ternéssetétbl.
2.Az étnevelendő tényező sneg4 elEnksttbee ► ti► lyeet as t.tőröklés és a icillT ilgt erev is zonya.
3.Lilyea a viszony a nevelő és nevelendő össteaalkata
29
között.
trdekes ég a tané,rkéraés, mcn'dh atnánk ugy is s. taafraenrelaa
szesapontgból magfontolandó tanitása a sarsanalizisnelr:"Akkor t.4 : mzéli:etitnk 36 nevelésről, ha a n erel6neti s ikeral t,anitvényr;val
kerül
genotrop, vagyis 8svanzés i kapc::olatőa ksrClcie s ha ilymódom sia gyereoeit lelltébsn az erkölcsi tórvényeket r u$y elültet-

30
ni e, bogy azok - az ssneoeélyda keres z tül _ eszmévé alakulnak it.
Hiram fe?Itétcltöl teszi függővé a sorsanalizia a 16 nevelés
'zikerét,:
1. g eno trc p barátvé las ztéa lehetőségétől. Es z er tat 3 obb
az iskol baj rés, mint a nagéntanu1's. Az iakclében igy ;ris sok
::.

tanulóval talé?.kozik, akik közül iegink bb van atkalsa basitot
v8laazGani .

2. genctróp idativálasIt,ts 1el^.etőb6gétől. Vagyis talál-e

a felnőttek között ezzaényképrs 4.
3. essaeatkotts lehetőségétől. Vagyis mielőtt rossz
pé ldái t lt tna és azt tudatos itant., mir legyen alkalma ea zméay ei:et
31
kialakitnn1 a lelkében.
~
1. a,s elóbbi téblázatot. SZondy: ~ stl~a és nevelés 148.
4•v. Szoiuiy i.m. 109.
3C. Ilyen értelemben nyilatkozik Bo ~ir C. is: 'Azt tekia t3k nevelóue3t,ak1 r.atáseal van valakire." ! naKalhet8ség lé~ eit ~aa.
1f. Peclago ~; ia. 1934.
ak Csak azok tudnak
nevelni, akiit snort* lOki kapcsolatban vannak aeredményesen
nevelendő
nenzedékkel." DUktipusek. N. Fedagogia. 1;338.
w 1. Bane ae c I. Osstöa ésözés .239.
~...~ w.~

8

.

-~~ r~+w

~

•■

18.
As eddigíekb8l 1l t j uk, hogy a s ors a::ai ix is sseaclRt aas vejés nee mis, mint az 61.ztOnszü ~. 4cglatab ►ak:neg3dlesíul formdjUicban való irliayi tésa. ts ha a dolog mélyére tetlattak, akkor L.
a megfillapitásnak igazat is yell adnunk. Ens* as ivis4► ft#sr=gir
olyannak kell lennie, hogy azok aeg j e l en6s i f oratj t#bem nt3sul ► ma
egyén, mised a tirsadalcxn r.a;,zri.ret id/Jana.
íSt egyébként Weaselly O. is éllit ja. Sseriate a welds
el28 teladata, boo' a növendék az iestBtOk RUM való uralkö4iit
3,
a.
ana11
meg 4,,
Més s sersbk a aevelés fogal.mginak köriilirfsh41 inkibb
a iculturtsvékenyaöget, a szaaélyiség kialakitésé.t emelik ki. Da-

re Sándor esupa'n magét a cselekvést határozza

Meg

tf.rgTila-

F2 a l esgé lta.li noa abb meghati rozáa :
33
nevelés
cl4ltudatos
hat6,sok
tervs2erü
elrenadeaése."
*1!

goaan a cél meg j eiő léa e

lái ~rel jelen +iolgozatunköan első sorban a k8x6piskolai

tanultlg ssesaélr#eégfejlőd6$Qr41 van azó, maybe= az csztőntc novelise' Igen topes helyet kap, azért megmarad
egaearadunk
a sorsanalizig
'
a:eghatározdaa mellett, de kiegészitjtfk a gzeassélyLeég kia.lakitásisa vonatkozd goadoleitokkal. MegerBs it1 éll#spontunkat Y'eszely éll.ltisa Is, may e ► améat awelés egész probl.émi j a ess,, ef kig g as
étarticle;s psalaleaéijaTal,. 34
iaeig az egy
35
tulajdpngigok foisorolésa.
Fitra

eeztdasztikadgloZekrek megfelelő

A null össt8ekör.
*h" tényeca. Beteges 2urrri.ja a homoszexualit {e.
Le. Q:. 1elki
~ ergtds ,
~Ye~~ éii v
a meg lvgatat ~ s s$uka ~ l
sy s hogy ért e
ver3e~rezzrnekj
~~ or ki ~
z~e~ hóditsák; aztéa
~
az odaadAs
szoLgélatkészség, a vaunt
t+si.gya.
_.,.,WI,,
....__
32. A kArsserti nesveléz alape2vei.275.
33.11e►val4latan 18.
34. BQresseti$ a na► elés tudoe$arba. 105.
35. Boned* I. Osztőu 63 Wathés. 68.

ete,

,

,. .,....,.
~

,

,.____
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19.
"s" tényezö. Beteges for4 j a a szadizmus.
Egészséges
lelki a e gn,llvá$ulásai: férfias eraszak t dm awc kedv hddit ,ls zta aggreaszivitás; a f8l6ceete•
dés, vez et ~ s , hatGl monlevéa zks ég ~ ete.
,

,

11eglepetés 8$ztőnköre.
'e" tényező. Beteges foraája az epilepszia.
spilvánulásai: harag, düh, gyülöószségea
let, tossup félels■t~ p~i►,nilE kel~ e. /Hiat lá t j uk ez mé r surolja
az erki31c3s rossz hat•érfa.t/. iltalíbe ►n az ladulatok: jbir•:dulat, jáaborság, suite®i akarás, al64atosség / ál asicüiti~ab ö z t b t er.dó a
h" faktor od~sátál/,karitász, a ~i t •ssükséglete.
~

"

' be tényezS. Beteges formé ja a hisztéria.
Egészséges ffiecnyilvánulfs#mak rengeteg válto‘
Waves. Lin,eg e a magasuatogatás4 szereplés vé ya. Aztáa a szél
g~reaésset, sz re:n, szeréi~ség. sokszor még e~ sz ségeg aegnyilvéanli rát is hisztériának neresik. Way, bogy ~ le' határt vonni
az egészsége' és beteges állapot között n os lehet.
~

time !lsstia8t ktfre.
•p•

tényező. Beteges foratja a paranoia.

Egészséges m egnyilv 6nuiása: önt udat nh íttsé g,
~~ é való vonatkoztatása:sértódékenység,{ ldöztet ts
az " tvda
L eiztets
~ ~ rzé$e.
"k" tényező. Betege' farat ja a katakon s chizoírer.ia.
Egészséges a ~~gq►~► ilváYUtláaai: a zárkózotts ~.g,
ögzés, ~~.u~;~ uyos ~a 4g szeretete, 3 zb ~laas,tg, befelééléa.
-

T G rTykoz köt$dÉg ösztőakőre.

":a," témyető. Betege' formBj a a stale.
unás.

Egéezsé$es. aogeyilvéaulfsa: rs:gas zkodás,

au-

"d" tényező. Betege' formája a drrpresszdó.
Egészséges
ilváaulása a nyugtalanság as
egyedüllét miatt, a térskeresti o e
tottiig órze s e.
~
Mindkettőnek közös ered~sg• as ál~ tatlar.aág a ritaré ~ hifaya.

2. Zgyéniség, daltea, Személyiség.
Aa előbbi pontban 1#tbattuk, bogy as egyes ioial.
Bak, amelyeknek körét kőtfllba érolai tőrekedtnek szorosai össseftr
Jenek egymíssal. Egyrés nélkül alig tárgyalkata, óct megbattroz'*
aukn l agymásra szorulnak.
Ugyanez a helyzet a most tir`yalandó fogalmekl is.
nemcsak egymással függenek össze, ha :;a:l az előbbi fogalmakra 13
ssökség :nk van, ha ezeket vil'gosan akarjuk kőrülhatérolni, illettre megmagyarázni.
Szinte azimbolumnak tekinthetnők ezti az bsszsfügs
gélt a lelki struktura, a lelki alkat bonyolult ssöredékére.
Oly fogalmakkal is foglalkozunk itt, aaelyeket a 'L
cinben naa jelöltünk meg, de arelyekre, ml*t mtsodlagos fogalmake
ra mégis szügységünk van. Igy p1. érzület. v ilégsézet stb.
FmlitettUk mór az előző pontban:, hogy a géaikusaa m
aeghat'rczctt ösztönalkat az egyéniscg. Fi a rövid megillapit's
könien adhatna félreértéire okot. Nézzük, mit acndanak a pzziobelogusok az egyéniségről.
Pogn'.r Cecil azt mtud j a, rogy "az egyéniséghez r e acsak azok a képességein és tulaj:lons gok tartoznak, amelyek az
ember viselkedését, os slekvésmclidj t szabályozzék, harcos as a cél 1
is amelyre türek zik:akaratéaak irénya

,

amelyet maga v'lasst.°

Itt tehé.'6 már világosan létluk, hogy egyéniségünk alkatébos tudatos cselekvéseink is tartoznak, jobban mondva a céltudatossíg.

Samosa az a cel értendő itt, arai ő{ztöneiriket irányítja, ami tebit tudatunkon kivall esik, hanem az a cél is, a.ail tudatosan inagurk elé éllitunk, akíir ósztt5 neink befoly sóra, aki.r azoktól fag.

"

getlenal. Röviden ugy mondhatnánk ezt:az a sód, abogyaa élettorket berendezzük, bogy as nekünk legjobbaz asg.feleljan.

21.
Azok a képességek, amelyek velünk ssttl•ttek és amelyek ilyenformZn
eg)rénisigUnk alkotúreszei pl a következők: az értelmesség foka,

.

kép$elettlsk ereje, emlékezőtehetségünk, asszoctioiós %ípessétüa:
stb.
Imre Sándo r egyén iségnek mvndj a az egyék jellemző vo3
2
De megd = gyzi, hogy at élet
ységét.
összegét,
saj#
tos
eg
nísainaic
~

iolyaaán változik az egyenwcgt.r.k.
t`eszel,y ?5dörl hirom ré zből ős::zotevőUőnek mondja az
egyéniséget: 1. a j ell t:mből, mely alatt az akarati disr oziciók
~

reagálásét érti.

2. a temperamentumból, az érzeliai diapozició7cat értv• alatta.

4
3. az értelemből.
?4ái.s hol ugy nyilatkozik R`eszely, hoiY az egyéaiség 140.

r,.y egé t azok az ás L töri z orü impulzusok képezik, melyek á l landóak ,
csak aAs -m6 sudos iy i lv4nulnac met :

Prohésska az egyéniség fogalmét i:asonlóYópr,an tartalmilag

Szerinte jelenti:
1. az Gdo ttagot, mely smla e,gyedfllál ló, soha.8a se0

hol zeg nom
~

.

"Szzt a képességet, amellyel a lélek a Asia adottáíi-

ga ive.l élni tuu: é.= ezt mis formikks. l veld érintkezésben és köles ilBtitéi-$ ban É rvényes i t eale sikerül."
3. a lélek totalitísAt, harmonikus egyeu
g ly é_t,ametir •
sél fogva mindig ugyanaz marad a változisok folyamin.
.

~

fiz eddigiek szeriat as ey,7réaiség tahit nem Ertékfogalora.
Ugyanilyen érteleebea nyilatkozik Erdélyi Yihily is.
Az egyér;is4g fogalma nem erkölcsileg értékelt fogalom,
hanem öszzes
képezeéga intic és tulajdonságainak egysdü1illó, Bohol :peg nee ismitlődi egységcss szervesete. Ráviden: "Az ember testi,
testlo ki is
2. A csalédi nevelés főkérdései139.

és szellemkulturális egységreadezere. 7
Somogyi sajá ts z erü szerver egys tag b r_ 4.11 c rak .u.u;
~

~

~

a:

egyéniség lelki jegyeit:"unitas-+ íultiplex". Tehht nem e ysz%
8.
halmazban vannak ezek a lelki jegyek.
Mindezekből azt látjuk, hogy ez egyénisdg fogalminak
lényegJo jegyei közé tartozik a testi és lelki tulajdcnstgok
ös, zefügg8 mag nem isuldtlődő egysége. J.zoncivU1 namc ak a vele
született tTalajdonségdkat kell vennünk, h4nam némileg tudatosai:
kifejlesztett, vagyis szerzett tulajdon igokat is, mondjuk ugy,

hogy szakisokat.
Az egyéniség fogalmét teD t igy haté rozhatr .nk meg:
Velünk született testi, lelki, szellem tulaj » onságok és :_
nyilvúrnilé.;.val kapcsolatosan szerzett azok ások szervesen összefüge és sehol máj nem ismétlődő egysége.
Ezzel a meghatóroz,ssal még igy nem elégedhetünk meg.
még néh:iny gondolattal bővebbem kell vele foglalkoznunk.
Elóbb azonban a szeseélyiség fogalmát i3 meg kell 1 meraünk és a k.ettöt majd pérhusamosan fogjuk tárgyalui.
A személyiségre vonatkozólag azt mordja MLtrai, hogy
az nem mis,"mint az egyénis`g lényeges szellemi kapcsolataival s
9
együtt tekintve".
le zely is ugy jelfili meg, mint ez egyéniségnél magasabb fcgel a t. 1! .. .s pedig azért, mert az mérték fegaleévaa1 kap-

csolódik- , tehi.t értékhordozö, sőt értékalketó." Megállapítja
411M.11._

3. A szE.tiélyiség kérüse.
4. A modern nevelés alapelvei. 321.
5.3ovazetLi a .-;.sv Iéstudomi riybz. 250.
6. Az ok ta t4 s elmélete. 79.
7.!~z zícT.htechnika aleFFkér3érci.
8. ~ ehetség és eugeukca. 183.
9. Jellemtan.
3.
10. lroi°sserü nevelés alap3l: ei . '421.

23.
kialakulá,s i sorrendjét is: az ember előbb sp`alság, asutda e
11
a
személy.."
tőrtáneti
'én•
s
es
természeti 'én• , majd
Ugyani gy vélekedik tare Sándor le. A k imiuvel t =beet
mondja :ze:nélTiségnek, ak:1 a társadalmi közősségbe illeszkedik be12.
Mi.rhol ug,y hatrozza aft, mint"erkölcai jellemet, azaz terle.
13.
es
e&
kifejlett,
batárczott
tudatos
és
names
esgyéaiSfget.'
j
Bode István air kL:10a lelki személyiséget is ne►giralc. :14
btxtet, de az eddigieken kiv{al nem ad uj ismertető jegyeket.
-

!,1áboi összszeaélyiségnek 4.c.;;1;;a is s► iLt ilyent a 14t6gabb pszi16
i
ki.
j
elst
chés egrs égndc

Mindezek alal4ér: a sze:4élyi3get igy r.at _. irozhac, . __
meg: lelkilog és szellemileg ki.Layslt agyér.iac4, mely értelrc:ével
€s akaratával az abi zolut

fold for3ult.

Abs zo lut értékek alatt aew ►csax az erkölcsi értékeket
értjük, hanem a szellemieket általiban, igy p1. a kultura értékeit
i4.
S=em¢l ~~ sey
f $ ,~ i;,
Is ecid~iekbő l 1€ jt uks hogy
g az erYénla ~~
fogalmai fokozati ktilöabsékeket jelentenek. A magasabb fokozat,
a személyiség nevelés és tanitis, ill. tanaulás utján jdn létre.

Imig ter.át az egyéniség fobaiaát ne m tarjuk éktékfogalol+r.ati, ad

-

dig a személyiséget ratárczottan annak kell vemanak. :akkai
Siédor is igy Ayilatkozik: "az Q;;yéniaég természeti adottság, a
16►
személyiség
élQtcél:a .nt:velt ember.
111-tudatunk azeapoktjából a ezaadlytsig nee mis,

1

mint a' jobbtk éYlf1sC', a lelkiiameret, a jobo érzés szavára hallgató énf3nlc, melyet bnmagurkban önnevelés é.ltal alakituat ki.
Sokszor szoktdk áltaIá.•loa raaznál&tban valakire DionUni t bogy egyéalség, vagy erős
"'z nom okvetleatll di1 1. A kori. zert! nevelés alapelvei. 321.
. ?: av ei.ös tan . 62 .
13.A személyiség kérdése.
14. A Szm+asly iséY szerkezete. Y. pszicho.
smile1937.
1 .A~ze~aél~► ia~ végső
biops
t
e
~
[¢
i.
u.
.a .
f
lev ~ ~ gyer
• ~i~~~t,•r
}

p

,

~~v~`~;.ZOE~

24.
ozérő nyilatkozat, bér Atha annak ssiatik. Pszichologisi ért•IMie-i
ez azt jelenti, hogy nehezen nevelhető, kemény és haj thatatiaa. A
sorsanalizis uevelhetősógi fokozatai szerint közelebb van a "k"
faktorhoz; mint az "e" -hez.
Még egy harmadik fogalmat is t is z tóznunk. kell, ez a
jslíes fogalma. Itt szoktak a felfogisek leginkább eltérni egyástó1. A közfelfogiaban jellem alatti értik az erői akaratu, következetes, erkölcsös egyént. Majdnem azt mdndhatn&nk, hogy erkölcsi értékfogalom jellege van, eszanyképet jelent. Ugyanez
éll a karakter szóra is, mely a kőzhaeznélatba. ugyanezt az értelmet takarja.
A pszichologiában azonban sem a jellem, sem a karakter
nem értékfogalom, hanem tényfogalom é3 jelenti az ember tulajdon17.
Jelen dolgozatunitban is ilyen értelemben
ségainak ós . zenségét.
haszn .ljuk ezt a szót: jellem és karakter. Amidőn tisztén erkölcsi értolemban akarjuk alkalmazni, ezt külön jelezzük.
Az egyéniség és a személyiség fogalmai után a jellem

fogalmának köre kissé nehezen határolható el. Nyilván valahol a
kettő között kell kar ank a helyét. Majdnem azt mondhatné.nk, h
hogy pont a kettő közötti középső fokozatnak kell elismernünk.
Mit mondanak róla a szerzők?
Wes zealy igy határozza mag: "A jellem az egyéniségnek
y szerint az akarati dia poz is iók a ha18
4isszahatnak." Külömbséget tsz pszichologiai és etikai

egy része, az a mód, m

értelemben vett jellem között. Pszichologlai értelemben a "szelle i tulajdon égok: ás zességét érti és pedig nemeseit a szerzett
hanem a vele születettcet is. Etikai értelemben: még az akarati
•leni :et is liozíkacuolja, melyek bizonyos erkölcsi elvekhez
igazoérk. ~~

----_------..-__

Eioda szerint "a jellem szLkebb értelemben az egyéni
_----'--17. 13ognt r C. Pszicholog ía. ~ 65. Weazely:l korszerrü
nevel. alapelvei
1 . l9esz ~;1;, ~ i.m.
321.
19.
u.. : Beve3zatda a nevelés tudom'nytsy( 240.

2b.
/első sorban akaratos/oélkitüzések ir 'ban való, többé-kavésbbé
egyedgesea alakult életvezetés módja."

•

Imre S'ndor felfogésa szerint a jellem dEr "fejlett egyéni21
még", mely a cselekvés irányában ha érozottan megnyilatkozik.
Noszlopi a jellem fogalmit a személyiség fogalm val hozza egy szintre. "Ajellem a személyiség legközpontibb és ha Ata.zel•
22
lenül-t, akkor egyuttal legmélyebb taeginyilv'nulisa." á aholnimmv
viszont ugy nyilatkozik, hogy a jellem-az egyéniség akarati oldala,i "a jellem az akarat €ltal szándékosan szerzett és kialakitott, az eredeti, termézzetes egyéniségtől eltérő tulajdoaségok
22
Azt is mondja ugyanő hogy "a jellem nem érzílleteek
összege"
2Z
halmaza; hanem alkat-egésze.
Mindezem megá1lapitésok szerint a jellem az egyéniség-

gel szemben csat az akarati töblettel bir.
Pszichologiai értelemben a jellem akarati tényekkel
a+e ayily ni&ld egyéniség.
Ftikei érteledben a jellem erkölcsi eazeények felé
fordult cs azok :aegval Ö i t4s&ra. törekvő egyéniség.
Etikai értelemben szoktuk venni, inaikor jellemem,
vagy j ol .eetelen emberről be szélünk.
Ha most visszatérünk az egyinas ég fogalméra, akkor
egér lényeies mozzamatra kell fordita unk figyelmünket, amely mozzanatról dér az öatntÖnökkel kapcsolatban i$ megemlékeztünk. Fz
a moá7ialia t az egyes tula j donsé,gok tiv:zefüggése, mondjuk kölcsC
23
batiaa, k4rrelácic:ja. Ezt Weszely külön tényezőnek mondja.
20. A szemé4 iseg szerkezete
M. ps z ic23o lcg ia i s zemle. 1E1.37.
21. A s z erat ly is ég kérdése.
22. dell+eZ:lát ~ s , jeYie,migézes. 11/
23. Bevezetés a nevelés tudoslnyba
240

R6

.

Tulajdonképpen ea a korrelliCld as, a lai az egyéniséget
egyénisiggé, sehol mag n® iaaaitládb, különálló indívic3uuxmf
teszi. Magit ezt a korrelAciót, amelyben tehiít az egyér:is4g nem
egyealő az egyes tul$ j donsigdk egységével, hanem inkibb azok
bonyolult szt5vejékével, e trukturánsk, alkatnak nevezzük.
Alkat teht t az egyes tula jdoaségok bai.yolult szövedékei
az agé.1zet, ez egész pedig mej;,i. ~atiro3za a
A részek
24
részek müködésé t, t5a wzefüggés6t
.

A jellem fogalmának tisztka.ásival rögtön vil4gosabti vilik a szesuélyisóg fogalmOnak többlete is, emit a meghatirozióban
"lelkileg é2 szellemileg kinglvelt egyéniségnek"aionadcttuak. Ezek
a d egy ek magukban fog l.aL uk ugyanis a kul tur j Svak el ismerésé t
és gleg::zerzésükre való törekvést. Fzeknek a b3.ttöklíaét müvel tségo.
nek nevezzUk. Magukban foglalja az órzületek nemességét. Jelee► +
tik a gzoc ii 1 is sé vált egyént, aki nemcsak magéban rézi öaeagfi t,
hanem a közösségben la.
Ha a hi. rom fogalmat mint fokozatot röviden jellemezni
akarjuk, akkor igy ill a helyzet: az e
26
less a nsegnyilvinuló akarati egyéniség,

én is ~3i az alap, a jel-

a személyiség pedig a ki-

mütrel t akarati ,2gyénlség. Ilyen fokozati nu g külöm btS2 te tés t t as z
Lars Sindor is. ? keazely azonban inkibb az egyéniaég fogalmit
teszi, középre, vagyis a jellemet Alit ja alapnak. Szerinte tehit
a pszichologiai értelemben vet jellem az, ami a návem,?ókben ad=
va van, az erkölcsi értelesben vett jellmet ki kell alstkita.ti
benne nevelés iltal. Az ilyen jellemvontwokbál aztin tevődik össze
28
-zzE3rinte 2z egyéniség.
44.Noszlopi : j el3em2ités jellemigézés 16. We$zely a tutµ jdonsé ~
©ka.t rom csoportba G s ztja:l. vel+eaziiletett 2 ..ajl.ar dós i gok,
~diszppoozicióc/ 2. tartóe s z oktatésból létrejött és z . ko•
re' bc3folyi.aol i s ~iltal keletkezett tulajdoxsi,gok. Be.
v a Aevelés tiudoménybatt 241.
25.Lare S. Neveléstan 6 2.
26. Iiétrai L. Jellemtan. 27.
27. Inre S. A személyiség kérdése.
28. Veszely:Beve~zetéa a neveléstudolsa(nybai. u.c.
,

~

~

~

,

27.
As it ttsgyalt Woo fogaimat mom *embed i3asr.etévesaárzteaaünir
a tamperaoaeattmu fogalmaival. Ss ugyanis csak alkotónksse eateluek
de pedig velet29 1etett alkotórésze. Nosalopi eserial as egyé x is é it
►

érzelmi oldala

A kiviilrbl jövő lagerekre való reagálts oinód)a.

Ugyanezt mondja Weazely Ls. Az érzelmi dispoz iclókn8k ae.
30
mae► tisokra való reag;4 láoama3d j a.
tumot.

