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A Whavozo ti ~-.~tG,ai klex ée Zr, ~~ 63. ~~ t36GrAVOTOIC pOZiOhös•
i)rob.iX1:3Yr o R . vizoGálsta W.Rönbk`~ on 244aóT«7=i+.i tudományos
,

. syonl szQ$ls.omébon, a
J;oladat napji3.inkbaay folk or az Isís.~i~ila ~
, ~y
~u~rái~: r~a~á~'? úklg M'~ ,ntlCzte? dalt ?ojlc ozti6s6a vran/rhatzodRnlk#
.

A tarsadalmi isérvok ~~~~e~~ iAe:~.~~ ~ ~,aczüoto16;lailag =gala
sze1zl6lot tLa:Zakitáeat teszi ~ zWasé ~ss é ncve~►
pozattabb
l4iu~ e te~lLW ~ is* Omit =wk. alapján lelikt&wgKw' G 9/f.aztu16k
~

;

sokoldalú re31456.6cht ká:osaa bol'olytIoal6 ka ►rilyezeti Arta3mak
diffe ~.~öuciá1tabb 4.vtéke3.ősa* azok okz.inak és i'ur4salnak
tfíetea.. A kt°3~.~yozetii árt-ablak 6,14:413 It6.rosan bef~t~.~~3~3: l~-,
a~

eke ' ~ eN. ~~a16 na ~► Elai

eío~,~.s~soz~.~

~~.

♦
-aa ~k3 i~,6? ~~
P,L`'rttati

.~r~.~

továbbfejlesztését nmr,,ym6rtékben g ~.~taiják a peftsösia.i orakoris
latbau Te3lalhotő téves xézotek S s a szooia3lota gyermökszea;rellant6tcas nevelői eljarások. A pe :iol!aol6giai és peda46giai

Tabat.
talaunk Wara33 fiaclmare, a~zÓltb
•

vésoke ű ez e túr -~törbo trtoz6 kéxeLzeit. felvot6s6re

mos.-

oldásfaa, de eauo elleare ast ta n meg llepi•cevai. hegy
:

méleti ás gyakorlati vonatkozásban. o meant számos idanzerti
101%163 vár még kiztautá"'~ m .,
.

&tBkeZés"Unk

Vir0loala43t a $;Qljot3saarQ r A liZáziget2,e«►

ti árta~ és szezá?lyiségzcvarot szortozIcAz6 i5n bcayo3.ult
,pszioho36 :.̀i.ai pxob1011 .i hz.7143
ors:: a Kva:kez8 ,1 strdések
spoaitii3,s vizsgalattit t®kiatj`vxtk i?elac3e.ttatmak:

Z:0
; Vázlatoe 6.ttekintést adni a ktimyezoti Artalruale
cafti vesz61yeztetett Gyezaolselir41, val6 int6z40
mén-jes condockoas t5rténoti alakulasir610, /1012.840
Wass, aszooialista eyexuekvtdelem hplfynotéről éa
fejlődécének tftla1air61./
II; Pe:LtArni és elemezni 17.16ZiaYezeta Arta-

és

mélyisérsavArok f8bb megAyilvánulAsi. fori6.it és
alapok,
tinusait. ,Mlan5f3 teintettol
poziobikus folyanatots 413zpotok ős személyita6g..
tulajdorisógok lei:I3a/n.5E7 6sszellischsére 6s k8los6nba..
ttisára;/

III. Vilna a környczetilog artalmazo t yermekoI tlibbsto,
ge eye= elrottlionban n„,or elholyezéot * éppen ezőrt
a ufferit?,kott.horti novella tevéLrcen,ység 116/16.n

oblés.

májét tessztik vizseeilat t4rezdvii. "1136aorban a nosvslő-gyennolt vm7t a 7621.1 thinUmhdot7 a milifit

ős a törayozeti isztallesLr mitt szellemi fejlődésbon
visszamaradt gyersekek nevelévének sajettos neveléa.•
lélektaal. folt'Aeleit mutatjuk be*/

Az staaaclottel laq*rzolitő kifojtós6hez az a3bb 6dOge.± ,
t iwskorttiza folhasznaniz

a/ a szak'lrodalom ciaaz5foldolGozaw.;
c kotthanek novc3.6vanka Awls: tanulmiklvozeksa,s'
a ayorma
kii3.6aböz8 tolmArések /pl. a vort gyermelrokr.., sziohow
160tai kiarosultsacanaka1021„
' muUsa. az alkohol47ogyaszia
táz Lnzal alakulása to kárositá batasa/1

d,%' folycmatae megfigyelések /a szem613risbgzavara ~-

liS3?b82i5 t3pusainak le ~sa,. esemélyiségrajzok kt~
szit3se/ s

e/ kilezc 6vi gyermekotthoni azemélyee s gyakorlati p0dC6gőstai Levá3T.asység tapasztalatainak 2eibaBzalá ►7a•
.