H. Nohl a lelki folyamatok ritmuságak mcndja a. temperemea31.
Röviden meghat'rozva temperamentuaLak, vagy vérmér'églet-

nek aav'ezzük az egyéniségnek a külső hat os ra való, fbleg érzelmi reaal'smódjót.
Ké tea ég települ a temperamentum egyike legalapvatöbb velUmkszületett alkotórésze egyéniségünknek.
He mármost ezen fogalmak értelesben figyeljük az embereit,
akkor meg kell ál lapi tanunk , hogy igazi személyiséggé arany lag kevés ember nevelUlk. itt ugyanis mir a kulturjavakban való teljes rébzvétel és főleg az önneveié 'z, amelyek főerősségei a

személyiségnek. Jó meg kell ugyanis jegyeantink, hogy bizoayoe
mondjak - legalább az átlagot megütő műveltség, valamint a kulttrához éz az emberi községhez való önkéntes igazodée sélkül azemélyiséget el sem lehet képzelmi.
Ezzel szemben a jellem fogalma

‚

r ne® oly igényes, fő-

leg ha pszíchologiai értelesben vesszük. Még ha erkölcsi értelmezést is adunk kaki, akkor is csak az erkölcsi maradikhoz velő igazodást igé yeljt& t le, d• az €tlagmél nagyobb műveltséget sir nem.

29. Jellemlátás, jellemigézés. 17.
30.
xorazeru nevelés alapelvei. 321.
31. Ciaraktear u. lichicksa1.84. "Das Temperament beseichnet vor allem deg spez lf ischen Rhy thnus daa s eeltbs ch en v erlaufeaa Lm
Cnaraktsr, seines Reaktiorussche mewa unriacwar eru cheiat dieser
sperzif ische Rhy theas dann in al le lu2,,,, erunQen eines i[enscheeut •

ae.
Rogy középiskolai tenuidknZ ssssáljriség i ej 18désévőZ bem9cé*
lünk, az azért van, ' aeltt hiszen a középiskolai rcerelésnek épp es

a cc:.ija: belenevelni a nüveraket €, társadalomba, a kli,turértékaY
agyság©be ugy, hogy azokat ra kul turé r tékekat hassná lni, fenn tar
tani és fejleszteni tudja. Sea mindkw®llett a legtöbb csak nyé.*s4
ra1g6r marad, az nem a nevolós hibd ja, t an= a:. v,;yé: .i a.dct tséyará za té t .Ezek lehetnek kiváló j ei lemek j i t t

g okban

erkölcsi értelaubau veezük /,de személyiségeknek mégsem mond,..hattAc..
Aa egyéniség, a jellem ár személyiség fogklmainak ti2ztis.

z`za után me,gvilAgceodik annak a felfog6snak értelme is, hogy a
jellem változtatható, fejieszthetb. A jellem valóban

biza-

n`rdg nevelést tételez fel kialnkulte 6ben. UgynraF a helyzet a
szewcl; l::6i: kbrüI iz. Da az miudig csak az egyéniség vonalin tőrteahetik.

Ha a kul tira és m:ival F,ség fogalmait akarjuk körülhatárolni,
akkor elég

folac.L-:t előtt állu.ak. A közvélemény ugyanis igee

g:'a ran relativ crt::lembeu ha..:z..- eí ja őket. Gondol junk csak arra,
~

bo gy agy alacsonyabb müvwltzágü ermbcrna,. yoni cüvel tnek tart
~

aa;y l c~ akkbzéprzerti rattve3.tséggol rendelkező egyént. A kultura szót
ic

érte2emb*n szokték haaz~~ lni.Itt ia tehét kz abszalutuoe felé -kell fordulnunk és ott ice
rae.suünk a mértóket.

-

Faui er hoe igy ir j a kör01 1: "Kui turén az abs zoIut értéteknek
22
az exberi er3klfejtés utján va.iú realizálisét értja.'
Abszolut értékeknek veszi a szépet„ .. jót ós az i;laxt. Ezeknek
me, ralósuli sa a m;lvész@ t,

erkölcs és e tsd.ominy. Föv ides.: d

kulturét ezekn ek ös:2zege alkotja.
Eszerint a kultura alkatótányezői a tudomizly ,as erkölcs
és
E uú:véazat. Ebből tnindjért kézenfekvón•wk lé taLik, hogy müvelt....w.
L2. Az etikai megismerés természete. 172.
~..~~.r.~!

ségnek nevezatk az egyénnek-ezekben a kulturjevakben való részes edésé t óg pedig nemcsak kv<.nti tat iv értelemben, tat.,eai kvs, l i tativ
értelemben is.
A középiskmlis ts.zulóY szellemi képességeinek fetjL$dési foka s =int ugyan kI kell v.flogatni a kulturjankai; mern,yiséYileg; és minőségileg 13. De erinet a kiv4iogat::.:anak naa wzabad
egyoldalunak laruni. Még a szakiakoikkban i$ van bizonyou tOrecvés
arra, bogy $zalciameroteken kivül általincs ismeratexst is kőzöl" ►
jenek a uöveniiékekkel. Később az é1.ltpdlyén ugyis öAkéIItelenti$
33
való
terelődés.
egy
irdr,yba
meg történik az
A mtkveltség faka szorosan ős _ zefi.tg;; az értelaseességgsi,

in te111g wnc i ~v~ 1.

Kiki olyan fokban mí?vel t, amilyen fokdt az i ate3 ~

6$ en.rek követke2téb:r: a kultura javaiban 1a i.átel=
lig en::V jg na-k foka szerint részest:l. Fttől függ az is, bogy valati
pa,:sz iv vagy aktiv módon vi lik a kul tura rész osévé illetve tényes
24
7.a:6t=6.
Tumlirz azt : llitja, Ino.,y' a kulAurjavak riem azé.ltal
leRztiedr' mizvoltságUnk aiY.dtórósztWé, bogy a fejlődő lélek alakitésd,m fe±lh.aszng . ljuk, tWt pi. megtarii . tjuk, ban= aa.dltel, hogy az
25
mis szó.
eg yém e4 ek auk ak ul. tar javakr.,alc az értékét á tó l i.
23.1Orszely:Bev3zetés a r:eveíóstudomdn.yba. 288. O.Tumlirz: Die: Ref es,jahr e II. 133. "Eine AusBahl der Kulturgüter nur vom Stand.Funht der Zebensformeu aus, ware unEien;:bar, da die Grundrichtun,Z dea kertest niemals rein zur Ge:ltucg kommt soadern Lamer
lurch unter-u ) tb;rYer s önliche
.itbest ~ t und verdeckt
u ird. Js starker slob spgter die Lebensform auspragt, des to frühar kommt die Ter tx lchtanr bed der bewus : ten oder unt,esua :zten
K er twah1 zur Gel tung .'
24. Fdeerd 2prangear köteleazégnek tertja a mii•reltséi megszerzését:
"Fildu~ is t nion fair Filicht gag= sich s elbs t, sender* auah
Aeal lecha f liuhe P flicht." Lebensfor m en / 349.
. Richt dadá.rch wird ein Kulturgut zua Bildu$gsgut, dsaa wir
es alsa Mittel zur Formuo.g eirai t s tah entfaleaden Se!ele verwead
sonderm dadurcr, d~r $ ein Eiazel w e s e~a dea Kert die s •
ses Gu ~ es innerlich erlebt, de$$en seelischen
Gehalt ausschö pft
slob dureh das We ► rterieben se:eslisch boreichert. Die Rolfelahss. II. 127.
Was für
seeliache Frleben dens Eiuzelaen nichta bedeutet,
zee Ober die Grena.en seiner We ► rerlabni,ss; fahigkeit hinau$ reicht,
da$ hat tür iha such kola= Bildung$eesrt. u.o.

'

3Q.

val as ileslayekea gazdagszik a lelkLtak. ts est kell seem előtt t
tar tanunk • aWendbkedc nevelésében és okta tia y bau_.
Az élmé nyek eér tudatos lelki folyametxiuÍdctizé tartoznak,
bér sok bencik az öntudatlan mozza+.is.P t főleg EZ érzelmi része:
Nem egys zeru lelki é le tf ukicc ick ez Qk , hanem va laamlr külz ő v. bels6 tárgyra vonatkozó BttClés ek eredményei. Mo[dlr:r tYZA1:k ugy is' hop
.

,

érzelmi odafordulea valamilyen térgy vagy tény felé.
Ez ez er zé lés nem c;: upíu pas t! z iv á ta.cis t 3 eidnt, harms
cselekvő f Lal.aicitás t is. Csak ezen caaeelekva e.lalcités folytán válnak éhünk alk.a trás zvé Mert mindenki egyéniségének aeg f el elő
.

ir4tyben és mádon végzi el ez t as alak i tá s t. Ugyanazt a dolgot,
eseményt, igazetgot minddnki Ltsi-mis módom éli át. Minőstgileg
mi z_ek; z az élménye.
Zzekbbl az élaényekből s.la4u1 ki az eryén világnézete,
e
ek
szerint
má.s
Cs
mis.
Mennél nagyobb
is
amely szinten az yéa ég
valakinek a siUveltzfi.ge,aruszl rends$areeabb a világnézete. A legtC,bb ember azonban new renc:eíkezi.k rer:dszerr fogalmaZott világae4eii.el, hanew csak bizonyos dolgokra vonatkozó álláspontokkal.
A világnézetet a következőkben def iniá lhlatxók meg:
A v:14rsúzet élméntiyeia,rb$i lasz.Ort, éizflletein% és vágyaink 161141 ir4ny itott :aagrrá zs.tok read.:zere.
Proisíszka tani tósa szerint a világnézet mindig

vela-

mi végsőt agy+s4estst és tailcoat jelent. Miridig as egyén legbdrsejébZl kell fFakudnia. tpg ezért av ilágnézet nem tsnítba tc, Yin27.
der.k ine ~~gából( kell azt;cials,lcit ~ ai$.

Ya.luce31y egyig vilégnézeténe éc kialakitaísftoz mégis nagyban Hozzá já rulha tunic a nevelés folyamán.
pedig éppen az élmé14yek utlún. Tudjuk, bogy élmények alatt neacatki a kellemes és szép
áitéléseket ért júk, hanem aaegrázkádte.tr'wsokat és szenvedéseket is.
26.M1 :rGi iai$iáló:J W lesíta7i. ZS. 6s folyt.
27. Prohéisezka Lalo$: l.z oktatás elvélete. 226.

aI.
Usk az élet vele3érói, amelyek alkalmasak aesötát " vilégaséset
kialakulására. Ugyanakkor asombaun - a tapasztalat taruelá.ga szerint - tisztult vila4gnézetet is eredresayezhetnek. Ezek a3.r.pjin
külömbvztetita'tk meg pe8azimigt ,a és optimists beiliitottaí ► gu
ket.
Ugyancsak a vilAgxiézettel kapc.seltoaak az srzilletek
tz. "trztile t az 065é2 éllg$fogiaiéga bizonyos értékekkel cze,Lbeu."

ivallésos, erkölcsi hazafias erzület/23. ftek em érzületek is e:
élme.cprek utjéaa fejlődnek ki es nevelhat.$k.

e$esrint aa, gya.-

korléssel erűsiteui lehet a lélek képeasségét valamely érzületre,
mor t e t,srmé s ze teo tia j lemokból és törekvés ekba 1 khan ki l ehot f s;}}
29
144.5 helycn azt moudja, hogy az érzület
1-:. z yeni az erztáíetet.
és je:.iaw I:V::ot1: Ueusőségoá viszony V an. Sat érzLlletf9i.a,k zzerv®s
30.
cr,;csda a jellem. Próbája a coeleícvéE+.
I'hule~r kilos az Érztw3.c tek alal:jgul Lz órzelmeket mondla: :
~ zr,t bizonyos e r::clsuekrt vE1ö él?8rdú kész"Pz Crziaa;t
31
ir',
vs;
yte
?z
t`lyczott,
zerrezett
érzelr:.
(let."
s
Amint létluk, egyik felfopi.a szerint 611égfoglalés t,i.

Zo*!yos értékekkel szemben, aaésik rzerint szerve3eetxá érzel mi ‚let.
Fia azonben mélyebben aézzülc aa két atAállapitést, akkor göx öe alaphoz vezetnek:a személyiséghez. kiad az értékekkel agombea való
tilíisfoglRlás, mind a szervezett érzelmi élet foatos tu1a jdonségai
a siemélyissdgmak és pedig egjno[ssal 3zorcasaa t'i8ezsfüggö tulajdonságai. Szervezett érzelmi élet nélkill éllsnr3d érz4iletek flea fejlcdhetneic ki, viszna:t tisztéra i>atellektcaélls meg iAmaréa; e és ellsmerése ez értékeknek, akg nem jelet érztiletet illetve még Bea,
.

,

elég az é rzü.let kílej lőuéeChe+z. Ahhoz érzelmi odafordulév , elfoga40 is szükséges.

Yiliggézet sem alakulhat ki érzelmi zozzaraas tök aélrül. Az élmé,Lyhkz meascs-akk értei,
hazes érz.: lmi meg ismerés kmll:
89.dellemxátés, jellemigézés. 16.
30. u.o.
31. As etikai aaagiamorés ternéssete. 101.

A#L ézsellmi megá8liorés amorbwt n et elrt 2 e► ti by j31W s ffi#v, bam,,

uea, gyakorlati és ak tiv

.

33
Az érzelem azonban nem mondható vaknak,

absazolut erzec.ek.ec t tud Ze1te:iezni ds ezekhez aok-$1 köanyebben emelkedik lel, mint a értelem. trzelzeir.kkel sokkal 105any$bó
33
As értelem csak azutin keres
bari iamesrjük mag az értékeket.
maginak ma,gyarAzatct és igaszolist hczzé. Az ittolle::tuali.: ta fel-

a tudatc si gra um jutott a ata a 41S4
fogvR. tom~,lyc a értékiteáleet."
~ rzeleare csak olyan tuti lény
34
Wes, a.kin& van . d el.lemi valója #n.
fogta abeerint "az érzelem tel

►

Aidszeirb8l lé t juk, bogy vilkgnOzgtet, érzüle tek et,
leg irké:ub az élmények óa érzelmek A lta 1 lsk i that:xek ki növend& c,
inkben_ Ez természetesen nem azt jelenti, ro;y pont olyan véldgnézalt ósa pant olyan érzfl;ketek fognak növendékeinkben kiaiakulgi,
mist amilyent szeretnénk. Ealitetttik mér, hogy a vil.égr:ézet, az
érziil®tek r,at3k e. meglevő egyéniség gyökerén nőhetnek ki és annak
ir€nYa i 4zer iny vél.hatrek a jellem és még tové bb a azatrélyiat3g
szervea alwtóréazeivé.
A v i. lk geaé gex t i

é te r toz ik a s zamé ly is ég is a;e r te t$

iogYoihez. Ez ad as életnek tartalmat es értelmet. Nélktile nem
volma i.Yeinyvonala az emberi életnek, s8t i11.ane3óan: ki volna téve
azt vd2toiainais:, ingadozáaair~ek és

~

. lelki zava rok ra vezet-

ne. ham akarjuk ezzel azt élli tani, hogy vilégnizettink nem fejlődik. Egy kezcieti éllapotében megcsontosodott vilhgnézet épp
oly tévutakra vezetne, mint az ingatag "vitignézet", msly minden
bebaté®ra m4s-aAr:a irén73aa tarelődre.
am4I4

A vll:`:gnéz ot ki4lakuléséhoz rea:.dkivill sok téayezö

33.NC,szlopi
Jel.lemlitéa, jellemigézés 53.
34. Halasy Nagy Jáz ~ ef: Az amber lelki élete. 180.
35. Erich Stern: Der Saealenarzt. 11.

-

~

.

airul.Nemoaat tárgyi ismeretej,iic, aaelYStcst taaniiudi`at.ak, olvaecstaxalaac, tópasztalataiac él.tal szerzUnc,/goadaljuk pl. csak arra,
ailyee a vilfgniaestra anaak, aki sokat utazG.tt, mint annak, aki

°o atc kis szülövircisa körtyék.én élte lo napjait/ alakitjélt
har{eu

66sza4r

éiwényetrk is, küzk.öciéseixik, szenvedése3nkk, rtegprd-

biltaté`a%nk. Mindezekkel szemean vall éiLis fogla7isaiakat Obis
tdmal,katunic hatércazza, mag.
Mondhatjuk azt, hogy mindenki a naga kül{Sa kis
legmagyobbreezt elképzelt

v'S.ligibaa él dó ebből a v].lAMból fi-

-

gyeli es i.lréli mag a körülötte lov8 tén,ylegeo

Fbből a •

a maEa é 1 tal alak ito i t Y 1idgbó1 va.lab 1 t k izack ent eni naoon melee,
sat legtöbbször leh3tetleen. Ha pedig mégis sikerül, az vee.ic5sziaiileg nagy zavart kelt a ie1ki viligiban.
A vilégnézeat fiatalkorban

alskctl.c3ban yak. 'W rt

a tanulá kai1 kötnyebb+ab tale'.kithatB. Wee is olyan tudatos, mitt a
.

felp6tt kárOatx szokott learat . Moridhatninc- ösztönszert w9zz81miitok.
bó3 tevődik össze. lierneál idbsaebb valaki, aeanl kimtivelteBbb a
lelki ólete, azné 3. ink.ibb tud j a v ilig,taézeté t megfogalmazni, re ►tdazerbe fogleliri. De bd.r,eetarsyiree fejlett és tudatos valakinek a viligAé3te:te, mindig marad bow* nagyon áipk öntuaotlat, ösztönszerű
~m~at .Ez ter~ s se~ is h®s t ee egyéniségét,
t , áa z t ~ r ends zax~ t
,

senki le non vethet i.
Kinek-kirtk egyéxlségét tehát a nevelésnél figyel,* ta;yni a legelhibézüttebxa esll#r0 volna. Viszont a kfi-

sea

1014bözfi eaylbiségekhoz mérni az értékeket, vagyis k.ir.i . rólag relat 3v eárteákakot tenni a nevelOm oél jául éppoa olyan el.hibézott dolog

vo].oa.

..

Pincs teat mis l~:itra, mint megkeresni azokat as
aőszolut drt8kekat, amelyóe.uac emberfeletti, áZtalixos értékük v
van és azokat tenni a nevelés tá'irgyévé..
wr--. ► +.. ~~ ....... ~~~ i........ ~..~.~~~.~ r.... ~-~.~. ~ ..w

36. Nosaiopi L. A fiatalkor életfelfogása is as életfe►lfagés msú
velefis e. M . peedagog ia].938.

346
res.teblo eaelitettUk a kultura tiárea é.rté*kesojeortját:aet
aj 4 és a e sép. De tu la j aor3t#ppea al is as é rtac Y'
"Az igazi értéket olyesvelEmiae* 23attrozhatjuk meg, ami3?
nek leenle kell, vagyis a mineéc feitétloatil meg kell valdsulxia."
Teehit az frxtékebeség t.eea lálek;,ami mozzsaat. FUggetlen emberi érte:Tk ité3ettxnktől; lé tezée c non ft4,g a tk.pus dteel.attfii sem. Az értékek
a.:¢vaaós itksa pedig abban A21, hogy olyan tarasztslY+ató delgck
valósulnak rueeg, amelyek a Mr= értékoaorort valamelyikéthez viazc
nyitva értékesek.

3?

-

Meze vazatne dolgozatunk témakörétől, ha ezt bőveibá
bea eksrnénk kif j tani Ca u,pi.n azt kell 4‚g g j ag3' ezatink, bogy
mind a bá ro;u á.t.. t6c. osopor t s a►z ig az a 36, 6s a szép vagyis a tudo.

,

Mény, az erkölca és a m.iivéaget értékeit eQyartmt Yeli a tarulóif jusé,ggal steegisaa;ertetr.i és pedig rokozatoaan és r•adazeresea
es 4l ta.lisoa aeea ee yéni k ivg las z t8.s s s eriat
~,
~

,

.

Még as eszményről keli aeíhésgr az8t ejtenivnk. Tudjuk,
bogy éppen az ifjusig tulajdonségAi ktsz' tartoz ik 1egitelctt► b a$
es zaéayaalko tAs

.

Eszményét ki-ki saga alatkit ja ki di pedig ugyasiosaic
V6
As eszmény tulajdonképYax aggj
egyéniségének aeegfesls].8 iriny'oe.n.
8
célnak fokozott, mintetgy fsi,weegasztoau)t íormitaa való kit0z0e.
Az eeazméia4`ee,ithez azukadgeea, bogy he 'legyen olyaa köanyen ealért.etó.
Az eezmére,ybesa3 mintegy végyainkat belyezzzOk ki, aagtesteeeitjük:
bt.ElYOat eszményt csak adroit ember tud maginak lli tani

.

Azeegyazerab ember vagy az ! fjuaég oszra#nyeg mindig személyhez
ietitát t. Sokszor az a ►bs 2:olu t ór teskettől elég mos z e esik, de van•
~

aak tulajciozsigai, anol.7rek azt a személyt mégis vonzávé teszik
3
as illető egyén előtt.
oil

4. ammo .,WN..

...,...

Az eszmény sestkséy,képi alkotóeleme a E.zesaélfiség

OW!

__ ..,..,.....

gm*

Y._....._ .si.... ••
■

ear

.._. ••
■■

37. Pauler Á. Az conked re`eg isrrmeria tseraaia zeter. l46
38. u.o.
39. Hlbler Satolta: As inuiég lelki élete. ford. yérkoaelrb B. 123.
.

36.
r11au% afteek ees secnássyei,, Name Cvaisegivria eld$Qi-

alakitiseF.aek.

tor 61, as más hidin,yokat is hordoz a leiRábea.
net után most se ir 1 teheet j#a a kirdeis t, a axy1Jre 3
jutnak s z er epheez a eg euí lY tségmé l, de mix a j eűl enré 1 i: az Os ztönök, általiban a velünk született tulajdosságok.
Tudjuk, hogy sem ösztöna.l.kGtunkta, saa egyéb, velüaic

sz ;,,ileteat t tula j domstg,a.imtól végkép s oie. s em s zabaduluak meg. Tat
a tételt ság azok as ea e teac sea 0.0 fo 1 j li kmeg , rztike r va1 ak 1 tSnaagzt annyira ét tudja "nevelni", bogy külső szemlélők előtt egászen lat e jellemet mutat. Ugya.r.csaat nem ce fol j4k meg azok a hor4

amine vá. ltozieeolr aem, amplyer azintém az egyéniség lát:zGlagOs
n_egvt. ltozá.atát clCozzÁe,i4.. Ezek kíilön b en is tetegas osetec.

Hint mix ev:litettük a ;! ellem és a személyiség aereléa il l . tsmerelés éltal fejlődnek ki. Itt uj faYalogu°.;,al kell
•

me;;ismerkedntir+..k, amelynek fontcs szerep jut a jell= ill. a aSSemám ►
lylaóg kialakuldaábau: a gát].á:zok..
Ez ek tartanak via ,za bea:ucinKet az ösztönök relyt®lea
eeegnyilvá.n.ul.éaátál. Legttibbxyire n em i® értelmünk irény i tja Őket,
haneewaguktól , Qipieeen milködnek axixkUl, hogy az egyénnek gee40
kellene rájuk, vagy tudomis ul venné Őket."
Ezek a gátlások tebi t cag y mo.ndhatrink -

a tudat

őrszemei, meslyeket még a tudat alatti régibkba.s állitott fel.