,

DOlg9zat► r, * fel ► 3.tr3 a kbrzzyezeti áartalnak,; 9zQLillyistfe«
2t3tv8rOk ée a rarmekvé8elgra legfontosabb k6x,áésext. Ebbia ad6» '
';~;árebléza*r
&en szLimds teril1.e ttel osa7K ár:1.ntOleGae.it::slti
sze.
$`elvet‘s szeraen tudusk gQgla::kCisai s Arm ';;€7re.1,;d.tUnI:t
- gtikben
~ sunk szazé3.ris a
rároren LS* de valamivel bozzájalrq,«t
.

károsult gyeraekek jobb nável6s64ez,

rAlk.Ljatenattisi
toe
A köz7gyezett ártalmakflek kitett gyexmekekkel való Poglelk.o

történetét általában bárom s:zakesxra osztjuk:
],: gz intézményes és állami gyermekvéAelem e
.

sdsképpen nszegényvédelem" .
2: Az állami és ka
3■

szakasz,

tiv l.ntézmények kara.
. .

A reradezeree, intézm6ny®s szocialista gyermekvédelem.
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A szegény gyermekek sorsa az ékari térvadaimakban ea jnk.
latramél.té volt: erőszakos halál,. vagy örökös rat+exalgaesig : ju.
.

tott Qszttgyrész€11::
sxoksé.ok honosodtak meg GdrögQr. Kegyetlen
.~
Wi
ear~égban és ~tó~ban. i ~~kuc`g~drvénye elrendelte, hogy mihelyt +e

:

gyermek ma ~gezi~leti k, azonnal haté.raz ni. ke ~~ :7. élete vagy halála
fölött. Ha gyenge vagy r~yomorék volt a T+~geatus mélységébe kellett dobni. Szokásban volt ex is, hagy a csecsemőket néhány per..
oig fol.yemba meeritették e he gyengének tslAitrrak, a habok közé
vetették. Solon törvénye szerint az .n jazffá.átt gyermeket atyja

l,ábel el' tették; ha kori .esbaa vette, akkor él.etben. maradt, ha
azonban Wet farditott neki s akkor megölték vagy skitettékp.

Athénben Hercules teMplomanek e3Őcsaraoka?iba tették ki e 00403emáket. He a eznak nem akartak a gyermek haláfát, hones soak
felneveltetése terhétől óhajtottak megazabadulni, akkor rendszerint kereszttatakra, kikötőkbe tették: Az ,31,yen "lelencet" azok
rabaz .a3gdl.vá lettek, akik felnevelték: á: gyermekek akitevú4e"
tads ókori népeknél is szokásban volt:_ Izlandban a szegények
gyermekeit ki szakták dobni, vagy megöZtéki Grönlandban, ha az
anya maghalt, a eae0.ee ►aiaót megölték, hogy az arvasdgg nyomorától
mespezatsdk. A rig,i skandinávok és normaanok a törvénytelen gyermekeket . rabszolgák dltal vizbe fojtattak, ha pedig egy rabazolp
80 median, hátramaradt gyermekeit egy sirba tették szOle9:v®l..
Cask két népról tw unk, ahol. a gyermek-kitevést tiltották:
The hebera a gyermekeit el,hagyésaért haialbUritetéa járt: A régi
germanoktaái ugyancsak bfin. volt e gyermekek megdl.dse. A fbgyatd:

.

lcoe gyermekeket a is mocsárba fojtottak. bids e;yokások:st talál.tunc Israel nhOnél.. A gyermek-kitevést blinnek terottak, mégis
szokáa volt a gyermekeket a zsinagógák környékére kitenni. A
taldlt, gyermekeket a hitközségek nevelték fel, de a hatodik
nemzcetagig
pol,gari ja;agb61 kizárta Őket. A kegyetl.ensee.
.

nak egy másik formd jával is talaIkosctunk az dkorban; gyermekeket

áldoztak az ieterí+eknek.♦ Chaartagáben,E amikor Ag,ethoclea gYŐzeA► A . áldoa~t forazaél : a lciegy +er.melcQk~rt. a bálvény karjaiba tatt ~r, a kar hirtelen leereszkedett a a s zerencsétlen a~ ldo ~
tok az alul elhelyezett izzó kemencébe hullottak. Sairá,ábaac
Venus tiszteletére a templom armdrGX zsákba varrva dobták
le az áldozatra saint gyermekeket.