Ezek automatikusan elzárjálk az akarat elöl a veszedelmes öaztt. te:zlticv-éseek.eet,.melogy antiazoeiáli$ vaalekedetze ragadják.
Azcabam xc em mindig voltak ezek a gátlások eutoaati*
k.uaaa elzáró szelepek, har em ezeket azz4 igeellett tenni a gyer-

meknél a nevelés által. Szoktatás és JO példa szerepelnek itt
esiin.t t oeatos nevelési tényezők. F$ek által kifejlesztett gát7.ái• ,
sok rekdrezeerer a lelkiismeret, illetve ez erkavai érzék. Fel

kid]. azonban teuin f.i,nle, hogy bizonyos gé tldsog, ha nem is h.atá roi.
:

z+o t t tor,od baa, de rci,adeta esetre h,a j lam toracig bsa as emberrel
yo. 3 1~ C.
" ' i4 ~.,ov-e, /30.
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.
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vala 1saleibellt: Esdc atok a► gitlásolt, awllelyeMk a ttssiaseit4stiay , _-

kel

kaposolatban vaaaak as ogyetabea.
Ne~ tirgyaljuk, osak aegealitjOr azokat a gitlAsokat,

amelyek bizonyos nestdzisok követkeezt4beea fejlődnek ki beteg Uttaratendifseurit eadb ereikn.
A iA t 1lwok azoabaa mmxrlccs ak ildomos tormi t aduek az
egyecaf.seesg kUisB aeg j e:l enásémeic is e z erepliesiaek., tehi t a j el leeees,

t 11.

a e z eceé 1y 1++dY fort, beam k el leecet 1 ea savaroY.a t is okos-

hatmak az egTeáaiaégben, kiil)mösed, aikor a gátlások ;al erősek.
Lag ixk6bb akkor fordul ez elő, mikor eras üs z tösök eerds gi t litsoic ba Utközueek. Az ösztöatkuek áa gátlgsokeauk bizoay'os haraeoaiá.baa,
eideasulyban

kell lenni0lr. Cet+k az ilyek egytea aondhntG
41
Mdges alkatu eeenbernek.
Tereesá$zetesern gyeuge Osztóaöknél aincs seükaig esőa

titakza. !amok vágs8 ese te is beteges lehet, miat ahogy erősebb
ösatOad5kaeil 13 a iatlások tulesek4ty voltat vagy iilA mpa C$intáae3
bdteegss jeleretaég lehet.
liegeshetik azontaaa:k, bogy bizonyos esetekben, ktilö•noeen uagyobb lelki mcgr.6zkódtatieokaál a gátliesor, amelyek eaoe:b»
icia i mormalisan szoktuk aaülrt)dal

,

hir tE 1en

ee zttaea eeic de as ös ai,tt)t••

törpkeeies hírtealea+ Seí+azab~, dul, a tudatoa tör áe az erteEles szvvs
ellewaáre ca elekvOrre Wit ja az Egyánt. Az ilyen "gtitazeXedis t"
4~
letlki rövidzárl.ul,tak nevezzia. Erről a isiesodii fejezetben aág
Ha neg f így e l j Uk a tau'u1cSk jellemének fe j lődéa é t pl.

a k.C.zbpiraiccia els$ c.zti1;-dtc:1 egt3zen a nyGleadikig, akkor nyo+
erou követhető ezcicnek a zitl.tsCkxiak a kifejlődése is. E'z nemcsak

as erköldo ts viii e3.tc.ad ,jebcr figyelhető nog, hnn.em a os iszcalt ®oá
41. iditrai L. Jellemtan 18.
42. g ná r C. Lé l,a3c t>ti n4s nevo láa .130

.

6'i.

dab*" 111. nraont testl j etz eas ► al,hitt>izott doiOg volna as etkö1eim46
csiszolt modort tisss téa a gi t].as okra alapOsrc1t t4

v3s e.ák adis t ós

aak Vernal. Fs ugyanis csak negativum. A jellem és mag imicatbb a
szesél.yisóg kif ejlődifteé?'.ev nemcsak $étlésok kell.enak,haaem 2afiei razob t poz i ű iv irtirvu, jó s zokésuk. Ezeknek a jó e$okásolcnac
viszont atM% érzületeken kell ~.~s~ pulnla.
I°ztr t

helyed tatit a nevelésben osek gátlásokat

kifejlaszten1, ban= nesaeh. órsálaLekan al&pu3ó jó szokásokat la
ki

fejleszteni.
A gitlivok, 3ó szokások, árzUletak azonklvul az e dz-

méuy ek erkölcsi oldalon kifejlasztbi es k1.totérészA3 a jelleanek,
illetve a szamtZy,isék,nuk; a tudcm,:r.yCk ós sit:ve4uttk pedig xu1turi l is 01 4a,leu.
Mind a kit (Adak tölcsöste et €s r astticeégYkpes.
lyésc3.js egyfa.m t. ts ezen kölcetmts cbfoiyasolés nélkill el sew,
képzelhető a zzamt3yiaéM:" Igazi Liiveltaséggeá, lelki kulturi vi
.

a tudis , a sLe.l3ami g ~ zuagb$, az istaret®L b644,e
43
lik, ha rark:,l,esi, értókedskel, ptroaul."

akkor v4-

A gitlsisok és örczttntbrakvae ek c}rőviazonyastac érda: ea 6.3

-

t.al.tra azt 1a mandhatxlánk

-

cs ts t3em stwnyilvdaulha

1 ist. a xangule.t. Ez neoa t4rgyr,oz kspcaolddlk, banem coak ies3ktmk
44
ál taldnos d.l . apo ta e Éppen ugy akarat tualc t#5l fUgk e tl euikl lóp fel,
aatt raiLt az Ou2tÜn. rgéazerz eltölti a kedélyt ugy, bogy minden
~
wL T 11G-_ Gi. 4 V(
►
Sőt
+iiiiLCLt ' 9+♦7
+Nem14#
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.g y

10tUnket/.ew viUgsaézett:crket/, munkakedvü.nxet is befolyásolja.

A YlLr.,g ui4 t tul.F:ldc?nkéF an U1:und4 csak j a.l.sz. Jelzi
bogy $4 t iasaln moan
Y&gjris hogy W $ t0aelnk kiélést,

..................... _ -

ievazatéc: t vagy a.%2

~~>~l i~s t

,

erős féket ta:l.A l tek-e. As előbbi

►

44. dr. 13rande.ua teln B. Etika. 189.
44. Eoger C. Paalobol,o;;i:. . 20b.
45s Tazeal,y O. A korszerű nevelés alapelvei. 327.
~

.

30.

«r fftmt ld„ as utdbű3bara roam: haumguls tunk van.
Gyakran figyelhet ji:k meg tr:raitványalnkban haagt.ilaót

talk viltozárát. Fz néha agyenleteri , néha nagyon is hu116m1ó. Maa-

aél 1r3kaibb 611 yalakt ösztöneinek hat,é . sa al.att,/gyermakekael lai;,tt3bbe zOr cz a hslyáet / aust0 1 vél tozdnak ra r..a :cgula ts i.
Az e,,yén hangulati a l até t , togy valamilyen hangulati é13apcté t jd? wag lehet 41141 Vani az ErralX Zjcl l~é•őbb.
A hanLulati diet, reilvei szorosan láaávzefiigg az ö.sztöntkke1, lén;r<.ige3s a.lkotárésze egyér;lseenkriek... $ármexxyire is = -

Id te3r:uicztitö., mégis befolyi6o$ térayQzője cselekedetoirslcneic, elhatAroz'4aa.iAkaak. Mint ilyext a személyis ~ g aiegi:srrleró-e+nél r:eea
hagyhat j uk figyelmen kivi.11.
Ugyancsak fényeges alkotórésze személyiségiinknek/assa
/terrraeJlet6san e~ 3e11emxek és esgyérafsiknek is %xtddlyéi.etünk.
Ez mis

öszttntörek.vésesirrk és gátlisaink dreviszogflival vaa

t;ai, aefüggé5ben, tehix r:e4 vlltozó, hp114a24

tsnea

db habitue, alkati adottség. Igy lehet valakimac a 1ced4re deeds
Vagy rumorm, viazon . t pillanatnyi Y:acagula ► ta éyreaa rossz. Uteri az
oas etben azonban könny ebtr c3n mulik el a rossz hangulat.

A kodé1y ear4el.i.~4int

jelenti a.zt a Két vé,l4s

p4altot a mely ek között érxelmelnk mozognak. A kedéxy$let két pólueétól ftti tuirgu).afai.xak mértéke. Ha pl. vala%irb1 tudjuk, hogy
nyugodt dextis k3t'k510, akkor következtethetUnk arra, hogy hangulatai raex hull4razuwk eresean és m6lypontja ni n cs ngttyQn mélyeit.
Vagyis Le..~ fordal Pt6, roy a;óiystgsse,a ros.;z kedvű vagy

sz.él-

atóeég ioson dévaj.

A kedély sk4lá ja el is to ládhg► t l.x pozitív vagy negativ iréaayban. Valaki p 1. köncyen lehangolható és ezek a lehaagolt.atgok sokáig megrazara-; r,a:, rIgádl9c rajta -mint s®ortélc mondani;

Antkor ez a lel:aragolUs4g elmul.ik, akkor nem lesz szélsőségesen

~d

kelTti, 4.asln é tlu os . Inn& a kedélye aagat 1v isík,; w4-44.

dott el.
Azok az egyének, akiknek érzolai sbilim ski ki j a ig sa
sti lsbaég e.: , kOnny er. csapnak it egyik rengulatba amis ikbe., •1& -

.

.

bi bauguiatukat köar;yext felejtik. i:zeicaatc bsztCnélete is aytutalan. Aeed4lyükre 3s azt mondjuk, rogy nyugtalak.
Röviden fiv szemléi9taaesr tetit ugy aioadhatjuk, hogy
a kedély jelenti may.g ~ t az ogész hu.s4alati sk,4l4 t k it elleateE+ ►
tea }aua4val, a helaiulat x,ecifg gasket a síu:lának egyes fokozatait.
Nam volr., a ~ a jalleeae. illetve a a► $eeeélyUr+ ~ g tejlbde~ saétöket.Q.to4,
ről uzerzqAt kepttakl^r..a a körrryWzestet, re;lut nevelő tényezat ,ela
~

vennők tek.intetbQ. Ne,ueuak a 3xiikebb drteslanbes vett ki9ruyeze►.tot, vagyis a ctialidi kört, az ot aiont kell itt nelve3.őté3}yzóasic vennö.rik, haalotu a tigasbb ®rtelembex vett környezetet ia, a vidéket, minctazokat a helyeket, ahol a r:övezciák élt, az orszei;ot,
molyet haz =einak Wiciait, sbt iltalban mindazokat a7 eubereket,
akikkel az ólet folyam talélkozott ás vela b>iriuilyen karcsci:.tba ke3r°aat.
,ltzoabal, u oos aek a körsyeesert vaa t:atéss$l az amber's,

bass as ember, az ea en is a rAy ezetr e. Ennek a köles ösha t#is:
sakrx.k ar4r;ya tiuctig az egyt;ti adc}ttsfgoktG]. ft1gg. Mendl erassbb

egyéal+ség, mentél klvaálöbb veaamely szeanilyiség;

.

anal inkibb r4nyamja *alit bélyegét a kőrayeesetére. Ezért for-

dul elb az iskolékbaa ia, hogy e$yeiegy tanir o$ztdlya sokszor egébzen aajitos módon viseli az o22tt4lYfŐriök személyiségének jQl

~

lsgsetes4ég ejt. Meant/ hej l.ékonyabb, nevelhetőbb, j el leg telsraebb
as egyéaSség, snail nagyobb hatQaaal van ré a körxyeese3t. De &anál kar►éeebbi berszepllettrsk bála jesllaaről, még kdvesbbti személyi ,ságről.

4Ci.
re‘zely seerint a Xi.lrnyezetnek biros t tayez8le van: l. a
46
taaailMet ; it . to e4401*Ws sak, 3. a 1cultusa.
►

A i:Oraprezet t‘zietesebb ti rzyalaiaa azonban ag a turtozüc.
:

t örgyicöraiakbe.
►

4E5.Bev a a Ws

aeveal6studeaolnyba. iO4.

41,

Nazefog l stIve a kOnreticQz8 fogalmak eeeghatirovisa i t
adjuk:
Naztös.
Ilitteöddeükben tudatunktól fiSgot len, elnak

tett, oe'iir4-

rtyo3 3gy$ zaru tOrek- rés ek.

F3i zoilyoe irw ~y ia oi el ek,rés ekr e való kéz zatg ek, may* réalbes
axzez v eliákte: : zta etet tte z i;Onti.. talap jtn, rés z-

termis zet i

bur ie;ilesztéli a1wj6.41 3d:aitik. l i tr e. /WecizelJ/
Késázw6g.
A. olea.j6t it,ruttó ismeretet 644 zegge, g.caly ekle1 az
e.cio t t iákpontb= r e.zldoe ik ik .,/Fr a ly i/

~~ 1y

r

r

~~,

:~ F.r ~; .
~

A z tuyiki:06zúck a killvi1A, dlta1 adott feladatolt weioldáadt
pc,zitiv vao Luativ ir,~rs.yoati botol.yásoiO alkati tényeai. jErdt%i/
Tehe ta 4g .
Valamely telj e3 itinthy végbeztritelére képoe itb, velatir. $
tet t, eredeti, lelki

~ .a

e-

tezti hajlam.

Izite111gdrii,C ili a /c:xtelrr.vg ~ /•
logrdoguaikagUlaaoiroziere., raga. = ez
.
U4 ra, it‘1el,re, Acdvetkoztet6tira wolw.#.kczd 41t41tulos fer ma ,i te,,
hetzék . /2oraioa í/
F41011

.

A vel ts k elletett

lelki

%c (=etc klecxy llvelli.:1as5val. sapc4ola toiaaa
ves eit

~~►

z af tiggő 6s e aho l sag

azallemi tulL jdosisigok

zereett $zokoi4ok

lamé t i8d8 egyet$ e.

zar-

dollass,
Pa1/ohpl.og2e 3értelemaen: akarati tényekkel m~ay il~a~x].ö
egyéniség.
Ttika1 értelarbm: erkölcal eszmények i o1é fordult da azok
megvalőúitis‘ra WrekvL
.

gzemdlyiaég.
ű1k11,eg de ezellemileg kimtiveit tit;ryén3aég, mely értelmbvel
Oa akaratival az abazQlut értékek felé fordult.
Ita 1t urP.
Az ebszolut értékekmek az umbarl arakifejtés litjtn való resi.
alizél4sa.
Mizv el ta dg .
Az eaézir.ek a xul ttir j avalbar/ tüc;cNeény

,

erk.öyct ős m2verc zet/

valő mm részeaedésea t* pedig tlemcsak mmur412413ez, hinem m.iu6—
eég3i.ag
Vi Ugréz©t.
tlmér,yeink661 7.ezart, drzttlatit3n, eszmémyoiax és v4 4,ytiiaak
Altai 4rfay i tott mazyartok rendje.
trzaiet.
Az eiS•6ú d:ze1ia1 é1i.é,sácsglaI(sa bizaLyou txtőkcilb.el zaemben.
/lsogxér /
Fk zitény

.

Magusk e1.é tüz t#,t ce1Lak fckezott,mfxtegy felmaga,:ztoe;u3t
gormdp. /Paulcr/

LelkUric éltaltae.,6rzelmi il1erota, molly élmériyelmket zziaeai ia amely Oszttix:einic és gétiitcaink rartviezowitbl fUgg.

►

•

43.

Kaddly.
trzolmeidk állakú kerete,

alkati adottaAgaink által

adva van.
Alkat

.

Olyaa sigéas, a:nelyst mina= rtsz ~ zo1E ~ l. /Nv.z3o ~ i/
TeLperamautuQ.
fiz eaénf:aZguek a ktilwb hatokra való, Meg érzelmi rea0i4tuic5.:j11.

II. fejezet.
1!s

kQrakterologia bz
a g r á f o X og i á..

A fogalmak tiaztaxstisa utta most mér tovebb h~ lad~
batunk egy lépéssel kitüzött célunk !elf.

A ke.tak terolog 1a, rnirit a kamkter z$1, jellemről
szóló tudoméryy non korLi tozddik c>iupain k j ell emra, annak vizggallataáirh és leir~~~íra , hanem feltétlenül ki kell tsrjesxl;en.ie tigyahiét az BgyéniségrQ, gót a személyiségre is.
Ebből rög tőn ktive tkez ik az La, hogy tam cs upgn
a$ erkölcsi di telemben vett jenem et tárgyalja, hanem az ,egyéni-

aégnew. ös zzes vele született

-

jd és rossz esőt közámböc

-

tulai-

does4gaa.it is igydkszik kikutatni. Tovib% érdekli a ka,.raaktaarolagiát a zemillyisdg fejlődése 3:4, minden n,ádczata és 1el:etó::dge.
LltalaLbaa.a a je3.leuntt

arsemélyiséget igaz6aa csak történelmi hét-

terével együtt irmerhe t j ük wag.

A karakierolog ie; tulajdonképpen a ditf er erac iáilis larlektanb6l égozóc3átt el és részben ahhoz is tartozik.::Mind
.::

a :eettö ugyanis azokat a kültkmb4égelcet viscsgilja, amelyek az
eil edelcet az i lte.láaes képtől

e~y~

lttiltimböz tet ik, vagy amely ek az

ej;y'os egyedék közötti vannak. 1!. karakterolog ia azonban még szGkeblrre határolja körül kutatósi területét az előbb vá,zoit módon.

Erre p célra azcnbaa.aa szüksége vas segédtudo■és4yokra. Usk nélkül ugyeniu az általánoe tipuzsalkotásoaa tul aa ~
tuduu jutni. itár pedig aekUmk fo>atoa edlusk, főleg a reveléa miatt,
bogy a>tz aél taalinos tlapc log iin tul, minél mé ly ebb en tudjunk az egyéniség mélyére j utn.l. holy eruaek ismeretével a j el l a9A és személyigig tej 3.8daé81 :.elirstőségeit is .mmy ismeaxjti4c.
,

46.
a n l eegiidtsdoantayak f®jl8dteit kl, a tMta.11cat, >sozgáe,
arokif oj ezés v izsgZ latábt5l.

késs

Jelen dolgozatunkban csak az irás vizsgálatira terjesz•
kvdtiaak ki. Ezzel azor,baa nem ak$r j uk azt hangoztatni, bogy leg ,.
jobb aaAdszero agrafolog íénuk vaa s niaos is mils módszerre szüks ég Cs upda be ar j uk mu t á tni aYképea lehet f sltaas zeá lati tarcu,

.

lók iras a i í a4. zaard ly is ég fejlődésénekegilgy elés é re.
Fa ezt A. módot haac zaklaáal fel egy edül

,

na,-yo>á kőyenn

kitaanű:8k magunkat annak a vezzélyueak, hogy egyoldalu ismereteket
arzerezn6r.k egyiiegy tanulóról. Miryt ahogy egyoldalu ismereteket
kap a psdagngus a tanuldrél akkor is, ha csak tsgol.ai v1s rlk

~

..

se alapján itáli meg.

A modera karakteröiog iában ké t irányt kül.öMböztatürrk.
1
a
statikus
karakterologia.,
P.
misik
a
dinamikus.
mtg. Az egyik
A statikus ]Carcvkterologiámais elsősorban a tirursalkotáa

a célja. összeszedi amegfigyeaZésok alapján az összetartozó testi.
testie-s lelki tulajdonságokat. Ezeket osztilyozza
vagy
6s ilyei módon tipusolcat tint fel, azutia a e;yéaeket, aszerint,
bogy r:tlyik tulajdonaalgcsoportból vaa benae a lagtöbb, valamelyik
tipuaba sorolja be. Magitól értetődik, hogy eztik a tipusok, bdr

a tapasztalat alapjéa ösazeszeciett tulajdc:nsegok jellemzik óket,
tipusok, mert a ;a] óatgtak

- aiSgis elméleti, teatsk t inkibb

.

.

egydtleil eL y emberben sem taltlbatójc

maradgak

Mi mad ea.ft

3cibaa vau, aéha nem, csekély s zámu tulajdonság a mís ik t ipusbál is.
Több ilyon tipuA rend- zer t ia.merünk, amelyek ads

biz

sSempoutbul -gyü.j tik ösaze az egyes tulsa jdoraQggc3lat a tZpurakhoz.
]:tmeurjük a régi pszich.olQgis teiperament'aipuaait:
szan‘vs.ulkum , kolorikw:, fleagwstikus és melarakólikus tipusokat.
kftia:;pratli;or ér*ktipuiit.it:teoretikus, eszt,itikue, gazdasági,
ha3alAi., nzoQiál.is is vallási típusait. Krsrtsvharesr pl3caikuar,

.... .._.. _. .... .. _..,...

r...allow woonInvoo.al„ Re . ,.....

~

a. ....

r....

.

Nos

1. Dr. 8ámpiéz. Gy. Jellea ós sore a aoder iearakterolog2ábaa.
•

~

.

tuts ~ia~ , de atleia tea talkatokaak aaagielei80i otir.lothrie /at ei~hyéótb~m /at e il ét~ it
, alka taő 144 ee tal~a~k aegfelsla/ éaa ~
.

aa3c magtels1ő/ lelki tipusait. Yaaaalc olyaa tőrei+cvimek, amelyek
a relalkat, vagy a kézfej ioxmija alapjéa ► illitaaak fel tfpu,solr.at.

::okféle €zeompoatból Iprsrko8nilc a karakterolog la Yutaetóí
tipusokat felai111tani. Alapvető hib juk, vagy mondjuk ita.k,$bb togyatékosaéguk azonban ax,, bogy tulajdonképpon soha sem férkőznek

a z ember közelibe. Mindig bizonyos tévolságról atttzile, mi><tegy kivtl.lrál figyelik. De hogy igazi egyénisége milpan, milyen

ztöc-

törekvéa ek Zlarkuc;nek beu:je érvéz:yre jutai, a.zt, aazaa.tikua karakterolog ia r.em éllapitla meg. Mir eleve le kell woxaciakia arr ó3,,
hogy minden .egyedi jellem maradék- ntllciilbl,:fér; na vala.nc1y ír

tiFusbau Viszont az,dltal, hogy vala.kirő1 w lamilyeaa tuln.jdcr:citgot iliirpitok Inc, pl. hogy érzelazres, vagy ingerlékeny, cr,ár tipuw-

bs 4 l 31 to t ta.iri, wart E rzeinea , vagy lag erl.ék et_y eacber eok vet. sat,:
Azok az a,:fabereak tehét; akik íl.yer', vagy olyan tulajdonz&gokkal
rr.,ncielkecaleak, tlpus t képeznek ur.alc a bizonyos tulaj a,^aligAek
s zampaaet j a ból Ugyamakkor azonban téve it volna azt A ll i talgi
.

,

hogy

pl. az esrzelmasek, vagy ing®rlikewielc tipaaA2:c;s tartozó tubar°e::
(lessee többi jellemvonAaai is azonosak. Legfeljebb 3cc3vdtkozt$tai
lehet bizonyos zits t:ala j dloaasigoY valószinti lel ealí térm.P1. az eir-

2f1mee tip.'uaandl a lslkesitinit&ggra, zga?maleinkra utb. Igen. Lag;
hiba volna a► zoxtbasi azt, €11i ta►ni hogy az érzll.meg, oMbertk :3 za
,

dis tck Is, merit 4gy -k.v t c ünt 1 valóba megvolt

az a tu1a. j donsb't,,n,

~►

.

A t ipvaroLcirezrrok, hköir mak allta.linoiitsagt,an jelezi _
aa eeibrr t,még is ér Lék esa aneg ié té s ora tts szilárd alapo t r.yu j tar,iak
a M el I.eabtrat tatais a srimzira

.

A tipuaalkotishox mitdlg vel.:rallyen előre aegvélasztott
w

osztflyGzdái elv ..zflkx:éj r;es.

EcL`rt aytlj tjtk at egye$ 1'.t+aeteket,

amelyeknek m i ndig lélektani benA► BeEgie1 kell rudelkezaió€,vagyis
2. kxdéll► i M. A pszxcaiaotec:h>di.ka alapkérdisei. 48.

a biiek legmélyeix k•11 gyakerezalök. Ebb411 mladpirt kit dolgot kb-

vatkaztetib4 ttzk. E1lfA 4ör 1a art, hogy g;,észea esetleges tüaatek.t

ass vtlaazthatuik alapui vu.lamely a.iakitaá►sE:hoz, pl. ruMdzetit#ask zzinét, vagy valaizely +adbfdrrad:fát s taut feltll.eté.u. Misodszor azt, rowy ie:li i tule jdoi,z4gok.ra csak kiaz.ii tY.lautekbók kOretkes tethetUrk.. Mea lla.pi Lr.a t;l uk

is , hogy x1iAdeu lelki tuiaj doa-

sákuk, &kir tucic•tc4au i®jlődbtt ki,
allyer ~~

tivaat alatt, van vala-

ar:ed,a;Y ilvuultsa. F2 a me4z:y ilvit.ru3lc.a lc3het közvetlen

vagy közv ~ tett. Ktzvet3ea Negnyilviaulta pl. a. hang, a dUh; kbzs: ~:l i:V 11vGÚal ir a ok

1► sta tt

y

~ő~

_etr,elc a pótcselekedetek, a:aelyekről

1~.~

fWj 4.VGiV4w RVWi sdVl`AtMi.ir.
h.rafúl:;,;1a. szamara iljeta wegr.yilvdnul,€as a lél®kne+k

aZ

mely wziutén kvzvt.ttettaek a ►on.dhatá. Hogy az 1rdaból a

lölak mdlyere: lehaiö=,e.= következtetni, bizonyos módszert,kell als
kalaa21J Ilyen ci6c11;z©r a hercm tengelyez kQOrd+nAtarendszerhez
.

hasou26

lGt1 wód az egyei; ] ris j elensógek eleu,zdzdrbe.
„

Az 'A"-t161 1 vvő kör j elLi az ember f'ftjét Cs -pedig - olyannak, a. w ._
ly enuek W:,aga
:~~k

s

zcret _~ , amily

elk ~;p4eli, `fa,:Y amilysauök sze-

retné, hogy tliedk
illetve .sxi'ojezői a középső
beta ,r1. a.c. e. m. II. o.
SAee1}véa kit ebbok ezek a betck,
mzr3r6r~yebb, :,w,tnyt;;lexiebb,
;::ttk í.ol.etiLebb az Mete; ueamél
őutuc:Ltcsabb, öaét'zettAebb, 2a ~+̀.drozottabb.

nagyobbak,

1'z "X" tengely plusz,

ol.,ala a battYa2aii.rak dült-

s8g8t dr ezzel a ttrsad.€.l.oulox való viszonyt t. A plusz iar;y a
társadalom f.e.lé való
dulás t jelar.t i.