met aratott a vétroa aerosol feai.ett, az istenek engeeztealE¢sére
20.0 gyermeket 6leja$tak tel.
•

d3dezet.ként eyokrark ei.hagyctt., szegény gyermekeket baratt-

néltak f el * Az életben maradt,

gyott gyermekek j ~dvdjer le

azo.smru Volt* atinyabe ►n, teal,mokban, földeken rabszolgaként d al-.
g6stak« i gyeY*meke.k egy rdezét testileg erdax.akossn megnyomori-

tgttéke hogy u nlit részére kaal.duljan.eki Szebb 10118011 3.eavoket
ameba egetek 2eboaycal.iteséra használték fel«

Mew as $%ori: népeknél el.ezdrten ta;lélkosstunk az drvék .
intézményes goxadoskodéativel:4, Trején a3att. Rémában 5 ezer Ova
gyermeket neveltek eedazdri. adoménybdi /i:N« 1302•103 kört31/.
Antonátte alatt Atrikéban 500 amok asiWra létaaitettek
neveldei 1ea1106e6
N agy Konstantin az elhagyott gyermekeket
.

segélyben réezeeitette: Sdt 315-bren t8bb
pd;flyeaere "gye armekvddel.ee bontakozott ki:
.

vér+aaben kameied . lele.nchizet

%flita alapitottw 785-ben. Az raiapit6 i.evélben, ez olvaeltatóp .
"Minthogy sokszor ~gte rten.ik, hogy az emberek az ~z 6ki, élet
t~tra veeettetnek, meetOrténik, bogy as sdurl.te-rium
kOvstkezményeit nem Mr ik IkaPtEVAIIV hoani• m001* a i~ ~
nem kerRa ~ia3v~ a gyermekeket.
2atbm ~~ ik, ~ - . en
say= hsly . above a pe►rizneség következményeit elrejteni lehetnv~ igy tebd ez ilyen, kiagyer~kekat fiaatorn~kbe, fol ~kt a
do jék a
~ gi asaegot" ~ ~~ vetxek el, smarmy gyermek ee~
~a
zonyokbB2:..
~
-

A késébbi szdzedokb61 kev & irisoe
at & maradt Wink ,
astelyekbdl, dleazerUgge.n ldthetnéaick as drys de az elhagyott gyersakek. gondctwlai médjét* A középkorban leggyakrabban • bitközséaek foglalkoztak az Arvdk fel evel+iai gondjaival,* Az elhagyott

gy11:~kek ..iegtöbb - e~ kic~ i 3co ~ td1 jebbégytun kéra
~ Cantu Oseear. Vi.légtt3rtcnel:+em MI* k. 480. 1*

Ta bbe d,.

gük gyermektorukban m®gheltak, m ert nem bi,rtAk as embertelen éslee.
tot. Say részek elgtüil,i3tt, kis azdzelékukat pedig egyes $érdébc
szerzetessel alkalmazták cselédként.
A XIIZ.,aXIY. és a XV. századbeli emlékekből arra tudunk
kQvetkeezstetnl, bogy e gyermekeket két Qsopartba osztották;
,mdl.isgkrn és abreorpálisokre. Abharm.snac nevezték ez e3lFiagyAtt ir
a ezegénYt ez érve, a kc ►l:due, a yak, a béstet ez elmebeteg és a
szellemileg fogystékoe gyermekeket. Tudomásunk vsn errdl, bogy
Rbméb.en .1597-ben :ssae;retethézban gyQjtüt.ték *ooze a csavargó és:
1:411dtt gyermekeket.. Arvelaásasale;re ve»netkozd irises bsg,yétékot
Heemburgban teldltak. A nevezett intázeteet 1604-ben alapit©tteyk.,
A tiemburgi éiraaház eelapiteS levelében a kdvetkez6k olvestsatáka
..-.ezért volt szükség, mert a csoport:oeen a e avar,g6 gyermekek
annyira elesr.apQrodtek:, bogy a te lndtte'k aludni sem tudtak de
komoly emberek neis bes$élhettek eg3irrdssal exeé7kEil: hogy ezek ~
sz~üll#tt g;yeermeekek ki ne ballgatték value diet." Az intézmény
nevedmunké jdrl setat. sem +dmlaarke1, de tepnm'eradt sorok erre
,

.