~

c. 1atú ~ L , ~: ~:ina~ :: :r~.ny a. tőin való elfor-

%,

441.

As 'VI tetsgelY jsxeat / a hoa$au bettlk, pl.
ssiFai>N►k kagáségét a kÖ2éilrbetahöz vi u 7Czy itvaés ezlel egyi1t t a
szellemi, vagy tuti %ösztöabs/igóxayek uralmét. A plusz jelenti a
a► zelleai.,

lelki l$é.1QYtiti nagyzégit, a miLuaa a materiális vila,; #uu

iriat1 6rdesklődés t, valamint az ws ztöLtörestvéz ek e+rerji t le.
A "Z" tengely 3012i a nyomist. Menpé1 3obaan sy4mja
a tollat vagy a ceruzát, auril ;abban kbzeleciik a plds z irány foie
és torditva. A nyorg. s jelzi az;xk.ar ~ uer8t, z`armaxi,
paraaosolas i lOs zsbg erejét. Nam asitrhetö, c4ak a voriaiak va. tap.s.
•Agdxi verető éazre.

Mind= azoabarl malt_ x.a,Pry 4 1 t.al: Lo=6;6g bF. x. vari

4a,

aler t az

irts egyes jelenzégeine.k wlbirl4sa rxibg iaz~e02 M43 jelenuei
2é~abevé tsléves3 törtdniyc meg. Az ol Ywa 3 e1oLad;gec.et öota sem

b ad egyizag at%a.: a tObbi edi. iö 1 t.lk11tu1 tve elbiri lni . Ez
tévtAásetre vwzetlia.
MiztdaZos:illxal ez a U:•xáelf KvUrciizattzirda.i:s ztea Aaix az
kezdCtén bizOilayc* tZ.36i:UZtatmt ad az dlecr,Ze4 Wek]et4i.re vGaatls`•ozclG:g

.

A diBawi.kua karak terolog. i.s. a r new ezny g m t ikus a lko t> ~ ~

-

ra tbretastxk, ALA? :nkibb tam, roky x1141 milyebbek léthaazo4L 00-

1b az egyérllaéi mélyére bs m€galiapitisaibúl a lövő lehetőségeire
]t

eat•kt:e7 the*
Frtque lélexkelectzezei ;..iap;éa Yülöacxaen a szexuilis üzxR.

tüktór relé rordltotta a ri;ycl,met ba a.zukxaak dörat5 szerepet tula3dani tot t az ember t 1 etb:et. Kls:,;es

az alkati tula j aonS44,

gokat tara a ]carayr:taaroloiiai :ag„kimeréa 1egbiztc3saob eszközének,
23a:nesm a lé 1 ek az bs z tt;,aölc
,

,

1eg t öbba a:ö r xaem tudatos xaegny i lvdnuá .

léeaia$!c megtigyesltadá. 11y:sri megsr,yilltéaial4aor a cnozdulatok,pl.
a kscWieemeléec, az aro ji té;c, nevetés, iris stb.
36

m~~nam
~e
~,ralaiwc~yanalc ~sa~r~e: t t es skiS~t e, a~aoily el. a
a e t #mö ral l e~e ts, c1s a~ a a~ lsTb ir~'►soa, tastes !~b köz

~

~

`

-

~

.

A asaletlkUs !Xirnktvr4et la laig ♦*Swó alapla, amiből kiladul
4s aiusiböl a sorsra vonatkozd ktSyetkeateteis eit lee+roae. j a az öu z táa,
alkat.
Y Magitól értetődik, bogy as úaaattiaalkat nem aaiat legfőbb

ia:iay i tó a z erejel az giber életében, haenee>es aszellemi éaa szabad
vailesae<tésa tartja :e:orld.tok k#Wött. Tetalát az Ober sorsa aemosaIe a
vele együtt született ösztönalkattól tUkg, hasten a szeiii.eaai ita* ,
jém& vélas stdisétól is. Tény azoaban az is, hegy a smallest #a
szabad vé la;s ztés,it as ö>a ztöada: gyakraaa, erős ea b efolyásol jék . geaaedéla0l kevaJaabbé

kifejlődv e e2 atzellexaii én, vagyis mamma

kenréracbé aeaoadtattS valaki szeroilyiségaek vagy jellemnek, *mail 3o411e
baaea jutaak érvényre a$ Wztt:aztitc. Ianea magyarézhaa+.tá smarm a

sora-iogaloninak akarati el2aatirozásaizzitál való fűggttlsmigéatait
hite.
Bogy aeablyen vissmaybaa TaanarFk az bs $töitőrelcvés ak ós a
*sallied esn, vagyis hogy mennyire tudja a eezeelleeae, iltala[bari az
emberi lélek az ösztöaöket beefolya3solaai, xorlitok között tartagi,
s zubliaeai l.ri, azt az i rés eele>uzée{ból meg tudjuk él laepi tan.i..
iii*dizok a cseleekedeteek, szokisok,me3yedc begyatiorlottefés
gukaál fogva MAIN igényellek arrir tel joseeaa o>iairáseyitott figlrel>aaet,
eearőseebbea aEllaasak a$ tkeatfintöreievéseic hataisa alatt. Ezekaek a oaei=
leekedeteicaek az irényitésé.t egy raem tudatos goaeedolkoaLés veszi át.
trter7aate>saeaeek, kell őket moadanunc, babait aeeea tudatos gtea>iolkosé*

sunk kiséYi Őket, tudata5sae ►kaeaak viszont nma amoadhatőa: egóaseek, see#t
r;

eegyfltal.aibaa ae ►eeee, vagy oak ae`agiroa keirepe#t figyelünk oda. Ha ugyeae.ft,
is jobbeun odafigyelüaak, akkor gyakran alt6vesrtjük. Wadoljuiek
osak azokra a aaunteisokra, akik egy b izoayos gép kezelésére gyeko-rol taik_ b+e magukat, vagy amikor egy kivülről tudo t t s göve,le t neauQuaeFk kö>LYv aélkii3 .Miheely t odaf iiwelttawak, ves $i t j ük a ee mSveg folytatfsit.

AA lraigs avvelet• i s 411P Ujrea begrekarroYt awozgisokai„_
sorozata./ezt persze AMR as irai taauió eleeaittaEkraa, vagy a aagyoa ritkaóaa tsó emberekre kell frteeaLín:)c, bums azokra, akik e1~Y
gyakraa iraak. T ahti.t középiskolásokra ís./ Nem ark figyelüak
as iratsail, miképFeea alakitsuk betfiinket; r.aaesn sirs.. a goaciolat»
ra, amit le akarunk ital. A goau]olat, amit leirwiak, a tudatds goaa4=dalkosds eredmige, a betüic, kianilcst alakituak, amuck a ba.gyazorlott,reflexazerüv4 vált, tehit fokozottabben. as össtöaök befolyat- .
sa alatt ,i,lló aao$dulatsoroza.txak az or®dmérye.
Yeaa►aafl i>ekec'bb öo► iizpoatosul a figyelea, a leeiraadó goj.terslódaek el az irás mitvel otára 1 is axial

dAlatra,

tesIDáe$zstssebb lesz az írós Wps.
A grafologuaok szeriaat aamell iskaibb bout* vas u saber
egydeaisaégs egy-egy irfsbasi, aaeaaaaél öskéatele>Pebbttl tört#aik az
iris, vagyis meaooél kevésbbé goadol magása a$ iráBativeletre. ![1waléi'raaua azt szokta moadaai , bogy akkor ismerhető meg valaki 1 eg

-

jobbaa, amikor önfeledten cselekszik és nea goadol arra, hogy valaki aéz 1 .
Elvitathatalaa Sissy , ho,gy az ir::`selanés a karakterelog is i meg :,ssasrés egy ik fontos es zkőze. Yiszoa ► t elbi$aicodot twig
volu, bae. azt >aoadant3k, hogy a legfoaatosaabb eszköze. Igaz ugyaa
a grafolog iával sag lehet iAmasai a$ egyfnísdg et, sat pollinat e
•zeareilyisefiggf fejlődését, siégis 361 meg kell goud,olacuak, ha valakiről igaz lelki köpet akar mic adni irtsa alapjelai. Ugyaasaaaak.
L.x egplai ►ek iraísa ha s‘g oly is, mis lesz ayugodt, eaeg-

elégedett lslkiillapotbaa és felizgatott, vagy goaedtsrhes közüli
maityek között.
Tudjuk, mások lelkéb® közvetleaaUl

1áth.atuak Doi

le, c>rek kiilaő megayilvisulásiból tuduak basa óajirs kővetkaté
total. fitilasa aaa.gay ilvil aulats pedig aagyoa sok vas.. %zeket mind
f 1gT eleaaabat kell vesaeu .Fxr s azoabaa as irals eleaasis egyedial ateaa aft.

~~

.

Yig ica a gzatologia aagyoa sok

tu,lajdaasagot

té.r fel, malt kttl$ö tulaj doeaigok megfigyelésivel ass, vagy sea
aagyoan sebezes t* b izosy talaaaul ttdadaic aag Lsaesai.
S8% wag lehet ismerni a grato log itva l o ly an ha j laaoka t

melyek a szellemi és fi l laadö e2ayomo t twéga alatt é llg.alc és kedveső esetbea soha new jutuak fsL:ziare, vi+szoat kedvez$tlba esetboa
4

váratlaas2 kitörnek.
Kétségtelem dolog, bogy az ember egyén isaSgéaaek van egy
illaadó, változatlan magja, amely sir a cs.oeam$ korban is msg.-

ay ilvtiiaul. A sorsaaal igi s taasitis a szerint ezt ös z törialkatsak aevesas:i.üic. De vaaa mgr véltozÓ része is, away a stsve2e:s, a körayezet

a küldi e+aem6iayek hattsa alatt é.11 és ezek rgltozéséval ssaiatéa
vsé 1 toz ik. Amit a *welts, as öanevelés es a külső tiay eeők as egyt

-

ai$égből faragnak, azt a:aevezzUY j el ieamuek, személyiségnek.
Ezek az Ital.akclté,sok., a kÜlaB rfaltozfiasok oe ► ak a legbel=
s ő sag, az agy éniak l ekmé lyéa levő egyéy is ég -sag Way/ibex t tirr tiao-

batatilk .

A s a eeaély is fig l i l 1. a 3 el lem vil torra t la>a részét, as owy4 xa,isaéget, az ösztöaalkatöt teltalilarii, il•l.tve a ráltozfiscoktól mc4kúlöabOstetai aagyoa aeehéz te3ladi{at,aert "az ember jellemének alap~tb

tulajdoasségai aem saiaadíg ecyilvásulaak asgg a maguk erstietis4-

gébes. A kt,tls8 kőrüiruésyek sokszor aaa,yira aódositjék ezetcilek
.4Augsy ilviulísét, bogy rí j uic sea lehet immoral. As ala,ytulaj doaríg
sokszor megmaradhat, deg[ ha a kaaea körülnő>a► ek é.11 aadóak , aiaacs sa
alkalmuk iarréayesü3ni ." Ezért asehésa az egyéasieiget , az alapre tő l
vtltozatlaa részt aaeg tal4:lai. Áiabrís aiaadeski Palomino* aaegf ele=
18 módosa cselekszik még a j®leeatik
i telea dslgoicbaa is, ugYhogy s o

esetben meg

aaoadaaai, bogy adott helyzetbeara mist fog valaki

tiselkedat. Mégis gyakran fordul elő, hogy valaki xeea ugy cseleic-

4. lrr ev+o:satkozáen atifa ly re ható goadolatoira t ad I. Kl.ug: T ietea der
5.Bvgaés G. Lólektaa és nevelés .124. éetszioAmlog ia. 266. A moves
lőbatis lélektaaa.M. pedngbgia.1934.

.

•

6?.

*zit. Sat pv ot ellenkező módoa. WAN= Nit Méad j u1r, bog?t xelti
rővidzirlat tórtémt. Valsahol a lsrike aélyéa, a lelki rétegződés
Ir.

abt gy ssszoktik as;aadaai

-

ttSréat szenvedett. Pedig lehet, bogy

csak mi is mer j ük a t roe : zul és csak egy gá t 1~ egy elfojtás s züm *
meg arra a pillanatra. A kölső kötttlmetyek hatása oly euc8a volt,
,

hogy as tSsztöatörekvtsek viratlaa erővel törte ki.
A grafolog iáaak éo azzal együtt 7sa kaxakteroing itxak

is semasak a "leszármazQttle tuiajdoliságokat, r.ar.em a legmály<<
rita$et i s , az egyéalséget fel kell kutatai. Sőt lohet8leg meg it
kell ta.léla isa az s zeiuggéa t is a külső megny ilvé suláadk és a2
eredteti öaztönssUkségletek között.
k iadazoassá l ta.l Urrelsculy ire is milyen bale tud lá tsi
a gra.°.olog is az eaéais égbe, mégs em áll ithat j a magáról, bogy mik,dea esetben megtalélja as Bgyéaiség maYvét, a váitozatlaat. rs

paak abban as esasatbea volna lehetséges, ha ugyaaaazac as ember-

•

ark Icf2l.őssstböző korsazataiból szá.rmazó irásoka.t öszzsagyLjtené és elcsusazmi Ha mindebIik i rés baa ugyaaazok a j saleas ég Mic vo laf a.ak ta.

lálbat41, akkor lehetne csak asstaek megfelelő alaptula.jdoaságra
következtetni. Pl. egy lobbaaWm Y,

al.aptermészetil

ember ea'u.ralts$mal asucy ira férea tarthatja est a tula j doaiságá t, irc
b ogy körsyezete nyugodt, türelmes és "erős • idegs•tü esberaatc lemeri. A megfékezett alaptulajdo,ság azoaban salfrulódik as irásabaa.
As illető é.tváltozik gyors élettempójuvá, zajos életet szerető
mozgékony emberre, aki gyakraa türeleaetlea s4s rossz kedvti.

As ilYenekzilX ózokott előfors3ulni a lelki reridzárlat, mert lobbaakkouysága állandó dbersé$set kivsia az epréatől.
~Y

aaaebb tultvrhel.és rőgtöa kivélt ja a lelki röri.dsárlatot.

Vagy pl. egy "by" tsztössztAs:séglsatíeú rendelkező
e aiva xaau talál alkíatltei>2:t a szereplésre, vagy pities hittérbe e:o6. Bog,esii.s C . lílékta8 ás aerelés .129.
?.u.o.
124.
r~ -r1 ~~ +Fw

w ~ rwi r~ -. +.~

~ ...`I ~.~ ~~. ►
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53.
rit jY,rpellőaik. Lonet, hogy dologkerülő

,

felülete::

dmbeu-

4)
1.4

181e • vagy esetleg sla , talí & iarssontalaa alka ►1+rat keros őestönsz;.: -ségletaiaeaik levezetésére. Ez a kereeés eselleg eleinte neaa is tudatos , csak később vilik azz.é, sőt fokozódhat daccá La. NUM]. a
szereplésvégy kielégitetleraége "hiszterikus j eleneteket eredaséa
s,y eshet.
Fgylegy i sből vagy ugyanannak as enbernek töoQ iríe*
séból t amelyek között esek egy-két év időbeli különbség van, nee
lehet teljes bizonyos aéggalcIalaaely alaptulajdonságra következő
tetni. Viszont nagyon köaayen% megtörténhetik, sőt szl kségképe aa
mg is történik, hogy a felsorolt tulajdonságok között valamelyik

az «alap j ellenihez"tartozik.
Mint ami itettük, a kara,kterologiénak több eszköze
traa mások egyéniségének me ;isaeréaére. Viszont mindegyes al-

kalommal, mikor valakinek egyéniségéről, jelleméről személyiségéről képet akarunk alkotat, nemcsak asz illetőkral alketuak képet,
8
hanem saját magunkból beleviszünk ebbe a képbe. Vagyis a l eg tírgyi lagos abb képből is belekerül bizonyos a zub j c k tiv vonás.

t grafologiéban ez ugy hangzik, hogy a grafologus
minden irésban elsősorban saját egyéniségének megfelelő voaUgkat
fedezi fel és csak azután, hosszabb elmélyedés eredméayeiképpea a
többit. Ezért van az, hogy, ha ugyanarról as irasról több grafologus készit elauzéat. azok bizonyos eltérést fognak autatn4. Pl.
egy erősebb szexualitásu grafologus elsősorban a se mmlit je*
gyeit fogja felismerni és azokról első helyen mond véleményt. Wig
egy szellemi, lelki beéllitottségu grafologus ilyen teraészetü
j ell envoné sokat fog j a, ki eeelai és a s eacuali tás ra vona tkozóakat
csak mellékesen' etili ti .
Ezért kell a grafologifban is objektiv megismerést
er éc3pé*r eraő aóds z esr t k er esaUnk , hogy n.e csak i atui t iv dódon is*
merjük meg mások jelle+wavoaásait, hadon azokat a aegéllapitásokaj

8. Bogair C. L'lektaa íe nevelés. 122.

mike;

54.
trsisbál tatttisk, meg is tlsdjtsk vkolai. As tatulti.Y aiw..-

lsa►eeris ssagyea bosoms, sa tudonduT stadia sigáibaa komoly eredmdiryek
rtisQulasa lehet, de 8atdagsábaa igsa aagy távedésstr.re vesethet.
As éltalsdmos karakterologiAbsa as elytaiség meg isaesáat

-

ser Obb wóds z er e a] eird j el l eazés 9 Itt neM eaguliat t a
►
atek leg e ~T7s
talaj4öasotgokat lsaer j Ok meg k8zvetleaitil, hams a Met v is e].k edisbdl, a cselekedetekből kt3retkestettiak rdjtztc. A le;gtőbb mole=
kedaetet azoaban t4bbti lekippea lehet ér telaesat halt as egyik
saaeetnya► ógm.ek 16t, amks ik el8tt aiamataaslsigsak tWaik fel. A ta4
.

iramos *Wirt sokaa ss ugorirsk aoadj#k. Tovább[ a el,kiaek SOU
ai►ndig egyforatk a cselekedetei. Akt cosset jó volt, ate alkalommal ros $sc lehet. As saber folytonosan változik., osaeleicedeteisitc
vizsgálatát cask sbletéaek vágta rirhatadlt le, cook akkor lehetne
10
Ea egy eaten igasáia ■ egt l
róla vtgleges itdletet tsosdaai.
-

-

rusk értw.i, akkor egész élettörtt>aet6t ismeraOak kills**. 8sért
via az, hogy pl. egr irGt, vagyjobbaQ taoadva irodalmi alkotásait
megárteii esek ugy tudjuk, ha élettörtéAetét is sittaauladtryosdLatjuic.
11 le irf, j ell emsts taem ad ós azeft;igg$ Wet az egyéaiség-

rbl, haxest tipuube sorol.
As ber ís izeret stalk módja a lsf l ebc el emzés gz főkép.
.

pea arra támaszkodik, bogy öolréay tel ea, látszólag mea sokat mosdó segr/ilvAn.ultnoic gyakran eltrulji.k a tudattalauEbeus levd moss
saratokat.
Ts aéx itkébC, keres! as ös ,zettligáseket as styes balsa tulajci,ossságolr lrGztStt, azonbaan gyakraa önkényez sagyarsisatok
at t tires Wet alkothat a lé 1 ekel essd as egrear$ 3.
ljf. Bogatr C. Lélea3rtaB 41 sevelég. 1Z6.
two. u.o.
11.
s.sa.140. és SIrrangsr:Lebeastoseaea439. stir verstehea dam
*avatar gaas rvr gws der Lebeasgeschicshte. Aber die LebeaM r
Wet,
i ir~
stadrr tas e#a#~it~ f Pa # te
~ trr bee
.

y
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Fiő.
A harmadik módszer a kisérlot ktllátböső tesztek is f eg-,

adatmegoldások s c%i tségével .

abban kültSmbózik a leiiró jelleme

xés től, bogy amig ez valakit az önkéntelenül adódó helyzetekben ~
figyel meg, addig a kiaérl.eetaaél az egyént mesterségtean előálli
tott helyzetekbe éllitjuk, bizonyos körülmények közé és igy figyel jfik meg miképpen viselkedik. Fzek eredménye ti, mint ahogy a
lei.rcS j el learnzésé twoza iks zerü f vagyis nem keresi az egyes tulajdonságok ösa z ef ii,gLée ► é t. Teljes b iz toss ágot ez mee nyd j t az egyéaani -ség megismerésében, mert ugyanabban a helyzetben née alkalomkor
aaméaa; -ezés módon reaa ll:at az egyéi.
Nézzük most mi a grafologia módszere.
Itt a vizsgálatok kizerdlag az irdaa;ra terjednek ki.
Ennek megfelelően a1Ault ki a módszere ki. Ez a módszer azonban
nemcsak grafol©giai ismereteket követel, hante eegyébkfiaat is jó are
megfigyelőképességet, főleg az emberekre vonatozálag. Azoakivtta
a+jtllandÓ önmegfigyelést, pszichologiai, főleg karaktsrtwlogiaí i::mereteket. Az ön-és mésmeg figyelést egyébként minden karakterologiaával foglal.kozó kutató azénira elengedhetetlen feltételnek

kell mondanua .
Valamely irata elemzésénél legels8 teeandó az

U.A.

for-

mas z invo za lme;;a` 1 laap i tés a. Fiz rendszerint nem s zo ko t t an iatd j a7 r t
tudatos leani, hangi® az egész irataekéFről szerzett első ber,ycaaats.
Tulajrlonképx.ea itt van leginktbb tserepe az imtuicióraak. Ettől
a forara.szinvorialtól függ az Mazes iraFa jeleaségek areegyaré2a.ta.
Mint ahogy valakinek külsejéről szerzett el88 benyoaraiaeumk befolyásolja egéwz véleményünket, amit viselkedéséről, cselekedetei►
r81 alko t unk , ta',gyElhu,gy ez az ö® sd ztier:ycnés is az irés rál al ak i t j a
a részletekre kiterjedő ité leteiaa:ket. A foraaaa.aizivinal tehát aegubjektiv értelemben az iratsról szerzett beayoastsunk, objektiv értelemben pedig magatn.a.k az 1rásraak összképe.

US.
A követkeiőkbaa, amikor formaszínvonalról berazélttak, e,s
utóbbi értelemben ha$ zné l j uk. d .a ilca t pedig eg3r$ zer:!eaa M.,: z benyc,rrrta nak. n.oadj tilr .
for,eaazi.$voaalból lehet elsó eortet a zemtlyiség kifejlbdésénedc fokát megéll.pitani, Illetve azt, hogy az iráz tula.3do!0
~

s.osa mom jutott.el a személyiséggé való fejl8désig.
Fl6bbi fejezatúnkre amlékezve tudjuk, bogy as szmaaélyl-;g
a 1egr~,~ asaabb, főleg lelki és szellemi fokra feleoEeL'cedett eiyé
Ennek a kiraf.ivelódöt Laégne.k feltétlenül Alti; kctll l4.tszs.t:4. .:
niség.
zltalános képén: az alreadezett:,égea, a betialakitázOg,
a sebességem és nyostaon a sorok ogymtshoz való viezDSyéa és
irainyán és mtg spk sts, j eiaatékielenr;ek Utazó jelenségen.

az

A formaszinvor.al megá] lapitésa, illetve fokozati sorrendbe való sorolassn a legnehezebb feladat, mert szinte egészes law
tuitiv módon törtónik. Ha viszont enaél az in,tuitiv mergismtrésnél
nagy hibát xöve.taénc el. Mellette ,. módszeres
ssamdttnk,
vizsala.tnak elengedhetetlen szerepet kell adauak. Viszont ha
csak a módszeres vizsgálatra hagyatko2aag a grafologus„ akkor ;iv
nee az életközelség hiányozna könnyen az $leeazéstsől. Hiszen még
a legeeys zerübb waéniaég is oly sok változatosságot, rejtelmet
és - mondjuk u,r~y r- meleg életet a£raszt szét, i ogy azt száraz
aeódszerrel vizsgálni nos lehet. Hét még egy j ellad vagy
13
- milyiség fokozottabbaa gazdag belső életit.

szeab

A formasziaavoaAalydl még a következő f®jezetbea szólni
fogunk.
......
...
12. "Die Schrift i$ t der wAusdruck der Fersóalichk.eit dos lteraasc2;ee,
seiner ' ~xt seines Tesaperair,meaat ► . Dr, A. Hais.rich: Erk e ne~ itteaue der Haaadeciirift. Die ünschau.1937.
13. 'Dos intuitive Scgriftdeutea kauma aur auf der Gruadlake ei$sr
amts ret:heaaden Bagabung roübt Verdes. D er Yetiaodiker serlcs ~ die liaadsohrift la ihre ILnzelmerkmale und folgert >aus
i
ihuoa auf strong logisebee
Iftge die der Scbrift entappocheeadeaa Civarak t ear tig ens claf tsoa.
Die Auf2tellumg elaaec geatea~ Chatakterbildes etforder* ebsaa I ~atuit,t.oi oder Intuit ~ a wad Method*
s tS Ls ~ die ktaaa t 1 sr ~ x ohe Fthig k ei t zur Da:rs tel ~it~~~~t ard Schul tz e-ldausiburg :Is t die Grafol®g ie eme 'Ma eas cbaft
~

~

ty7.

A farsaazinvoaal eetgalapitása utáa kdvetkezae ~c atóiaba
irás j eleeségeic::
1. az iris sebessége.
2. az

dültsége,

4. az iris na,,;,r$&g.a,
~

4. a szkrkülórAbGzot,
5. a ayomés ,
6. a s z*bá lyosaág és aré nitos sdg ,
7. a vonalvezetéz,

.

8. a betUYÖtéa,
9. egYéb esetleges j eleLségek.
Az egyes irts j el ens él ek ala.p j áa történt megá l laD i tás aisc
azonban nem történhetnek juts t61 fiig l,,atleaül, banes mindig a tőbbiekkel öszze3has+oalitva, óaszeegyeztettve kell megé.11apitásainkat
megtenntiak és mindig a formaazAikvoealat sizes előtt tartanunk. Rövides szólva meg kell kere8aiffik az e ayes jerleaségek, illetve a
nekik megfelelő tulajdoaaágok között az tSsaz®fi;y,gésekst.

„.
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.

Iii.isjerei.

A_

tanulók ir`sa.iFxk eles.zéle• pecaLwkagltLi 61 ka.rrkterQlcgic
azeampoatbál itél ~ e.
Ea a 1ci~ Fiat:olieso•k ir+ ~ iY

ele ~ezésest pe~ og iai e~ s

karatkt•rclo;liaEi azer ~ oatbúl aizz c~c, il: cr először meg, kell illa1,1.tanuak, hogy tulajdoaeképi>ea mit 1s aS.:aruiEk egy-eiy tasulc5 iridi
aiaajc ol eacscési e al tal lrseg tudaí, már od+r zor mag kell f 11a1:-i taauak

azt 1. s, hogy okyóltalabak. mil tu..2:atukk zeg ezekből az elemzésekből.
kiadeslak előtt el kell isaterriCm, hogy az ie a ealemzé$
a tanulók egyéaiaégéaaak, fejlődő jellemének alblriliséban czak
kks.; észitó izerepet jtszi.s.til.. De ra w.41;gordoljk, :lozy a jeellewr
kevés
meek aegf igyaltsibean az icicola1 élet folya;aáa aueegle `.atősea
►
estköz ill rdadelkezésüakre, s.L_kor el kell isise:raalak az 1r46e18Ezéaaae*, w.ilat s•giig,,Yealeb.a.l

~

sizközriek. jogoaultságit.

Szellemi fejlődés szeimpoz tjabúl aégy korszakot kCleaböztottak mag a középiskvlers ta.auló ®lotébet}aa.
New az életév szerint oaztjuk el ea egyes kcrszakoka,t,
hanem az

közös zógbe való bEieka.pwoldcisa szerlat. iteg-

•r8a3ti ezt a feilfoge`suakxt az a téay is, salt az élet aoixdpat ts•
rém tapaaztaluaek, noo a köraayezet aaakyobb óefolyéet gyakorol az
ergioerra, migt azt e1,433 tekintetre Yojadoleil>aZc. Gyakraa hallhatjuk
pl. a szalbktől .aaaay íre s:ssiviltoreott a fiuk, aaióta gimaizlraaba
ser. Vito' milyen i3a lakulluoat szoktak .s tmeaae i as elsó cs erkeís z tibor alatt a fiuk. Az ételben viloiatós, a haseia ►uwa:kikat new 42ere•

tő f iu a tl=r bor utia sii kd.eaa é tel t aaeg as z ik és a ., iv es ®a s k i t az ott.
baai awalreYbaa. A ie8ruy~e~ ett as ~robb aeenrelőt.satásit edliti koozlopi
.

Nam lehet elvi tatai, be gy valamely iskola ssea l om e. A
az ir rat iaaal ia tEay ez8 , amelyet tetlit aae lebet

rag s da►.1 , cask
-

~ a
étulai, amelyet a rtgi ramPis:k geaaluer loci -aak. egyeztek aaaél jo
baa ;hatja e. trnu1d?!cat, a€iaél fl.a.tele.bt ; korbem Verrjlre ►lc ab a as
'

141 toTebb 0,111 utr:ak -mor&e t juk - e rtktrtl y12.i1skoltba
,
g #t. Miaél egységesebb és betérozot,.abb tehit valkeely iakola aze's
leme/és ez a taw: ri.kar a ze1-ac~ 3,8i.

raga aaal té 1y ebb hatais t gya-

korol agtra a tanulóra is.
Via i,zaterva a tiayuló. is ko la i netéaelr

rs z'Jcalre , a kó~

Yetk.ezőkx: l4eaa osztjuk be ó'4ert:

1. aaztélyoa korazak.
t . U.aa1d
aer:4 t.k.5 mód.o _. fty11v `nul me g f e11éFtsébea,
~

ukg x: ea i:terí az uj iak.olit, osztnlyttr -sal t, taaáre.f,t. Minden aa
ujs6g eYej6vc1 b a t re , de sÉr komolyodó

tu3actcsaa 104Kezik be-

az uj körvyeazetbe.
Nk;;y tisztelettel zéz a f?` les Ok.re , t:fia z e arra, bogy
::

ugyaao1y

a&l:kat hord, mint a Za.;:Y fiat.
Taac€lds4baa ae§g a jitékUt elemista módszer hateea alatt

és

több 3lóaia.pba kerül mig rselgszakja a kOzépis 4. ,

kola' ta.aul;eiayokhoz szilksége komolyabb és nehezebb szellemi suekit. Keltataea l a t 1.4 az is, hogy aladea taatérgyat majclaea ks a~

taai r tani t.

I i -IG. o,ntilyos korszak.
!Um a ko rl zak óaa a i r " t el j ea joga" rég i: dlék.aak

-~

xi magát a tabaló. M: r ot thoaoaan jar az iskoleibaaa, iameri. az (3:-.
tamArok,, t. Mir vadja, hog,yaa kell taairaihoa.,s8t ts
meri gy?',.egéi t #.s. Az elaósöket az öreegibbci.iik fölányesr.égérel ire-seli az`aodikaa is ga ugy b asa l róluk, et,tat"kiadídk* ról.
Ez c: f ej l őUtr a tart eayé az .a► a asgy edik végéig. Fb 4.. :~
kmrezakba. .ail: bele sok tamulóaál a
kamaszkor eleje is. As
-

-

63.

Ztas,tit r.aauigasulycs-

Orsaatat as aasdesztályoe s3.volt tadata batja
iletibes, gyakraaaa,a 4,18 is fordul.

sésaa as

A aegy'ediicbea tObbtz8r történik Witte a sselek0létdl
ós k><llt#zös sa a gyengébb ts,araldcadl # akik tovatbb skarssaic sesuai,
az bizonyos baczttozb erővel bat, bogy legalíbb ast as glad, aérti•
ket érjék el, anivel aaareég bejuttaitas ►k as ötádikbe. A jobb tauulók
pedig biz.oayos as ► gabixat>=sal veszik tudcatdsul, hogy bicst biztasaa
fel fot; jaák venal an: követkelő évben 3s.
TöbbeltaE 1 érlelődik nog as elbattsoraadis , bogy eaés in

~

tisetbe, kereske<iels► 1be, lio:eunba, vagy maaáis szakiriairu közipiskolé.ba► Elegy it.
ULyaacir..k ebben a korszakban alakul ki észrevehető
formában as "os z tá lys zel i aa" is.

s az os tilys zdllee ig ea nagy mértikbes as osztály-

~

főnök ti ss aaaté lp iaigéaslc hatása alatt fejlődik ki as as os z t# ly
.

‘

szel3.aa, ha jZ irárayu, erőse* féksző leg hathat azokra a fiukra,
akik egyébkéni laké.bb aar6s utakat

egyéaileg. kz teraísse-

tese>w iorcl i tvo. ir► áll.
Fbbun a korszakba* jutaak fokozatosan negay ilviaulás

-

hoz és érvényesttléshvax a 'vezetőegyéaiaaéQelrt;' is as oesiilyban•
Vezetőeáyiaisigekhek aarioaad j aak 8ket, bér nyugodta* vezető jelle>•eic.
ask is aaaaoadhatsaaá►akfusasall mart mix a sásodikbas is ésaasrerehetők
bizonyos j alai az tiaaasevelisaaek. ldivel azonban ez a vezet8rtiteraettsáY legisk >bb a arzugges8tiv erőn alapszik, amely inkább az
:

egyöniség veleszületett tulaa jdnaiága, aan,gmar. ►dumak a vezetőegyéaiség el.aevcrzéskél. Aanil is 1ikább, mart a vezetőjslleaas elnevezés
inkább exkölcsí irtelatii. Nair pedig a vezet8egyésisé>t as osztály

-

beua neat asi,au,iig er3cöiosileg is kiváld egyét. Sőt taiutlásban sem
okvetlenül as elsők között van.
Sa ereacsé j e az ods z tá ly fóaZkcaek, sag az os aaaa tá ly uk Is,
be as Ilyen vesetóegyéaLiigek egyuttal í=tákes tanulőc is. Akik

E4.
amaneek •impond lan " Qs atilytArsatkaa, beam as é r tókat i rá syá
ban Ls bátai tuft* oszté ljrtirsaikra. it a vesttta par$ z e ebc: en

-

a korszakban not mondható tudatosnak, a leggyakrabban egés*
j a]. e$ték t olen.: sk látszó dolgokban ny ilvfnul meg. Mégis s ztaietts+
vő tány,rs 45 is3c kell vesutOnk.

Ast moadhatsánk, hogy szek a vszotősgyéniségelc, nint&
egy s eg itő társ a i az os z tétyflin8knek az os zté lyszellsa kial,w k itisá•
~

ban.
VVII.o$zt61yos korszak.
Itt ruµ.r bel sc ertil a tumid öntudatába a felsős MOM
iai.vol t.Az ötödik osztályba már neiLketiesbede t t számmal kerúlauk
be. A Aegyedik é.s ötódik közötti nyári vairáQió is rendszerút
e1Gg nagy átalakulást szokott hozai nesosltk abvakeábsbea, ha.x m
aselloo,ilog

iielkileg is.
Ha iskrolatipust változtatott a tuuló, akkor *lades

igyekezetévsl tudatosan igyetszik az uj azellexnb® illeszkedsi.
Xs s aga ia alig

Aagy

á talakw 3ás t s zc ilto t t bear. e t eaüi

.

A serdülőkor mix eras e& sinyoaj a bélyegét egis z lé•
gyára. Mivel aQr fölsősaok tudja magit, nagkivánjs., hoky komolyan
vegyék és ha azt aen kap j a Jug, ez elkes er í t i és dacos sá teszi.
Vie zont még mindig nos talá 1 j a nog azt a ktila ő vis elkadés i formát, *
aauelybe beleilleszkedhetne * és amely által a komolyba verőst ki•
órdaaelaé. Fellépése darabos, bar,ghordozásábita bizonyos áQrars es ég
van, és egész v3.s elkeciésii issg l.á ts zik a k.i egyens ulyozat lans ág

.

3a szokott a legtöbb szülőnsk gondot okozni és ez szokta legtöbb
esetben el laae rorditanth az ®berek véleményét.
p.z osztály is mintha s zé thul laai lá ts zanék, aaiitha

a tanulók minden komoly érték irdat érzéketlenek lena,baet.
s

Pedig tul€a j doaképPQa itt érlelődnek meg a tudatos
értég felt•-lordulások, do saj,os a tudatos alakoskodás is.

►

v•

Sok kórültáciattero és tiíreles ►re vas szüksége ebbe " as időben az osx*.é.lyf3aókaek, hogy ki as ejtse keséből az oaztélyt.
ta delror mqgnyílvéQuláaa eaLek a korszakat a teaulólC részéről az la, boa a fö lz óa osztálytermek nalyé t bisoayos+képpea
t elciaté ly ez eknek tar t já.k, különös ea, ha ez a hely évekig é 1 laadÓ
,earad. Leg iskibb ill eZ a kit utolsó oz z ti ly ter eet helyére, ameiy et
as alsósok mindiL kivée¢csisigga.l és aéaii tisztelettel figyelmek.
Mire a beteéik osztély végére ér a taauló, magtörtéaik
az étalakulás lelkileg és testileg is és komoly előkássillstbe kemd
a aycleradikwa élethez, amelyhez egyre kftelebb érzi magét. A heteatikbea is mér fel'felebred besne a vigy, csak nér tul lesaék$t/
az éret ts ég ia.
Sok fiu ebben a korba mér a felnőtték tGrsaaégába ifit
is bele-belekerul, kü.lönőses, ha sWtilei aa.;yobb társasági életet
élaek. Ugya.ac$ak nagyobb érdeklődést kezd taaus i tagi a st a ik aea
képviselőivel azmabea is. Ez ugyan elófardul alsócoka'l is, de
itt ez tudatosabb és konkrétebb.

VIII. o-ztélyoa korszak.
Fa az uUaluó év a középiskoias életbea., ameiyaek végég
az érettségi viz$ga következik. Az egész év hagula.tát és szellemét ez a nagy tény hatja é t . A tanuló ab bea a korszakba mér tuljuto tt a kamaszkor nehéz$égein és xyugtalaiaigala. Legtöbbször
u j ra fell ewUill t a tanulas baa, modora la kezd air s imébb lewd és
8ltc521k6désébev is gomdozottabb.

A z o$ztalyazelieml a vezetőe;;yéaiséQekk el az élén itt
aytivtp.u2 a;ct;, a ibgkrer;alabban és az oaztélyfőaökkeű szemben kt115pősea, hit clafskoruk óta vezeti blot, aziate bizonyos bgréti
viszorybEa i1 ióks,,ak érzik magukat.
.

~ s valóbán

jó i$, ha az osztályfóYök ezt e. baráti viszonyt i.yeka::ik kialalrita ► ni Omeg a és osztély,g
között. Jó
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jeleati, bogy
eszközaak bizonyalt es. F s teroiszetesea nets azt
szabad te
b izalms.siodi+sokaak, tekintély t aláásd vbselkedésnek

-

reó en6ed j en . lz oszté lyasö k egyéniségének kell olyannak lesni,
bogy tekintélyt tartson és tiszteletet parancsoljon.
~

Az alsósok miadiE c.:rdekkődóssel néznek a felRőatticre,
kf4lönösea a r+yolcadikasokra és óakéntelenbl utánozzák őket. I
nyolos ►dik.ksoY viszoagt bizonyos fölényes leereszkedéssel bántak
valiik. Egyik -másik azzal akarja tekintélyét megszerezni, bogy
egyakettőre asegUti a kisfiut. Misik ansQg cseacios k(zön4yel "1aEg1igmlja" a kicsinyeket. Viszont vannak olyanok is akik szivesea eljátszadozaak velUk. bdisderkép en azcsbp.n elvárják, bogy az alsósok
előre köszö.a j elle.: intik és ha teketik ezt szdvá is teszik az ille;:.

tékea osztályfőnöknek, ha a k.öazSaés slmerad.
Na,;.y tekintélyt szokott adai a nyo l cad:.kasokaaak , de
;as fels83a®k is valamely sportégban való kivélósé.;;a. trdekeR me.3$6pz intézet if justgámak leikesedéstt 00-e`iiy ilyen

figyelni

kivi16 sportteljeamit:ikay aláa.lsAval.
FE vo lsa rövide.: az egyes korszakok jellemzése.

az életkoron

A'r

itt a haag2u3y, h s. .aesa inkább a körnte2etaek a

ta»lált szellemi és lelki feilödésére való hatáson. Itt ujra
utalunk Noszlopi felfogására.
Nagyjábó l azonban mégis megegy ez ik az életkor sz eriaat való beosztáesa,l. Tapasztalatunk szerint azoabau a személyiskg fejlődése szeeapoatjaból a középiskolés tatul6kxél ex a be■
osatés lí.trazik leginkább reélissak. Az átmenetek természetesem
aeon oly élesek, mint amilyen qgy-egy osztálynak lezérésa. iz is
mind4a nyári színetnc.itátalakuláis t hozhat a tanuld
4. "'
~ YfaisE.guak a saját növekedéséhez ó$ gazdagodásához a
téplé lékot taint' még nagyobb >assrtékbes veszi fel a té ra lelki
környezetbbl o slat őama,,;Z bóg. Az egész szellemi életet edalati
a társadalom köztyt ~ 0g1 nelloWaak kOszenheti, amelybe
beleszttletiortt és amely lb.etö módos rányomja bélyeg,-t." Lelki ttibb.szólamttsé,g
M. 1.4z1oh. = z:N4:.(;.1031.
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JAW fo31.8d626baa. Ezt as átalakulta t határozottan isats ls 1- bat venal as Al iakolaiv •ls341a, ktLlCsösea akkor, ha valaaslyik
te►auldt boa aubb iciei,g asa lfit tcilc.
Régi podi:gcQus tapasztalat, hogy tanitvisyaisk.. r.

Vita közbean, kiaar3ulás alka ►.Lrtva.1, órt k8zbem ismerhetjük
leg.jobbaa. Ilyemkcr önfeledlteO, felszatudultabb a viselkedésük,
jobban sFllvinul zez egydaia.égük.
Flő f ordul azoabaa gyakran„ hogy va l aeely ik tat tC.1.
vagy a tetteit egész sorozata, tehét viselkedésük érthetetlen tlb t az ilyen timuiák irázdt elamezzüic aoegtatAüaatjug we drtüak.
ősze kell vetatink ai tamu ► lóról szerzett 10.11s8
t+elmét.
benyomisuuk, tapasztalatunk oredményát as irásvleazée erec3naényé

~

va.l, sőt régibbi, esetleg tőbb évre visszamenőleg szerzett megfigyeléseinket.
Amikor ugyanis a ta:nulGk irfsf t elemozaük, soha
s eM wzaba.d megfeledkeznünk

arról,

hogy f ej l8désbea levő egyések-

ró 1 van szó. Tehi t iri s cjk is még fejlődő, vaglr is Rem f rul el vigle;es, megszilfrdult tula jdonsf.gttlat. Ez az iráselemzó4s tehát
soha ssaa maradhat mal,ában, miaedig csak kiegé$zite3 iszkó►zltéat szerepelhet.

•
Az alábbi i ris /2. ábra/ tud- j donog a a1s ás korában

télik, visszahuzódó, félszeg fellépósü flu volt, akit osztilytársai sokszor kiosufo 1 tak , megvertek. Felsős korábaua sagyhaagu
áll ióax tréfás ragig j egyzds eket tevő flu lett, aki ilyen aeg j egy

-

sisei általgyakran aegboaatotta a rendet és fegyelmet de komoly
helys ot ekbea le komoly talamul viselkedett. Fz a viselkedése ~ # -zea leli®atiaa irányban befollrfsolta a taafrok róla alkotott vi-

leményét. Pzonba,a óehógy aem illett bole egyrészt a várható tejladés irtryába, marészt e éb módon megwyilrrinuld viselkedésébe.
Az irga elemzése azt mutatta, hogy ez a nagy hang

~

.

Oak leplezés, mert lelke 14101 mkt zlzdIg Al a lcoribb4 01404
..

í+él.e ► segség mikt gétlésa, a mit minds* erejével 'meta* leM'7
dent. trzi egyémi érlékeit, zzslleai felsbbbsigét, amelynél tog.

va elvkriaat ja, bogy komolyan ve y6k. Ea a két tulajdonsígs a:. git+b
~,
~

felsőbbség állandó kelleaetlia ktladelenbea vast-

lárok és

naic egymiiss al .tra i, bogy velep sill etett féléakség e nem illik Upon
magy flubaz, hoof ezek a téres mifr nagyon sok kgllaraetlenságe
volt, bogy ea szégyea'ietes is birt tehát, bogy est leplezze as
♦l.l

enL ezb végletbe csak it: i1.I aaecttaua hangadó, Yoao ly ta laakodó

szarepet játszik

Inkább eltüri as ezsye1 járó relitetlensigE

kat. Tehet való jf"bam itt t ulkompeaaaáolóról vaa szó. Modora ugTs ~

-

Is ociazolt,udr'...rir.s volt, iateliige. nciá ja pedig az osztály át~

~

ls►géarr 1 aagyobb.
Mint Juí. r az' els 8 f e j ez etbea easl i t et t ilkV, a ta,u'•
lók wegitdlóséb®r jeleatbs szerepet jítszik a talaár egyóaisége,,
öeatöTszoTCicm folltpb rokon-

eZlon,szeatte. Ha több aegisaerési

es zic öz'c van, akkor könnyebben k ikis zöbölhe t j ük 3el lwasás •iakb$1 a szubjcktiv befolyáso:á:.t. M ég sulyosabbi vélik a tárgyila. ►
gos, több oldalról szerzendő tapasztalatok gyüjtésdaek köteleset
siég e,

ha a sze+nély i lapokat kell Dcitölteeciiwk.

Vannak ugyan emberek, akiknek kiilöaaös , iatui tiv .
ember; -saggiraetési képességa Iran. De az ilyesmi ritka met. Lqg többsltör éltaldnoaságban Aor.ox és örsatás3z.erű alkalmazkodásban f
ayilxinul =,,;. Amikor azoabea meg kell fogalaaze ►i esetcet a brit
Ayoziftkat, vaGyis t+aiztó9 i ta,l, Yell, akkor k ilns tudatos megfigyelés re va a s zöka ég .
^e ki tudja xegállapitaYi pusxt8ua gyakorlottsi " :
alappia, ak4r hosi: ,a.s megfigyelés után, boidY milyen viszonyba,
á 1ls a:.k egyeás sa.l az ö3 z tOna ?, ,atayiY gyakorolja a lergerbs err
befolyást sa egyén cielakeáeteire vagy elhaiu"rozásairaT 1[ilyea
az ar.réviazoxy az ös ztőatórEtkvóaeúc é; a gitlá.ok közöttt Pedig

Y
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eavc. Isaeret• aélicü], bárkiről is vf laméayt maadaai moo* kook
9tattie dolog. Vagy milyes aehéz ®egf.11apiíaxi, hogy egy-egy esele,

-

`

ked.et, amelynél lelki rt5vidz'#rlatot i1lapiLuak meg, melyik WOOLtörekvés váratlan felbukk asé.a ► éaak. eredmór.ye.
l[irdezeks61 a ag iiaéktskre intet az irí ~ ele~~ és .
A továbbialkDani részletesebb pirhuzwbu t fogunk roaAi
a hc gy tanuld irizinak sl emzés e és

rd la s aerz e t t '401++ ő b er,rozio-

aok kőzött.
Rl.óbb azoabaa vizsgálddásuak tertll®tét irjuk körül.
NdLy azempoatbó1 fogjuk vizsgél.ni a taaul6ác lelki fejlődését:
1. rdi lyer. fokban fejlődik értelmessége 6s rattvel t.s égs?
=yea a munkavégzé+eo, vagyis főleg born* fejlődik
akaratk az akadályok és ashéz.égmk lektizdéeásil?
3. Hogyae fejlődik özLL,erralés szespoatgbc51? Vagyishogyam tcdja féYezai és iriayitaui Osztöaös makaryilváaulásait?
4. Hogyaa fejlődik a karayezethes va lá visaoaya?
.

A fenti szampoatck e$sriat négy camportra ► osztjuk a•
itáarair.tákat ssze riit, bogy egy-ogy szempoat aomisilb addax
ayi lvágul sag as i.xisbaa.

Nam tipusba akarjuk aorolai at irlroic alayjka a taauló+
;cat, °mkt* be akarj ut mutatni kir3vóbb pélciákon aiicéppsa ruutat_-

kozik

abból a ssagpostbál tekintve a taauló fejlődisn a Jol-

la:, illetve a személyiség Asoaicivül legi.aYé.bb olyaa
iráp► atatekat hoauak fel, amslyekea szembeótlőbbea Utssaaiaa►k mag
a víltozáaok vagyis maga a fs j lbdéa .
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1. A s

és
`rte"lissdg
iej l ddás e.
uLtv•ltsbg
Az el8z8 i e j esetekből tudjuk, Rogy • két fogalom alatt
Lét külümbözö 1olgot k•11 érteai.
Az értelmesség vagy latelligsacia bizonyos fokbaa v
lant szilletett formai teho ság, amely a korral iejlbdik.Viszoat
a mtivtltség a kulturjavak baa való részesedés és pedig tasulB'+
.

ay áMc, olvassiiayok és tapaz ztelat ut j ér . A i vel tség foka aulalég
az istellfgeacia fokÍtÓl függ.
A két fogalmat a közhaszsélatba➢ n gyakran ds::s• azok:

téves zteni A karakterologilbaa azoabaa ilessa szét kell vélaszta.

ausk a két fogalom körét.
Ha tagul& ér telrkesa ég élek és műve l ts égéseá f e j l8dA4

baét az első osztálytól a nyolcadikig figyeljük, akkor meg kell
á l la i taausk, hogy aríay lag ]tevés tanuló van, akiknél •t a f e j lb.

ué4 •gyealetesea emelkedve folyik le. A legtöbb tanuld a serdU18korbaa kisebbsaagyobr, zök"aö t €rul el.
Easek a kornak behi‘. több j •l lsmzés e sem tartozik tárgykOrüakhös, kül0Mbaa is sir bős€ges irodaisa van. Itt csak aaw lbaa említjük, urasa yibea térgykörtiakke1 szorosas ósezefügg.
liy ilv avaler, hon a kisebb taaulókaéi anv'2tségről
aék alig lehet be, zólai, Lint ehhez már bizoayos szellemi és gy
korlati ismeretek birtoklása és raazaailata is szükségsor. Szel-

lead 1Zaor•tek alatt ér tlOk a tudreir' több területére kiterjedő
isaaerste'et,azutáa bizony cz illést az erkölcsi értékeit el is.

5 t 6e tiszteletc;ts
A. kisebb taauláka il tehát csak értelmességről b; zéi

71.
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‚Mu asoabaa as c~sa, ~ ikok wallas)/ 10:440;kDlal.
taauldt, tőleg ~ a2sí~osst~ lyokban sstel ~t3swn ~ kell aoa ~k.

hole*.

x~

.

IdGveltsézróY él.iaiábaa legfelj ebb a seraillSL-or vége

felé, a hatedikbe+$

Ayolcactikban besz,élhstWrik. Néha esetleg a

hatodlkba► is. Azoxbaz hogy hol kazd.8dikiÉ a mtiveltség legaltaó fo-

ka, vapris mikor lehet snEr valakit stivsltasit sgadaai, azt macros
Leg ttSDts zör r elat 1v ér teleabea has zrr►á.l$ék it
aehts
tzt a fogalmat, mart agy kevásbbé a,tivelt saber, akér taair is as
tb2l.otd ha.mQribb norad aitveltask valakit, 'slat a a zellevl élet mat
gsa,s la tdrt illd saber.

Naga a b izony itmiroy sem okvetlsatil loknir83 s a

stilt

relteégnek. Lehart csupa a szorgalom, de egyébként elég értelartstlea tsaatléa aaic ersds ►é ay e, főleg az also os ztá lyokbaa vaa rz igy.

Vagy lehet a gyors iclfogilsnak, szellem i éláakségaek sutatója,
zaihez azoaban meglehet6s ea gyatra

tulajdorrágok aárul-

ha tzak.
Var.rrak olyan taaul.cSk, ak ik kisebb korukbea ► 4144*
goadolkozis t 4rulnak el, taaatllA ukbs.a► j ale* erednéay t éraek e? .
rels 8s korukban a.xoaban ez a szellemi tr is s es.ég alábbhagy
-

taa'almtayaikbaa ca sa]c a* é t lag körül aozcgr4sk, vagy azt el see tai

Vannak akikaél ez a helyzet fordítva v an. /Wi ezea boatskosó értelea egyszer csak hatalmas lssdttletet vees és eóetleg osztélyté.rsait arodraéo d4lgébaa el is hagyja. /W ok viszont cask a serdalakor ide j e alatt hanyatlanak egy kiasé, $e aztáa ulra Pel 1 Pr► c3t?1
ask.

-

Neu kevesan vannak olyaaok is, akik a középiskola elvt.iis*•e

utif.'► az egyetemen I andalneh fel. rz ek rinds z er ia t olyazaoY, akik
egy bipzoaycs térgykúr irelat asttataaY eras hajlamot íe anikor a
középiskola 41tral.f.ao4 inUvbitaégot adá readszsréből kikeriiltek

Oa mirateGy 0441r44;1117a tala1 tak, akkor jutaak igazi érvfagtre tehetségetk.

Ldtjuk aiadezekből, hoia a isareltségmeY aehíz tok:.

-

3aőt # l3itexi. Az oz tel.mdaségaek mér sokkal kOnnyebb. Sőt bizonyos
-

tesztek sqgitséevel akár pontosa* osztilyozhatZuk
á~ gis, 3ivel a mOveltzdig a személyiségnek lényegem al-

kotdrlászi, aztksdgebs, hogy megkiaéreljUk legalább megkőzelitáűeg
r
j~ rle~ albtéaek vagy hiáaydAik regisztrálását.
~

As Íi ltaláaoa ka rakterolog iénak vaanalc segéiMz]cősei,
vagy mond j uk ugy togy s egéd tudomáJaya i, amelyek s eg itségével a~eg
lehet élls.p itani valamely egyéa müv elts égé t, vagyis mily ea magas
fokbaa vaa4aY acme uralmDn a szelleoi, a kulturílis értékek,
Igy pl. a fejalkat v1zsgsslatiból, valamint a kézfej alak ~ bdl.
1! grafológis#,barl a aevs:ltsé,get, sémiképpea a fokát is

eláLgé meg 2ehot á 11ap 1ta..a1 az u. a. Zormss z inroni lbf,l„amiről
s i r az e184 fejezetben megemiékeztUnk.
Azt manio t tuk ott, hogy ez aa® mis, m lat az irs+isi ról
szrzet t Ösi < zbanyomás /s zub j akt2v farrsass aisnrosal/ és az iris disc ;..
ICipe. /ob j aktiv formasxinvonal/. Az iatultiv asódoa szerzet: b®ayflmdat read•Lsrea viz := gálattal tudsa.tosiAiauak kell.
Ezt az iatul tiv meg is merést soYaa tali* komolytataa
és tuú.oaisalttalae, aagyoa labilis megismerési médaa.k bélyegzik.
Igazuk 16 van, ha csak magsibaa :Wass,
la.sa, hA Csupf a erre támasgkod-

aisk. De ha részletesebb vizagálatokkal és megfigyelésekkel tudatossá tesszük, akkor L@m vitathatjuk el jogosultságét. Sőt tudatosa' szerzett lameretaslckol az intuit iv sea ismerEa t is közelebb
t~ l.rxet j u~►

a rsglig msa,;iamerázhrn.

A 6zs11em1 kiaüreltoiég fokdaaé külső j elei. kör.-. rT
f igyeZh®t j ilk si;e+, ha suraés mellé

egy, akár

peseredmc;syt ielautató ötödikes gimn.stzistgt és egy

es>r►k. kvz®elemit

vógzett L:gya&oly'er: kora fíut. pmmosak ilyesa éles ellestétakxél resaz'Uk 6..zre a külöwtséget. Még csztélytirsakaá.l is Kyrlri.
forda as elő.
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I lyu Yülőaibe 6t eic as isáeail Iaa 361 é$ zreveh+stók A
3. Ora két aegiraiikee ;imnazista iriait mutatja.
As "a" egíssoa gyi.rekes iris. Elégséges resat, kűlsb
.

os z tilyieeg 1 eleaés éb ea is gauze* gy erek ea fiu iris a. A " B" egy ik
alig valamitisrsii, *Xi 36 remdtl, termetre nézve j d•,ral magasabb,
vel idiiaebb. Irtsa felnőtt iréaaat is egóa z ek 3 61 beil3.eaekhl adg
driena.k, legfeljebb é r talmesaatic
s eaaalkdpp ea4 Ram aaaoadh>R tci
.

ltiadicét firás még egiasea iakolás, ragaszkodik az lakolás foraaák.•
hoz. ifigis elsb tekintetre létható, hogy az "a" sokkal primiti+
veb b , slat a "b". A valóaá.gbaaa a két f iu értelmességi foka is iW.
10mb6s6 . Az "a* tulajdonosa Gass** gyermekded, a rébizot t f r3•
adatokat a► em tudja 161 •lvégeaai, aLnas ► beak* vállalkozó s zellem
és a tauaulaésbaaa is gyenge, i té lőképes; ség e is Kissel idealis stló
Zeus, gyerekes. A "b" tulajdoaeoassa air korit kissé meghaladó érte?
..

-

~.

meeséget mutat. Talpraesett hataírozott fellépésü öazálló. Oszti14
,

-

társai is koarclyaa vemzik.
81ages állapitotta m eg , hogy miadeazj el

as iráa► baa

kedvesbea é• kedvezőtlenül őrtelmezhet8. Hogy miképp** kell drtc- -

sisal, as a f oraaats z iavoaaa ►l tól f i,tgg De figyelembe k el l veaai a
többi irás jeleaéagec.et is.
.

Melyek azok a j el eas é,g ek, ameiy ekb$ l a f c rsaas z iaavoAi.:
ra lehet küvstkestetaai?
Elsöaerc `mlitjük az egyiai, eredeti, de azért tsr~
sasses bettla.lxkitáat. *email jobba altér az iskolás foraaaiktól,
aaaaaál öa>i ► líóáb & goradolkozisa ► , & aarci l kiaativeltebbaaek moadhat8 a
lelki viléiga. Asa
ogyáaalbb forsiYat iaaszaa41,
AtéltebbiL

a betü:., amaél iakibb követkeai.phetüak az egyi>i aagyobb asüveltsdgértg. Viczoat eredeti betüalokoka ► t hasr.a6i1 a gzéihaímos is. Hs
aazonba► a iakibb Qifrdzésban ayilTáaul meg, vagyaae+sterkdlt tarpeá3 ze teli.emes atakitásbam. I lyea mesterkélt irá.s t leg iaaicább as iskolas lf4syoYaál lithatuak.

m

a~

.

Az öadllótluA, iskol.ds ir i s kóztlaségss formikhoz igazodik.

.1.^ ily en iris tulajdonosa gyenge szellemi fslkéesíl3.taéget árul
el. Va.rta.k azonban a taaulcSL között jd i:éak4szeéggel megáldott
egyónek, k'.21nök ea,a,cik rajzolni

ttidm.ak. Ezekaél ezt a kéaz-

aéilvt aem zaabad a müvtltaég javra irat.
tr3ekesea f1,;yelhet8 meg a bettialakitásOk öaállósoddsa

ott, ahol a ta.:ulóx a eoémet betitkWt kezdik ta ►Aulai. Kezdetben does+
rs►rvl+dta a battik m erev éa ügyetlea alakitéua. Mihelyt bsgyakoroltdk dket és 1résuk u j ra reflexszertuvé

raa.sw.rosa.z egyéni fo r -

miket k apaak. Msaril bgyéncibbek valamely taAuldnil a magyar be.

vdlaak a gót battik is.
„
ta, 44n14,6l a ~xydaíbbé
A azellemi 64 lelki kimiíveltséi tovéboi jelleaz$je a beM
tük is D:ai,csoli iaikr.kk cél.axerC laegy`szsrúsitése. Akinek iráskéas•
.

sége í'ejl ►:tt, t:.o11ar.1,lelki tclkésziilt&ég e =g as, az regdyzeriat
gyorsan is ir. Monn‘l gazdagabb valnkie.ek goadolatvilága aAndl
gyoxeatbas.L kell irnia, hogy goruiclatait 1Qirhaaa$. r1 kell hzgyLia. a fel ealegfis voa,alak.at, it kell egyzzerUslteaie az Names b`ti,ilc®t. Ez*Srt teé:tt rendszerint elhagyja a hurkolást is. Itt azon-

mert hu az 21sá ez~raktam elmaradgat a hurkok,

ban vigyg.zaua.0

és csak egyctlea görbe, vagy egyeass

miat pl. j .g.y.

votal huzódik lefeld az oda t 3 ;;leit /érzelmi, s $szuélla egy edLtl+
.

lé tot,

e; vtl eg zi arzscki Yiaj lamc t /. A hurkol ások elha+

gytaa, mixt a :atiweltsdg Ta le 134kébb azáltal jön létre, hogy a
kapascléa i voaa.lak vagy magában a törzsvonalban, vagy jobbra
ugorva; futaak tovab.
l.udkor az alac: hurkok zen balra i.4II,"r:rodv¢ futaak, r.a.ae

a rcviczlbb utat vé.lr.=ztjdk, vagyis jobbra kanyarodra., stadjért a
kőveytcaz8 bVtat:üx 4a1...c.olóána:a., azt az1F.VA a gyors gcnaelkozáa
4a16aaeic. veljovt jia. Haaoslt ►képl aa a kttött iré t 14.
Az iria kiAbttségbt azzal arjük, hogy háay bettt köt

•

beati vasakt asd 1k111, bogár a dia

tollat fel eselaé . Az iz'.

?~

edge tltalébar+ a kambindciős képességet fejesi ki a to atos g0a»
dolkosdisbaa, do a elsati az asszoolg oida pilylk kapcsolatának fokét
is valamint a nyugodt, logikus goadolkozéat.
II a kötöttség regmyilváaulhat olyan foxmébaa is, hogy
a bettik szárvonalaiba baleayulaak az ékezetek is, i a t-eithuz#s.
Alacsony s ziavon aloa a kötött arás féktelen és csapongó képzeletst :

Jelent. 3 z néha olyan nagyfoku lehet, hogy még a szavakat is egy
vonallal köti 8eaze.
lomig tétiét a khtötten iró ember fegyelmezett idegzetfa,
kyug odt , gyors , log ikua goado lkozés u kedvező esetben, addig kedv# zótlen esetben lambs, fegyelmezetlen csapongó a ondolkozásu.
A kötatlea irt* azonban nem jelent okvetlenfal szellemi alsdbbreado*éget. Magasabb sziavonalan intuicidt, ötletességet
jelent. 72 persze axyüttjdr kevésbbé logikus gondolkozással is.
Jelenthet a kötetlen Trés belső ryugtalaágct remegő kezet.

N.c szabad félreértenünk, hs a tanuló rajzolja a betttit. Ft ugyanis a rajztanér hatdadt mutatje. Az ilyes rajzolt betUl
tetszenek a tanulónak, rendszerint irdskészsége is nagyobb. Est a
ra jzolé* t hamarosan elhagyja a tanulók.
Szellemi hajlékonyságot árul el, ha valaki a kötai■éayakh ez

képem t hol nagy, hol kis betOkkel ir. P1. ha kis h'

,

ra sokat kell irni, akkor az ilyege ember kis betűket ha.szaél.
A kevéebb6 alkalm a zkodni tudó nem fér el sehogy sem. Az alkat
kodAs fokit Bogsár C. is a Pejlettebb lelki vilégtól teszi ft1ggó1
vet
A szellead és lelki dolgok iránti érdeklődést fejezi k
.

ki az U.A. felső zónat vagyis a középbetűk fölötti rész, pl. a
stb felső része, va1scint a ragybetak és az ékezetek.
1. Bagair C. Lélektan E{e Bevv ®lés .10?.

76.
Mela'/ jobbas /éterik uralkodásnak a szellemség és lelkiség valakiAak a goadolkozásábaa, asail feljebb huz''dnak esek a felső •ivás►
xak, asaLl aagasabbaa Aelyezt el az ékezeteket, acél lendületeset-.
buta írja őket. A felső a ► zérak uralma oly nagy is lehet, hogy as
alsó sséirak egéezenelsatayulnak mellettbk. yz leliakíibb *agy idea
listtkaél, ilmodozóknál fordul elő. Kedvezőtlen es etbea azonban
ez a jel Maság elvakultségot, testi lustaságot, tapasztalatlanságot
3 elent.
Ugyskncsak a szellemi és lelki érdeklődés aagyobb fokit
j eleati a vékony iris is, vagyis a nyoneés kiosisége. A z ilyea amber könnyen 181401 fel lelkileg as elvontabb, á l taliaos abb fogalmak birodaladba, nagyobb érzéke a van az snyagfOlőt tl dolgok iráMtt,
hajlékonyabb E lalke. Viszont a vastag iris nem jelenti ckvetlent#1
a nehézkes lelket. Jelee.p:thet pl. erősebb akaratot is. A vékoayaa
irdaál rendszerint gyeeuék a$ akarati elemek, rra.gy gyengébb a tssti erő.

Kedvezőtlen esetbeF jeleat a vékony iris felületességet, koaolytalaaeégot, felelőtle céget.

Az eddig felsorolt egyes irés] elemségeknek a forma

-

sziavonallal kapcsolatos értelmezését nem szabad ugy tekiaateaaüak,
mint valami lexikdlts felsorolést, vagyahagy az oklevéltanban az
egyes betüalakokn k bizonyos etőtag,vagy sző felel meg.
Az s¢yee 11153 eleaeégeket éppen ugy kell a többi

irés jeleaségetksl összefüggésben értelmezni, miit ahogy a karakierologiábaaa is aem szabad az egye tul .jdorságokat elstigeteltea
figyelnünk és é r telmezaünk Igen nagy tévedésre v ez etae ez. Hogy
.

mégis egyes 14,31401 jeleae`geket kiemeltünk és ilyem értelmezést
adtunk nekik, az csak azt jelenti, hogy ezek az irásjelenségek 1
leg iak'bb ezt fejezik ki. Fia vonatkozik a később térgyalaad6

irés3ejeas'gekre is.
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A kdtatkesb 1#eatistikiál ast a srddssett kWet4u,- ,
3ho;;y elóbb ieirauic as iris tulaw3doaoseáról szerzett kqlsó towniesokat„ megfigyelésoket, maid utíaa as irsist eleseszOc. A tit 1411 tllapitóst azutia ősusebesosalitjuk.

4. ébra.

ttueő betyomis a taiaf►lósól.
A flu kezdettől fogva ayODtosség és lelkiierrPrpts

T

sétt mintsképénekvolt tekinthetó.Fel.lépáso sazerény, viaszavcLult,
do azért Oatudatös volt. Arakifejesésén értelmesség litssott. ?apulminyaiban mindig j el es r enitt volt.
Azok közé a tanulók kősé tartozott, akik nee ► .játszottak vesérseseRrepet az o+eztálybara, nem voltaic hangadók, ahho z sokkal s zezény ebbig voltig„ de amikor b iz to® tiidc íi r a vo l t s süks ég
,

Ord mind lg lehetett s sieai tani Inkább cs esdei , 36 modoréval hatott.
.

Famerülhetertt az a gondolat, hogy ez a aslndesség
aem tsk.iac-e valami olyan lelki tulajdonságot, amelyet el kell titkolni és ami az ilyen osendes terrméssetné],mm a legtóbb embernél
gyaunuS s zoko t t kel teni

.

.

Yriainak elemzése.
Az a rész a) tanuló mdsodikes korából való. Lit 3u4
bogy wig eléggé az i4koláa farmák hatéisa alatt áll. Kül0n0a ext
dsz.rerrshető es az m, n, u, betiknél.
.

Mindazonáltal ésgrevehetó

a telsó és alsó szarak aréinyosr<ségsiEbdl a kiegyenaulyozo$t lsllcit

-

let. A betűk legasgyobbacis zt bal fait dülnek. Ez inkább az iskolás iró.s eredmény*, de már bizonyos Onmaga felt fordulást is 36lent. Gondo lkozása világos, x>Yugodt, log ilc us ös sseezeclett .
,

78.
Ugyainers Wasik, de fokozottabb mértékben a W irasior. is,
aumly 8tódikes korából saéirmas ik. Itt arís több tuQataassiig ► smm -

delta/tots lfitsslk. Az egész iráskéi: rendszeretetet, iesrélaaucettség alt árui el ós majdnem temperazuer.tómhiai.n3rt. It volt a keisa be
nyomds is rdla. De ha megnézzük a sorok mesetét, akkor azt litAsk, bogy kedélyvilága elég gazdag én valójában nos oly vissza-

-

vonul t .
A o) ábra még többet árul el. Itt mi s a felső szárú
lwlíif vehetjük észre. Az irás teltebb, térszerűbb lett. A sorok
egyenlőtlenebbek • a betUk egyealetes'égo is feloldódik. yindealkből azt látjuk, bogy amik egyrészt a kamaszkor balsa nyug talr nsisokat okos a hatodikas fiunak, addig érdeklődése a szelleiai dolgok fold Zordul, de a reális dolgokat sem téveszti el szsau elöl.
Pat utóbbit bizonyét ja, hogy az alsó szárak nem satnyulnak el .
Ugyanez a helyzet a d) dbrán is, amelyet nyolcmdike
kosában. irt. yslttinik &zonbaci az irás az tebb volta. yigy®1jak mag
pl. a B kiwis( forrva ját. Mindkét legutolsó iramon a bstakapaso-

lds szaggatottabb. Szereti a nagy nyomtatott bettlket használni.
Bár vonalazatlan papíron ir, mégis a sorok aránylag egren1etss an

halmar.
Az ire vizs gálata elieul j a, hogy a tanuld s zaílleol.
fejlődése ef,yenletesNa haladt, ösztenszUicségletei és g,ttli.sai nos
okézr,aic nagyobb konfliktust nil*, a kttls8 bonyomds is as iris alapján szerzett lelki kép között ninc s semi allaar.tét.
Mindkét oldali megállapitais egybeha ►ngsóan as, bogy

a tarxulcá életeleme a rend, a lelkiismeretes munka. Csendes, nyugodt
kedél*u egjrénlség, akin* s$eilemi dol g ok iránti érdeklődése van
Ezt mu tatta testi véznasága

és a f iz ikai munka /sport/

iránti kis ebb érdeiclődds e; kis ebb tes t i ereje. Kedélyélete norm 1ls, nem drul el semmiféle aggasztó tfinatet. Akarata eras, salmis
céltudatos és önálló.
Yaal4szinitlag komoly sseoilyiaréggé fog alakulni.

a~
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S. ébra.
Külső bsOrmie
la a tanuló is mends', mQgébaaérkdzott fiu volt. Asok
.

kE4asé tartozott, akik se mmi szerepet nem játszottsk az os$té.-lyban,
elveszett a tdmegben. Taratlainyaaban 3 óréndiefégnól feljebb soüm
sem vltts. Ism látszott nagy szellemi képességü fiutnak. tmellett
stonban szeretett olvasni, szabad idejében sseretett furni farag
ni.

Fellépése fdlénk,sót gyakran félszeg volt még fels&
korában is. Modora készságes, engedelmes, tisztelettudó. Gondolkozésa idoal izmuz felé hajló. kL3ctny en lehetett f ellelkes lteni.
Gyengébb tes t i fejlődése s bá xor talan fellépése, anél llftlaaséga miatt mindenütt elmaradt osztálytársai mügd3tt. Nagyon
hozzájárultakehhet s ► zukös családi körülményei is.
Ed: fels& korában kis ,:é bétrabb, oéltuáatosabb lett,
t3nál.lbt lanségé t, félénkségét még mindig nem tudta levetkőzni. A f
felső két osztályban erős jó-rendü lett, de még mindig creak étlag ot szellemi képességeket mutatott.
Iris elemzés

.

Itt már egészen mist képet kapunk a tanulóról.
Az e368 benyoais miad jé.rt az, hogy érzelmi hull~

-

zésa nagy, lobbarákony tempasamontum j ello®z i erxt a Slut A
.

khlső esendesség valószinüleg félszegség miatt van, amely eras
gitláapkat hoz benne létre.

.

De lássuk as irtat ré4zlatesebben.

Az a) iráeon első tekintetre három dolog tünik fel.
As alsö a sorok felfelé g örbülés e, a=bilk a nagy s zárkiil drub8z® t,
~

a hadik a szebály tallan iris.

80.

b*

a jelenségek arról tanuakodrak, bogy a tanuló érdelr-

lódik a szellemi dolgok iránt, d• inkább tulzó idealizmus formé-

lában, vioont gyakorlati érzéke Is van. Szeret tbrdndozni, do
korához kép es t naj a i zeru'lts ösztönszUkséglete. Szereti, ha $

pénzhez jut, d• nem tus? á z okosan felhasználni.
Az ábrándoz€s 1 hajlam tuls ultrá t mutatja a torok f alf etlé
görbülése iás és pedig érzelmi s zinezett el. A világos gondolkozás-

ra való törekvést, do o ruttal az érzelmi tul temés t bizony it ják
as egymás tál távoleső sorok.
Az irás szabálytalanzéga nagy érzelmi 6. hangulati hullámzást árul el, sőt azt is

,

hogy erősen ezek hatása alatt áll.

A külső ca édes és viJs zavonult viselkedés csak látszat. Amitől
félszegsége é3 félé'nkdége miatt elesik a valóságban, azt képzo.

letétin an l intenzivebben éli át.
Fz az ris* másodika kor-bál ered.

A b) ábrán ts, mely harr.dikgs korából származik, majá
nem ugyanez a helyzet. itt azonban a sorok lefelé görbülnek. ss
valószinilleg

a

tanulrc :nyi nehézség* miatt lehet. Mintha egész ke-

dblyvilöga lefelé tolódott volna el.
A 03 irás mér hatodika* korából való. A kLtetlexség

**hősen nagyfoku, p1. felvidut, lángolni. Ez a kamaszkorral
jéxb jele ég. Az előbbi irásokból önként következik, bogy ennek
a fiunk s erdülőjrora nem top; simán elmulni Az egész írás kép ny u'
.

tclanságot k(zködéat, kiwgyensulyozatianségot mutat. Viszont
hatérozott fejlődést is mutat es as irts. A szárkülönbözet már
nerc olyan n:;;Y, Minth% szellemileg is fellendülne, mert a gyorsabb gondolkozás jelel látszanak az iréson. A hurkolások elsa t -

nyulLek és az írása gyorsabb lesz. pl. felvidul-1 a d betli.

w

.

81.
A d iris ura nyugodt köpet mutat.

rayolcadikfla flu

Wog *Pal IMAM. A sagirak met *As arisgrosaábao tillesstceámok a kösifibatelthes. Több ktogensulYozottsit Wasik as irises.

•

Do azért as irsel,ml hull/mistook asj mindig ireztetik hatisukat.
~
■
odökiptoséget árul el, de
As ewpacdbettis iris aaér több a~~
sselleaai Wen is nagyobb f ej l8dis t. LogikAl a stir eliggi kifogott
gondolkor,á►sa is elég gyors.
Ha ös azehasonl !tj utc mind a négy iris t, akkor sat li t j u.,
hogy a tanuld nagy utat tett am e;gaénisige ltalakvlts#ban. Sok1E4.1 nagyobbai, mint salt

s►egiigyelis

alapléa gondola/ leDe--

tett. As érzelmi viltignak kellett illandd harsban lema e as d.rte-

lamel y az ós stönteirskvés etaic a gli t lásokkaal . Megtanult .f elgyelewmel CnitiitgiaEl ura IkoQn1, de é Izelmes alkat[vai nos tudott végleg
les zdmolni. Jlz értei► ól laadó eras sz inersődós t kap az érzelmek
dos hangulatok ‚ital.

Minden. resew megvan arra, hogy értékes sserailyisiAgi
tel3bdh®tik. A spirituális irány azonban illandd j ellezs8le Baran ,
stately elmé ly edővé tes sl . Viszont a kifelé való érvinny es ülés tort
.

gyengébb marad r.ar.d ig Asz 1z Ugy es harms.
,

a. A munkavégzés s. inbség•
akarat

megayi lvánulfsa

l y ok kal

as

az akadá-

nehézségekkel
és
szemben.

yeercisak az erkölcsi é r t el psben, hanem pa z icho log iai
kialakuláséiban is, Is legfőképpen a e seméi.
é: talemben volt
lyiség icii•jlődésdben igen nagy szerepet jétszik az akarat is.
A kitartó akarat feltét18nU1 hazzAturtozlk nemcsak
személyiség j elleanző tuls.Tdonségathoz, hanem a j el1emehez is

.

kitartó akarat nélkül minden cél, sandal eszmény csak ibriínd, légvár, merő vegy és nem folyik be hathatósan cselekedeteinkbe.
AsE akaratnak nagy szerepe van as önnevelésben. As Onnenrelés pedig hasonlóképpen j all emz 1 a az emé ly ia ég •t, sat még a
l•llemet Li. Erről majd a következő pontban bővebben emlékezOnc
msg

.

A rUlaó nehézségekkel szemben való elleuéllókdpesség
fokot as irésban mut4tja a beti;alakitás. FeltUetes, kapkodó betüaZakitás a miAkában vall feltiletességet is jelent. Az ilyen

egyén, amint betűit felU2vxesen alakitf a, ugyanugy abbanhagy ja
a kliadelmet, caihelyt nagyobb nehézséget tapaaztak.
Az Ilyen ember nem tud ssabélyosan isni, hanem as
egéas iráskép a béryavetiaég ben.y m'sét kelti. Vissont nem minden saabélytalan trést kell hibravetinek bélYeeeznünk. A mag as
mtveltsóguu ember ir .sa lehet azabálytaalan, talán ziláltnak
sző, azonban ez inktibb gazdag érzelem é. gondolatvilágra vall.
Az akarat' erőse ágének jele as irás ban as arányos és
nsabél ós lres.
Szabéilyo' írás azt 3 •lenti, bogy s si a Borok, sem a

`

.

~-

_

Y,~.. .~

►

6.

ezbra.

83.
bottft ne e matatnak nagyobb eltérést as eradot! formiktól A sorok
tévo lséga egysis tól, a sorok bos sza qu enl et os , a margó is, nee
.

szélesedik, nem keskenyedik.
A szabályos iris tulzésa a mesterkélt iris. As egyén
tulzottan figyel a külső formi:ra, szinte rajzolja a betűket. Lassan ir és gondosan. Tipikusan mesterkélt iré.s t odbr$sol a 6. ábra.

rgy III. po lYr` r is ta 1 einy irt: a.
Magasabb s$iavorilon a legritkébban találunk molterkélt isist.
Ha a szabályos irás még nagyobb nyomás'al is jsr,
fokozza az akarati jelleget és erős, azivás kitartást jelent.
At arányot irás az, ..mikor a betűk nagysága ardnyoseL4
illeszkedik egyméshoz. Tekét nemosak nem tulbosszuak a felró és
elsó szárak a középbetOkhöz, banem sz arány mindig éllandá. A
k e zdőbe ttik sem nagyobbak a kelleténél. Ugyancsak az arányos iris hoz tartozik, ha a sorok a betűk nagyságának arinyi ben v'nrak egymis tól .
Mugasabb színvonalon az arányos irás pontorr aégo t, kitartás t, nyomással agybekö tve erős akaratot jelent. As arányon be
azabdlyos irás együtt fegyelmezettséget, gondosságot fejes ki.
Ha a nyomás tul erős, akkor már eró+rzakosaágot, uralis
kodói zsarnoai hajlamokat árul el, amely nyerseségben, kem'nység
ben z rilvándlhat meg.

7. áibra

.

&üla8 benyomós.

yz a tandiő gynge eredminyt mutatott tel tanulmányaiban állandóan. Elégséges eredménynél többre soha sem vitte. Al...
sós korban ktilöndsen gyenge volt és ion& következtében tanárai
ol is taníosol tát a negyedik után. 0 azonban sirva

kérte, bogy
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84.
tcvvbb 3árhassnon./ akkeriben nagyon könnyen hallott a slatera/
Felvették az öt&iikbe ás a f lu meg igén ts, hogy icyekezai fog.
A 3avulgs eleinte nagyon nehssen fs lassan ment. A tovéibbi osztályokban azonban ez a kitartó akarat meghozta gyftölcsét. Ast ellenőrza árteklsleton nem kapott még csak intést s em , sőt elágse

' --

B el is megkevesbedtek. Nyolcadikas korában már bn 11ó véleas'nyc
ket i= a egkook zé tetot t egy os kérdésekről, öntudatosabb, bátrabb

-

ás férfiasabb lett.
önkéntelenül is felmertilhe tett a kérdés, nincs -e
a tanuldban valami olyan tehetség, ami r emény t nyuj t arra, bont
szellemi téren mégis felt erdnl, vagy később nagyobb teli es itméfy':
is produksil. Az erős akarat nyilvéaavalóan megvolt arra, hogy ugyan
anr l az intézetnél folytathassa és betel eah®sse középiskolai
tazulms uyait. Az adott igáretndc is eleget tett azzal, hogy
Cmszeszedte magát és jobb eredminyt mutatott fel.
I rás el e®zés .
Ha megnézzük az a irás t, amely negyedikes k;oshbál származik, azt l.át=uk első tekintetre, hogy bal felé dtüaek
a bettac, as alsó s zárak f el ttiaő en r önr idek, csak az *446 burkok
kiss' teltsbbalc. A felső szárak viszont kited nagyobbak. Is a
tesll ► 1mielc iré.rati nagyobb érdeilőtiést árulná el, dextral az i .
ráe ells kezdetleges, azért lnkibb/ idealizmusra, a reális vale
4ég iréntl fogyatékos érzékre kell következtetni. A kdacépbetük
eleg aptóakr, de neaa egyenletesek, hanem néha megnagyobbodnak.
/la most egybeeotjtik east a megiláapité.st az alsó hwekcollsok i al,
.akkor azt kell következtetnünk, ho;,y a f iu szeretne magá.nák több
fentossésot, érvényesülést szerezni. Szexuilis hajlamai is erre
!lsastlnaik, de ezekst klpzeletben éli ki. Csak hajlamról btaszá1aqk, 'net kimondott őszLönszOksérgletról.
A b irésban mér tei3 es mértékben látszik aas érvé4,1001481 tőrairnééss, A középbett~c lényegesen mesmattek, szexualWs

-
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is kiss' hitts►rbs ssorult, do

kis idsgesAgst 3agrott bétsa,

malt ss alsó hurkok ideges slréná tg a j ales. As iris batfross ttias
ötödikes, Is II
aesterkélt. A fiu érvényesülni akar, hiasces►
szellemi képességei ehhez noel elégségesek, ezért a kUazint igyakszik sseg javitar.i.
IIt;yanez helyzet a o

irásn€1 la a hatodik aroaztáir-

ból. Az irts itt ia siest9rkélt, sőt mo..t még szokatlan helyen
jot bsttitiné 1, ami részint c iirdaRo ttabbá tersti

nydws6s t is használ

as irást, de eauttal a kemény akaratot ís ki f sj esi as é rvénysssttlésre. Az irás képe egyébként

széteső és a lamaszkor

nyugtalanságait árulja el.
Ad

iris mutatja, hogy a nyolcadikase flu még min-

dig krucködik ónmagával. A aorok lefeléiörbüléae, a mesterkéltség
abbshagyA►.s a el<<rul j a,

lemond a külső formákkal vale ha-

tásksrersésről, ;rert a szellemi képes , égek indi fejlettebbek. A:

akarat és kitartás diadalhoz seg,ktette őt, ds peruse még sok aauka vér még rá. Azt lehetne iGlk molaiani, hogy yenesbe jutott.

Ea most

fis

ehatanl it j uk a kClrő benyotnós t as érás:

elemzés eredményével, akkor azt létluk, hogy nem mutat a tanuló

salami olyan tehetséget, amely nagyobb reels,nyt kelthetne. Jailor
tehá t
képességekről beazé l tank, az csak as ét lagné l kisebb
t®hettsép /4 kiicjlessztesét jelenti.
Csupán az erős törekvés a középiskolai érettségi
bi$Dnyltvénqr után, valamint ugyanabban as osztályban, mondjuk
lresn,yeacettbern való meQmaradéa vágya vitte őt arra, hogy minden

iron 8s s ses zed. j s magit és maradhasson.
Előreláthatólag tahit esbből a f iuból aligha fog
személyiség fej lődni. Val's i*inttleg egyenletes nyárspolgári
jellas
Télik majd

het.

belőle, ski tSreikvéaévesl magasabb poziciót is elér-

86.

Z. Az ör:n evelés

foka, 8sstón P

m e; r: y i l v á n u l á s o k

1 E se

m e g n e r v-

.

t srvék enYAz önnev elés , az f egyel em Li az akarat
ösztönök iráebge. As eleó fejezetben mér s$ó volt róla, ho +y az
witésa a ne relés legfőbb célja. Mzzet kapcsolatban azonban as
érzelmek megnyilvánulásának irtnyitása is fontos része as önnevelésnek.
Itt mer nem mások céltudatos ne;rel8hztása viszi a
főszerepet, hanem s.z egyén maga választja meg azokat a mo t tm,rnolnat
célokat, amelyeknek hedvéért bizonyos cselekedeteket elhagy, vagy
másokat PEghezvisz.
Msggtél értetődik teh.tt, hogy mennél id.$sabb az

ember, vegy világosabban kifojeza$, mennél tudatosabban ill®ea<•
kedik valaki a társadalom keretébe, Antail sstllraégeseblnek tartja bogy ös s tö:.ös megnyilvánulásalt és érzelmeit kellő kör ld tok k0zött tartsa.
Az önnevelés időúr folyaméri tehit egész s zokéssorosa.tot, bizonyos készségeket, képességeket, gátlásrendszert b a
létre, melyek saját céljának, életkörülményeinek, essa'nyeinek
legjobban megf eleluek.
Bizonyos korban mér a nevelés feladatkórét az OnnEvelésn k kell átvonnia. Ez as ioő rendszerint a serd.Ulókorbzn
kezdődik. Fbben a korban kezdi belátni a tanuló, hogy ösztöneit
érzelmeit fékeznie kell, ha nem akar minduntalan a társadalom
szabályaiba és szokásaiba ütközni. Kezdetben nyögős tehernek érzi
ezt 64 nehezen akar beletörődni, de lassankint belátja ennek sstScségességét.

,

Ural as Osztönőic és érzelmek megny ilvéinulísábaa nines
egmenl e tesség, r end+a zer azért az irás ban is, manna lakébb ér •
VénqrMtilnek valakinél az Osztalök és érzelmek, an a l szalaélytaL ,

nabb, aré,Ay tal.nabb z i lé 1 tabb az irts.

As érzeLmek kif ej ezői az irásban teat as aráni talanséig
és esetleg a Jr.'
és szabély talar,a4g AsonkivUl lehet a sates
dő is végvonalak formi j a és boasza.
-

.

A $sa► bélytalan irks az érzelmi élet gazdagságéit, valamint

a szeavedélya«éget, az öszttlntlY er8iebb befolyását jelenti, d4
cask ma;;araa► bb szinronalu irégbaii. Ha at irés egyébként alacsonyabb forma.szinvoralat mutat, akkor mér következetlenséget, kiszdmitha.tatlansé.got, azeszélyes,éget fejez iti, vagyia as érzelmek, hangulatok. öastönCk tultengését as értalem és akarat tékaző
és irány itó befolyásával szenbea.
Az aránytalan irás ugyancsak érzelmességet, esetl eg
lelki f inomndYot, izgékonyságot hevülékeLységet jelent. Alacsao•
nyabb a$invonalon viszont izeagaaágot, kritizélfs t, lobbandkonységot, es etlsg érzelgőszéget, az ösztánélot erősségét jelenti.
Akfr a azgbíayt::lanságot vea:,zük, Ln.ér a2 aránytalanságot, minda kettő kiegyensulyozatlanRágot, erős ösztőnéletet

lent, killöntsen amikor még nagyobb nyomással is egybe van kötve.
>L1Enk érzelmi életet, gyors érzelmi reaaélást jelent
a sebes iris is. Ilyenkor az Irts r%:ndszarint uzabé.lytalan is.
Az alábbi példák az érzelmi élet é$ az ösztönök külömöóa:á foku beZdlydsb ti fogják bemutatni.

8. ábra.
EUlső borgyom z

.

1i a fiu védém hangulatu, igen fu rge, filigrán test

-

alkatu volt. Nem volt vssetősgyénisdg, ds o'stályt'rsai ssetettök
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88.
vidtimmiga, mindenisihez vald nyájab4ga miatt. Mosdulataiban volt
bizonyos s ibg l e t e;s sség , de nes darabos ág . gyakran árult el s zórskozottságot Néha észrevehető volt rajta az fiával való erős
.

kfflzkbdés, kUlöneeen ötödikes, hatodika* komiban. Gyakran érthetetlen volt Os a s zárakozot saga, m ely néha nevetségessé is tette őt.
Ez a kinevettetős sok keserűséget okozott neki, viszont anré.l inkább serkentette arra, hogy akaratét megfeszítve, u gszttntesse est
az állapotot.
Nyoloadikas korában mtr meg is látszott az eredmény.
Mozdulatai simábbak lettek, ram volt olyan szór€kozott, testileg
is fejlettebb, férfiasabb lett.
Az volt a kérdés ennél a fb nii, mi lehet az oka
ennek a belső kie'yensulyozatlansignak. Nm kell-e félni attól$,
ho y ez a kiegyenaulyozatlarsfég esetleg nagyobb lelki konfliktusokra vezet.
Irts elemzés.
Az a irás negyedikes korából való. Latjuk az erősen
kiegyenaulyozó tlan formákat. A betűk hol állanak, hol jobbra, hol
balra dőlnek. Az egyik szónál/prsa,eter/két gót betűt használ. A
középbetűk sem mindenütt egyformák, pl.coluisse, arma. Ugyanenyvéi a két szónál a szak és széles más is váltakozik.
Mindezekből azt következik, hogy t tanuló erőse ösztöneinek h .tisa alatt s ll és nem tudja őket kellő korlátok kőnőtt
tartani. Fz teszi 8t rer4kivül szórakozottá. A kötött írásbál
következik, how nsm beteges állapot ez, nem is szellemi a.laoaonyssá

,

hanem gyermekes megny llatkdzása az érzelmes és 8s ztönös

alkatnak, win ly az idegrendszer nagyfoku ingerelhetőségében nyilvtnul meg.
Ra megnézzíik a b és o irásokat, amelyek hatodikai
korából származnak, az egyik októberből, a más ik mélueból, akkor

ee.
ast lttpk, bogy a tumid komoly erőfessitisetst tors abbot as
iab.n ki.gyaarulyosatlarságAnsk leiúsdésáre. A b !ration wig
erbs on látszik a $ erdttlőiror mind= kiizkődds e. Ideges , kapkodó,
határozatlan, felületes irést látunk még októberben. lyomás alt~
van, Qi,ntha t sl j es sn l ef og laln4 akaratát a bels ő nyug talarsáj
Mégis toss néha kiaérletet az önfegyelsmre. Pl. alig4nt-nál as
.

utolsó t vas tagodás a, s edtné 1 a d betif vastagabb szára.

A kitartó küzdelem weglátaZik aadjusi irésan. /o/
Itt mdr nagyobb bettlickel ir. A nyomás is nagyobb. Álteláb+an az
egész irás képe nagyobb öszzetzedettséget mutat. Szabályosabbak
a bettk. SzórakoxottságA azonban még mindig elég erős. Oda is

va:ezőt tear:, khnve nem gell.ne. A battik bal relé ke2dsnok döl•
ni, ami annak a jele, hogy figyelme 04maga felé kezd fordulni.
A

d ábrát mAr zy olaadlkas iréaáb6l vettük. A battik

formásabbak ugyan, de a k iegyeusulyozatlansig még mindig .lég

sas. Még mindig ar€.ny te.l.i►u a., iris, a sorok nem haladnak eg7/ enle t es en, az i.rás hcl tágul, hol s ziálcL'► l

.

asszefoglalva azt 24t juk, hogy enr:ak a f iunak sok dolg
van bt3mtgáva1, nagy munkát ad rieiai az önnevelés.

~

Cxond.olkozésa egyébként nem es volt. Irásán is azt lát3 uk, bogy nem az algid zdna uraik. id iic Nem annyira rosszabbik éa•
.

nel kellett küzdenie, mint irkdbb a reflesmt belytelen sülct3désép
vel és az idpgrendszer tulségos érzékenységével.
l~ ivel

rurolcadikiY hatá rozott fejlődés, mondbatrént[ #

erősödés észlelhető az irás on, ezért new látszik semmi agg.odalowra ok.
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9. ábra.
Füls é bersyomá s .

II a fiu rsndkivül érzelmMM termászstü

nehezen al.a-

kitható tiunak indult. Alkalmazkodás i képessége Yicai volt. trzslmain keresztül lehetett ugyan hatni It, de ez a hatés nagyon
rávid Ideig tdrtoo. Volt bcnle hal lam az ébréIIdozésrz, és kevés
érzéke a realis élettez. öszt öneinek természetes, sokszor atplatlan megnyilvénul.ésai sGkszet gye.rwel es megnyilvéntalésokra
ra<gadtatték, axclyeknak icomolys4gét, esetleg veszélyeeségét és
a $ ArtOk való f_1 plAsfeágs ;t. ::°*:t tT:dt t,

~~~~ ~ ,240k:r tstúi

fWl--

aba kor:bun sem.

Tsaaculm . nyaiban mindig gyenge volt, csak nyolcadlkas
kordban sras ődöt í meg egy kicsit.
KtílsL viselkedése, fellépése, cieeda$ meghuzódó,
gyakran komor volt, moziésa laasu, s2lrlte lomha volt, csak mikor jétékra került a sor, akkor élénktllt Ireg egy kicsit. Itt
nem mutatott ros a z tulajdonságokat. Modora darabca, kelletlen;
tomperamentuma f14.1atikuana.k létszott.
Ir€sónak. viasgá1aLa több okot deritett f el errs
a rtllsé, nem ép/en rokons aenves benyomásra.
Irés el emzés .
Az a iris itt is negyedik osztélyból er .~ d. Tz
ia ts3jem kiegyenaulyaaet3ar.s4ot mutat, de még fokozottabb mértékben.
'

A

b

és

c irés W$ikee korából való, de kb.

né gy hónapi iaktz van kbzvttirk. A b irts mig az a j elenaégsit mutatja,, l e a o mér sgy eael a tes ebb. A jobb felt dUlés mu ta. tja

kifelé való érdeklődést és pedig érzelmi s zinomst t sl Dam.

91.
tatja ss Onsagéval való kevesebb t'oglalkoste t is. A felső szére.
nagy obb volta idsalizawsra enged kbvetkezteci.
A d iréa nyolcadika..s Yorkból vQ16. Itt air balra
betL:t kereicdadabbak,
dblaeé` a betűé to a sorok lefelé g6rbelnek. A
térszeröbbek, teltebbek, de még mindig euen18t1onek. A sorok sem
haj1,smak agyenletesesn. A tanule, el.ferd.ul ¢. kUlvillgtó; valás$i;
a.tll ft asalcdAso3c kéiaztették erre, legalább is a sorok lefelé ha

idea eat suttatla. Kifelé barátstigos, közvetlen Marad, de azért
ló
nem törekszik simneb, készségesebb modorra. A kötGtt
iclegmetet 4ral eL.
Az 'Acclimate éz a kU1s8 benyomd9 Osszehasonl.itisá.ból azt az eredmAnyt lehet levonni, hogy az ú11andó komor

is agenda, v1s ic.zavunnl t kiflsii inkbb a gétlé.sok tulségos er as
kényszerinek köszönhető. Amikor t®li zabadul ta b1:an ny 11vdna1 tat
slog Lsst4nei, gyakran elég d.u nkn történt ez. Yalósgiafileg eras
ös z tönttirekvésel erős, falog tdrsadalmi gátskra találtsk sin-

dig 464 ez akozta szinte á 11 sndóicomor hangulatit. A 36 tnl.a j donságok ndla épp oly áQztt,nosak voltak, mint durQasigai. I reális
élethez való kisebb érzéke orozta gyakran a konvenoianílis foraAltki►l való összeiltkőzéaét.

10. á.órra.
Yt31ső benyorcs

.

lit a fiut 40.ss YöxépisYolds koUbau a mel eg
, vidim,
szel.áci ko3:Uy jellenzte. % yes volt mindenféle *yak
elinté:ésé-

ben , asgbizAatö de értelmes vo lt.
líodoréral. WRYMsftéYel nemosak oeztá2ytársxi sure-

v

93.

bdkóben él Os s tőneivel - mint szokták mondmi
Tudjuk, bogy a hitsC, a ktlsdelen, a eienvedésrá nags.

lit igazin ns`Msé a jellemet, sssmólyiséget. Majdnem azt arani1latnimk, bogy igy vilik as eglrénisögből ) ellsn ás gig tovább mm01
s zemé17is4

.

As ilyen *harmonikus , " egyéniség fejlődhetik személy.ségíii, ha mí3o► r].tsóge magas tokra emelkedik, de r:yc_ rspoljéri sabastistibaa ,ewrad, mihelyt amürel ts ég hiioys ik , vas akár csak
.

rftepaserfl marad.
Ennél a f iunáZ egyenlőre várakozd álláspontra kell
helyszlcednemlc. gérdés, hogy az ‚let maga hogysnjárul sgyéniségt..
n®k szeaályiséggé vald fej lódésEhez.
Ugyanakkor a 8. ábránál a s zemé 1y iséggá fejlődést
valóban remélhetgtk, viszont a i 9.-nél majdnem lemondunk róla.

4.

4.

A

környezethez való

viszony

fejlődé ae.

A térsada1omhoz, az embertersakhou való viszonya mindenkiark s $ ös aaaás . Ex is ösztönös msgny ilvánuldsa lehet, de tudatos
is. Itt nemcsak az ö q t öni's vonzalom vagy ellenszeav működik,
bank fiáról alkctot,. vélemény is.
Mindenki belescrolja magót valahová az saberek közé, vagy
osetl g fölé éz ezen besorolás s z'rizit alakul ki a vi elkedéa s,
modora. Befolyásolja viselkédéaét az is, hogy milyen gMEartio,. 4
~

'fogadtatásra talál az emberiknél, a környezetnél.
Amig tehát egyrészt az egyéniség, mint ilyen t.eresi az
érvénytwU1ést a maga. számára, mondjuk ösztönei kiélésére, addig
másrészt annak ez egyéniségnek a társadalomhoz kell integr'lódnia •
z, illemszabályokhoz alkalmazkodnia de
vagyis bizonyos szokás
ezélta1 k többi emberekkel a közös éget vaillaihla ~ .
Maga az Iskola és méginkább az osztályközös :é' nagy©n
alkalmasak ennek a közösségi érz44nek kifejlesztésére a társa•
dalsuba való bel azie v eladés r e.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy tOmegemberré kell novellai a tanulákat. F.z ugyanis a személyiség kifejlődését kedve•

A ttmeglélek ellenkezik a személyiség
s Mell smi f els 8bbségével .
zőtional befoly'solná

134r soha sem kerülhetd el, hogy egy egy középiskola a
maga, egészében ihyem hatásoknak ki ne legyen téve, sat ezt sz nan ki is kell hasznáilnia néha, különösen nemzeti u uozdulé-

*Until. Eat azonban nem szabad tulzá>aba vinni, mert ez az esze& ellaposodására vezetne.
As ilyen tömeghangulatok keltése tulajdonképpen. n em

kialakulóban lorrő Ssaesilyisijak alatt Mal, hamlet as tt 1
élményt jelent, s amely talks soha nee
k.adWért, amely s ztmira
~

a

is l el a • asaasi lyr i.ség magaslatit.
Vis zo:,t ha az os z tajrfbnöc mei taltlh4 os stdlyaabos a lt:.,
meg toleló hangc t, minden korszakban, akkor 461 i igna tudni irá.urbtaxii Er nevelni a xözös eégi szellemet 14 és fokozatosan tudja
belenevelni a ta.rsadalomixa:, lobban mondva magirak a ttrsadal.omnsJc mintegy békebelező tat4s t t kellőképpen irar:y i rani tudj a.
tál'si..
F/ S..OnbE.il re3'.i„i3teg o a k tényezőtől f1.14 g• Mairi►

oly bonyolult„ bogy
dalam oly sokr6tü és a kölc:b U:ts
itt ra leg többe zör a ,lcn;~vie elésre kell bianunk eiY-egy sa ber sor-aLi► er t a titzsadaltai
sdt . Non az ida€1.ik kör ú ifi:..ny ;3t c: r1.:.
tetterő ée e4z ot t larcc*Z.vw, hal::em a taker.próbék, a harc, a ta-

pasztalat.
: aks 7.rar par,&s zkodraak. s As aU2ők

,

hogy gy ermakük dacos,

ellentmondó lett a s erdcllőkoban is nem birr & vela. Pedig ta 14n
önwag we ;ráz okai. Kevéa megértést és ttsralmeL tancs i tanak volűk
szemben. Igen sokszor kellemetlen holyinetet% esokott teremteni
fiu, és sztllő ki:zt3tt, ha a aaai;y a YtilOnbl6g kőzöttnk aaUr.ltség
dolgé.ban, valamint akkor is, a *still' * evés megértés t tam it s

Viszont i.iazl saesiiyi+ség b>~rmilyen
flu isdekl.ad6si köre
magasra vitte iaüVel te ég és pcaz A c id ndo lg t öan, mind lY a tisztelet
baaN2aán beszél szUleive ► l.
vi s;

As irésban meg kell kUlöoabbztetnünk as dinhangaulyo..
a t+drsadalom faló fordulás; ée a tőle ve:.6 elfordult* je -

isit.
Aki tudatéban van falét értékének, vezetői kérisségémek, aki me>gazaicta as ünnepeltetést, aki vezetézheat szokott, va-

lóban ityoA képessEgei is varu.aic, as na;i7 betUkk.l ir. Előfordul
as is, bogy ezek a kőzépbotük akkorik, mint a
bpsszu betük. Mod-

r$ds i ménié.t jelent, vagy $garnoki Da llsmot, t;aaéske,dist. A primitiv emberek és a gyermaksk 3s nagy bettX•

vaz8tlen esetben
vet irxsWk

.

Lis bstt:s ir€tst használ a+:zeréry, visszavonult amb:r,
kevesebbet goia!
ski tQrgYllagos önmagával szemben, illetve
$ol magáról, vagy plrino bizonyos kis ebbrendüs éE i tudat f el l8d8ttát

ki benne vagy azért, mert aok kudarc érte, vagy azért mert gé.tlAsal vannak. Da kiia batüvel Sr a kics 1 ny ae , s ztikk eblü, ped4na as►•
ber is. ií`asonlákéFpen a fukar, meg a kia ttleLkörülmérYyakhez szokott mbar I*.
P'ig,yelwnbe kell vonni a helyet is, amire irrli kell.
,...,-,,.,_ ,_.._ .
kell sckl, t irrzi, ak
egy nagy bettl ai i.rá
.

r~~:

-

kér kénytelen ki$ebbiteni a betüit. Az ilyen eleinte nagy bet akel kezdi, csak később ieszaiik a bettii kbaabbek, mert egyro lobbun fogy ki a bslyb81. Az ilyrenc81 sit mondjuk, hoiy tud alkalmazkodni, de csak a körülmtnyek kéryszeritó r.atd::a alrott. Akik
el8rslé t6bbak is alkalmazkoddcépes sé$ Ok nagyobb, azok már az eal e•lén kisebb betilkkel kezdik z iréa

i.

A kvésbblé alkalmazkodni tu4

dGk az u.n. 'sorbs ®gyéniségak" nem tudnak kis iré+sfelülaten oifóaw
aim al.
Nagyonrdekessn figyelhető ez meg a tanuldknél.
Ugyarsazzal a4zövagY@1 as egyik tanulti taints' sitY egész oldalt,
rmig a u;.s ilc cask teléig ér .
A kötötts ég is l®llamző3 e szokott lenni as aktiv
vezetb.azerspet látszó egyén irésánzalc. Viszont kedvezőtlen esetben
falületassógat, ielkiig1m+rretlenségot szokott a kötöttség litigates
ni. Fir ugyanilyen itfs oikotzyékka1 van egYDeközvv, akkor
i:Óssé +yét , na.L;yzdlá, s zéhé.mos kcxid =barrel van dolgunk.
A saérkül,ömböaetnec itt is van szarepe. gülönbisen
a nagy kezdóbstUknil a mondat
elolén. Magog kezdóbetiival ix6 sm0srbvn nagy asr Ontudat, önhazgs ulyozia , as atl eg g bg és nagyravéit
t7►ás •

►

i
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Yibá1 nagyobb betikk el ir valaki„ anal nagyobb as ill et5
VékeAYs ég i ös z tóne. A kitivilágban ag ilis , 1 endtiletes , lelkes eabee. űgys.nez sk a 3 egy ak alacsonyabb s z invonalon, kötekedő, iggá$t<

embert jelentenek.
Minél teltebbek a felső szárak, és mina magasabb
szinvonalu irásban találjuk meg ezeket, annál nemesebben, idetlisabban gondolkozó emberről van sző, ski nem szereti a közönségest, a durvát. A vdgyait is inkibb a képzeletben éli ki.
Ha az alsó szárak hocv2 zabbak, akkor gyakorlatias,
reélls gonclolkozésu emberrefl van doygilnk.
irts dtiltségEuak is fontos jelentése van. Kisebb tanul ókná l a. dilltsegg nem szokott egyenl®t.$s lenni , még
ugr aYYabú«;ii a szóban

‚QM.

A jobbta du18 battik a külvilághoz való közeledést

jelentik. Tehát a t3rsaságot szereti az illető, ha)1ama van razz
önzetleaségre, aaegitő késxségü, barátkozó terméazetn. Tedvez8t2—
esetben UreSlelküséget, unalmat, örmag: től való menekUlEst, pssaarlás t jelent.
A balra dült ir4s viszont elfordulés t jelent a vi

;-

• lágtcSl, befelé forduléat, eiltalibe.n az ekdbbi t,ulajdonsá.gok ellentétjét.
A mea terkél t irds is tulajdonkippen a társadalts■
mal szfeebers vuló gllisfoglalést jelenti: el akarja az illető a
saját egyé,niségt titkolni. Bootleg képmutatást, széliámoestgot
is jelent .
Vanmar, akik többféleképpen tudnak ixsi . Pl . neva; et
irjc,g tibáféleképt.en. rzeknek e4yénisige semmiképpen nem mond-

1100 azi,lércinak. Legjobb esetben kialakulatlannak gondható. Ezt
é<l ltthatjulc a tanulóknál. Ha azonban a felnőtteknél
fordul elő ,
akkor sg inéezked8, Yépmutató, nem
egyenes jellemre kell ktlketkez-

`
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So4nOtiic.

Kifalsaibet ssMadlyssséget, erős kscSölybell befolOs41-

határ-égot is. 14a legtöbbnyire léayokné l fordtil sló .Alta lába r a
lia;ok lava sokkal vg.lt0zatosabb.

11. Libra.
Ku168 keu,youts .
.Also os x td lyos korban moeolyg ds , gy ermetded kedb iyty
és gondolkozásu flu volt. Modora, viselkeddso

kedvec.

TanuLményRlban elérte a lelesrandt'séget is. Felsős
kordbQa azonban elég nagyott ik rzyatlott. Modora r3ár nsei volt olyan
alma, egósz egyéniségében s-ok ellenszenves vonás nyilvánult :neg.
Dacos, komor flu lett. Termete erősen megnyult, arcvonal le
nyeravic lettek, 2enghordozdsd.ban gyakran belevegyült a cfac34see.g.
Zz ak aj ai em+rég sic hama ros an kellemetlenfa bafolyrdso ltálc a róla
alkotott véleményt. Az ember érezte, hogyri fatb vn a f lubun nagy
Ytltosatis tnarhetett végbe, de nsrn lehetett megállApitsuai az okit.

A nyoloadikas f i unél ez a helyzet ki+e ed lavul t, u jtesptr,áósabb lett és készségesebb is, Is koránt sem a régi.
Az átalakulás erősnek és gybcsresnek látszo tt.

S rds ®lemzé ►: .
Az a irdst has$nalta a flu nagyjából egeászen a negysdik i,g . A betUk állsnak . Kgy sz:l ates nagyságot mutattak a kózépb4tOk
j
at alsó és felső gzárrak +ar;aaproua.k, riigyobb kilangts t nam
mulatnak.
~ llótlan, mtaok tlimaszdra szoruld, Q,.:Tébkint
nyugodt, agyanletes
ksctblytt flu.

~•

Nee 14gy azonban a b irézban, ahol a betUcet erősen balm *Anti. Ideges an alkapott t éthuzás ok, ea dmlbtlen bertift,
lAi+asó Sorok 340.14=c14. Az egész irás on ryué ta ►lswitéA, a Wit

1,- /

behely esricedéa . aml dnem dew. lg tiatb. B izony ita a eat még
gal
a f elf Qíé való hsgy es sdés és a f edbvor+alsk hassnila ta. ii~yel
-

JOE meg pl. agytilöl zsdban az elgL szótag megnagyobbodásét.
A kwaas zko rna aa a3 el3 emség eoa, walker a flu bisalaaatlan less
a felAd tt Qtkcel sztsatieti, akik at aka:ag:lYozzék egyéniságéneic misled
alkalmazkodni, de brlttl

megnp/ilvQnulésábau. Lilly talon
da►aol

.

Ez a folytonos alkalmazk.Odéa i kényszer még lobban
létszik a o iréacsn, nyoloadikas kor6ből. Ea mitt eléggé fonalas
vonalvezetést muéat. Ugyanakkor azonban sat.sft «tickra.tfinak i► rtrémyae► itáa i vtgya arra ösztönzi, bo gy amikor csak lehet, akér titkon is érvényt szerzi aYa.rattnalc. Meglátszik es a sz6ré`i laer
tök megnaYyobbQd6 ► tn, pl. puaztulás

.

ibben az irásban is ugyanazok az ideges elrénátésok,
hegyesedések vannak, mint as tl8bbi irésban, smelly hetodikgs kci#,ból származik. kUlönössbb szellemi emelkedést nazi mutat es az iréj,
do a szállongó t éthuzéaok mag asabbra törést, nagyravitgiist A,ruán* eut
Az irés elemzés ennél a f innál bizonyon vilégos sigot
.

der i tet t yénis ék e ilyetén alak ulés € ra, annak okára.
A oaalé d csendes vis ezavonultségbsn élt, a békés oseadert eseratték a sz©lÓk és testvérek.

A

flu sz&el isembwn szaba-

dabb élet titán végyott ós ezt nehezen tudta ot'.hon elérni. f ar ban k drszte u otthoni osalédi éist légkörét ős akad'lyzaak takintstta egjydai hajlzraxi ríboatakvzésé.nan. Viszont aésrészt a ketisztelet i7i . tolta abüan, ho gy kenényebbea ki2Y`1et
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fejeefsre 3uttassa ► sat. F.ztrt azté.n oa auc Delta fejlődött ki bI
zonyts ciaoos sig, moly néhavz lós z inLll eg c zi11s1Yet szemben is
aegxyilvánult éppen ugy, mint taniraival szanban is.
Lehet, ho„y «z $;y 4t arul évek f olu zabzci,ultwiga, ha j1mma1nsh me,.fale14 ti ►x,ultaryck kiss' helyre 4l1ltji.k !Ala as
eg ► ensuly t .

Z eitiral .
.

K;► 1445

banyom4:3

.

.r, ~:y 1 iahat8 y an

tr$a

.

.

rcvc., -. -! 1

)411464e alyulodt, tartózkodó, mo3ara bax4ts4gas, kedves. Ki-

sebb koriban kGzoladőbb termégzetü volt. Egész k.aső fe1l6F4s e n
n e t: árul o1

külöt'.ős ebb lsj j eravona:« t.
1w

az az lrL.

Jóllehet abuan a kcrtan,
szirm$zlk, v:.kyile a tizeahLtodik év, a

l~ x.yck

txntuds.to:aaL•tak

szoktak lenni, raii.t a fiuk, rnézie, Lmaiy; is kolába jérna.lc, az
lzkolai gondok1psazok tik fvg la1h1 Őket, tsah6 t a ,4gy létyca öntudat

kissé hWtdérbo szorul. Legalább is az iskol4ban.
hat‘.rozotta.n me‘7.wFetést hozott.

Ir4,:íiak
I rás alemzés

.

Mind a két izds as övé

os ak e gy hónapi 1dakOz vd.-

las tia el agy'más tó1.
Az a ábrán még látjuk a tipikus isicdlés lány t aki,

ask legnagyobb gondja az iskola. firzelmei terrntszetesw nyllvi . mulnik meg .Nem nagyon ér rd gonddlni a külső cs inos eégra Betűi
.

a sióvégeken legtöbbször kiaabbednek.
keddképes s ég et j Ql gri t.

rz

sssrdnységet, alkalavs,V.

A b ‚bra ardr agdssen ads limyt autat. üatudatos, ma-

lel.

gabis+3 nőt. 1St ],á.tjuk a kő8+ópbrtiak nsgysá$ábdl. Az iris rend*.
s+ibb, formásabb, tchdt vigyéz a külső esinosaágra. Most mar térsaság i lány aka? lrauni , neglcivér. j a, hogy a tdrs scsdgbari 8 legyen
a kőzpont. A t betiiket moat mtr nem az aljén huzza át, mint a - a
előbbi írásban legtt3bbsxör tette, hanem ielCil. Mintegy ezzel is
jelezni skarja, hogy most mér kiemelkedett az ískoltfs éllapotb6l.
Bár még mindig iskolába jár /hiszan az irésminték dolozatftizetéből/
szármr_znaak/, mégis mér felnőttek kózé lzé.rmit#ák, és anciently ambve
rek udvarolnak neki.
Eranek megfelelően vlltczott knell viselkedési.

:

Tartózkodóbb lett, mintegy v~ rva, bogy 8hozzé kt5zelad3i;uek az
' ertbereic

.

P`z ssz irds Yorma azonban, mivel mi; nem gyakorolta be,
nem marad még dllandÓ, harem a régi ire_$ via za-visr_z..tér. Yt:.l.t`4
4

nősen akkor, amikor sietnie kell fa nan ér rá nagylény mivoltdra
gondolni, hs.ncxn at islcolé: gur .dok elnyom
~

ezt a r_z.gylZnyos 4ntá-

datct. Otthon, ahol ezt az tk:tudatot jobbar, tudja érvér,yealtcai,
ezt a nagylányos inlet hs:sznélja.
Ezt a t iré+aaii.ntét nem arze.mélyisé; f jlődéaénak
~

őemutxté$éra hoztam

fel,

hanem csupén annak •z illuicztr4144ára.,
hogy a lérRyok mi ly en nagy ellentétéket tudnak felmutatni irás tkba,n egészen rövid ié$ lefirg,ása alltt, másrEazt milyen pregar.saa
nyilv#nul meg a nagylányos tetszenivágyás és a térsac3alombQ való

beilleazkedéa ugyanakkor, amikor i4kolésaivolta wig a tárai.dalarl
élettől való vi s s zavomtllá.s ra 3aátel ezr.é
.

Et pere xei

nem i ly en é l ta. lánoa és nem ilyen

kirivó, mint jelen példéban.
Érdemes volna ilyen irányu grafologiai tanulmdnyokat is folytatni a leányiskolákban.

•

Os s s e íog 1 a l é s.

A közölt irás aryag0ól li tihat j uk, hogy a középiskolai

tantil& j el l esineic megismerésében, vagy s sabatos abbasa, j el l esmé
illettre személyiséggé ♦a].ó i ejlődisének figyelemmel kisérését

nagyon nagy segitségtan]cre lehet as iráselerads.
Korslnt sea akar j uk azonban tulbecstilni ennek j el l em,
ill. azemilyiaégmegismertS értékét. Blazon sok mdis módszer is
rendelkezésrs 611 a nevelőnek. Meggyózgdér+Lnk, bogy a mód3zernek
itt nemcsak a tumid alapjelleméhez, vagyis as egyéniséghez
Yell alkalmazkodnia, bunem magénak as nevelőnek egy8niségéhez

is.
Amint a didaktikában is as oktató egyénisége adja as
ob j ekt 1v módszerhez a szinesetet, as életköselséget, ugyanugy
vagy talán met inkibb as egyes tanulók megismerésében is minden
n4telónvk saját ®gyéniaégén ét keli megtalálni a módszert.
Az objsictiY ssódsser tulsigos alicalmazi$a a didaktikában is csődöt mondott és méglokább igy ját a karaicterologiában.
Ha meggondoljuk, bogy as iriselemsishes saints kényelmeson sdfs van as anyag a do7.gozatlUsetekben,/egésa anyagunk
ssekből ker(11t k i/ m8sré szt sállaasló össseáasonl itis t tehetünk
a ktllső benyomás 6s as abalizis eredményei között, akkor el rell
isaornUnk haazndl3atáségát és elfogadhatóságit.
Azok a kísérletek bogy az osztályfőnök meglátogassa
os z tt lyába tartozó ős s z es tanulókat otthonukban, os ak nagyon i elülotes,
könnyen téves ismeretre vezethet. Nem is ssólva arról,
bogy sokssqr kényes hejzetet teremtUnt es 'ital. Gondoljunk csak
array bogy bejelsntetleatil sagyOgk el ós *slate vtssgdlódva bEsQnk
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ki~ct91

a ©rcalidi otthonban. Milyen zavarban lebet némely hézirutsw4•

ntrik maankat, akkor már k.éaztllnek ró tebAt nem
$a pedig bejelen
Aalélunc egészen a Yglósignak megfelelő h,lyzvtet és tapasztalataink esetleg Utveaek lehetnek.
A kőrnyezotet igazán a valóségr.uk megfelelően csak ugy
ismarD.et jük meg, ha él1andóan szemt+Ak elbtt van.
TQrmészetss on elég sokat tudhatunk meg a tanuló

j e11a-

minek alakulására vonatkozólag, ha ismerja a esalá.di körillméAyaket, a lakat a körülttte élé többi oabQrek.et, Whit a sztikebb ós
iigabb környezetet. De a litog«.tásf,k alkalmivel nwaz isinarhet jeR

mag pl. az otthoni hangnamet, azoknak a bargnemét és gondoltoz464 -6,
akikkel a tgr.uló gyakrabban ös-.zatt.crttl. Ezek pedig igwn fontos
ay ez.ői egy-egy jellem al..kuldsir:a3t

i.

.

I körny ez et 2axgnemé t és gondolkozósát ugyan az i rás

-

bfil nam tudjuk kialemozni, de meg tudjuk é.11apitani a z egyén leLi
béllitottsái,;ét, amelyből viszont következtethetünk a icTirayezet
esetlegas jelenségeivel szeriben való reagálisá.ra. Is. Mint ezt a .
11. tbráná.l tettűk.
lás ik miummiimu alőny e az irg$ Q1 emzés nsk bogy new
,

foglal is időt a tanu].ótdl. A külötabözó tasztak alks.lmazésa ugyan-

is, sige vagy Szondi {ieztórld2agnosztikája, ha érdemleges eredményt
akarunk elérni, elég sok időt vesznek el a tanulótól.
Harmadik előnye az, hogy észrQvétler:i1l történik.
~

tanuló ugyanis sem gondol dolgoxatirás közben arra, bogy irAsét

ilyen szempontból is vizagtilhat ják. Ta'b,át természetesen Ir. A
taster allcalmastisénél viszont már falkeltjúk a figyelmét valami

előtt, érthetetlen dologra, ami nam l4tszik egészen iskolainak.
?alga sej t i la, hogy most őróla v an szó. Rz azutén mdr elég ..rra,
by texmészetiasségéből, ha keveset is, de veszitsen.
M1nci,zdcb01 tá.vol sem akarjuk azt a következtetést
].e1 ►o441, hQgy allatén. minden pedagogusnak értenie kall a
gratolo-

104.
g iéhoz Es azt alkalmaznia. grefolog iéhoz is b,a j lam kell. Nam
akarjuk elvitatni seg ta.nulhatóségát, de másképpen elsmsz az,
aki ha.térozott ErcieklS:iés iel teszi, és aki csak gépiesen, kötiw1ssslgszQrüan, érdeklődés nélkül. Schultze-Naumburg egyenesen
mtivts:.nek mondja az igazi gr:4folo,last. 1.
A graío log ik '245 atul itéa akor sokan szkeptikusan
mosolyognak és gyanus faze3.met l.itna.k benne. Ennek oka rer.dezerint
aa, hogy sokan a"Yra+fologu9 ►alc" között o2caó DcarnytrkareQOti for. Oak toicintilc r.a hogy jobban vozzi.k a küziinsegat, kíklc:mbwzL rQY.1émtrükköket ha,sznalaak ér jcs14iA Zg~ rnak.
A karcoly és tudományos értékelésre számitó ;;rafologia. az ilyen aolgotkat elvrati éa m11:dig t6rgyilagos itéletekre
törakizik. Ari a ;;övőre való következtetést illeti, az irásplem•
zés 2ial jGn le.tzdt bizonyos jele.rsegefből bizonyos következményekre

utalni, :.uQlyelre¢ sz4.ncitaa3i lehet. Igy pl. b.a valakinek ir6séban erői érzol+:1l hail.é;i1L .:~ t 1étunk és amellett gyenge akarat j el ~ait, akkor abiól könnyen követkztetrető, hogy az életben tok

kt:zdeleraben, czalódGsban lesz része és mindig alul fog maradni a
k4zdelambon . Vay. ..i.lnek 1xes6b7,n magas szellemi mtiveltség és
vezet8l, uralkodói hajlamokat l ~ t ~ , anal rtmutatr.atunk nagy
jövő lehetóség ~.~ 1re. Azt azonban nemmissetre sem olvashatjuk ki
az irésból, hogy azt valóban el is fogja érni, vagy hogy ilyen és
ilyen körülmények miatt korín fog meghalni és avezQtöi poziciót
nem fdg j a elérni.
Ta,lén végső következtetésnek mondhatjuk, bogy akiben 0. dekl8déa van a grafologia irínt, az hasznosan tudja feltaszalni pvda.goglé jíban azt a képességét. Viszont a ~; i ~; a.mi.g
a grzzfolog i.a, mint komply szaktudomány belekerül akár az
elmél ~:tl Iu4ago;141. segeatudoméryai
közé, najon sok időnek kell el•
,

-

mulnia. Hiszen a grafologlér:ak mint tudomárynak is nagyon sokat
:1eá1 ioj38dnie.
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