engednek kbvetkeztetni„ bogy
Uesedovr küveetdi
V#2l,aume foglalkozott a gyermekek
hi~ ival és a hibák kezelésével. V.2lleume pedagógiai 44 petholdgia! nézeteit a javité nevelés polgári e+ldfutérának tekinthetjük: A fál.antropi®ták uj szellemben létrehozott xaeveldintézee.

teelcben, a jobb családok elnevelt gyermek hititival i'ogla:lkozteek.
A nép érvéf vagy elhegyott 6a zUú.ésnek indult g yermekei a:
rendéri hatóságok keze kaillddtak #.de vagy ode, de oink peete ► l.ozz.i
gondolt errs, how ezekkol a gyerekekke3l la neveld célzattal

kell 'olkozni,

b/U

.t

Lz

.,:@_:. ; ,

1774-ben született tog az elhagyott e/ermekek ow modern
szemlélettl neveláintézete "'outwits/1 Pestalazti vezetésé
ezeté ~‘ val.
Történetileg abban a korban született Peete.á.ozzt Intézete, amikor twig ez elhagyott gyermekekre a szenvedés t a t ;yomoars a koldulás, a faluről falura tolonoolée de végül a hald vér%
P®erta:lozsz! mega 3s arrbl számolt be, hog" az elhagyott érva
gy ermeltete osepatokban kdbarQltec az utakon: Az .éllesim

ez.

egyház teljes értetis+nséggel és nemtdrddötsséggei egyezerüen nem

.

vett tudomást a nezegénykéarc9éerőln:

Ezt mutatja Peatalote4 Napolemrnal veld találkozása ie.
AtItikor peatalezssi aHalvét t'3cnvent. követeként Napeleonnát járt,

.

megtisérel%es a népoktatás de ez elhagyott ermdkek Ugyét.megemliteni« Napoleon Peatalotezit leintette azzal, bogy nem foglalkozik dbo-vel« Iffy eetalozal továbbra is kénytelen volt a
"teems jótaev6kn atiak+ozéséért könyörögni,

azdli ~ e eabearieseégsre az emberiség javára"
fexw
hivéséban Pestalozzt leirje as elhagyott gyermekek momorta;ségq ►e
helyzet .ét. Egyben nev oid i optlazmasének le rtsgveti pedegőgiai
eletp jaitt
', Vogt Anna és . Vogt Erzsébet tten.deeb,b614 , 1Z a két teetvér a leg'
ngomoruség.msabb csavargdéletben teljességgel .ttunkakertiléshe;z
szakott, és három esztendő feléldotésa mellett in majdnem reelan volt ettől e dologta.lanségtél és a vale öeszsfüggé
h~tleneégtiktdl és to2vajléauktő1 megszsbaaitata -dket. Sale»
beli örömmel látom, hogy az idősebbik a butaesftát, amelyről
az ember még halvány képzetet sem tud alkotni MOgftnak, mindin-►
inövi f é s teljes érzéketler e ége kezd engedni ; az er~
~~b~~ dram,
héls ds kötelesség érzelmei lassanként szivébe
~~e~

.

.

.

►

i'drkSanek Os a legmdlyebb, legoiv'drebb • legkuozóbb vadoég ~ *
ieg~~,~roQaa~ab, nyoraoscxsdg kövretke m m~yei kezdenek ery~ l••• ~*
Peetelosai vildg,oaen megrogelmestat bogy az elhagyotts
csavargó gyermekek 1e1k1 toízoldeei a jcamezet. kt,olmsA„nok
haggittAltakaegsgi. Satz d e sae Vogt-gyerek erettiményee nova*
léadvel gyakatl.atileg is igazolta .e zülltitt gyermekek tóraada3emba veld visezasre tdedn.+ ~k Iebetősé,g4t• lAtte tore tfireedel.mi, gee.
;
dee ~~: igazedatelane t
ennek hangot adott* "gegyan tenitje (lertrucl gyormekelt° alma aunkd,jóban
ir• "Az ilyea eljdrds
teljesen esakodstelen do ontelen, al ad&lyooze eodp boldogulio.
.

edt, Cook err* 46, hoo a aAP jegtola4 ~~ m~~tatl~► he~.y ~:etéi:
lje Os tá3rvdnyeeeó tegye•"++
tervdan,yd
tgbekiélt6 kegyetleaedget diezeii as elbegyoit gy ormkek
eoredbon, de cook 'ohhos volt *retie. ho 'a1amistsnát keveteljen.
.

.

rd8 ► ztíkr8:

A tdroadelom gyöker8te megoillostotdeéeak gondolatóig
knm jut el:
kor s: zem3.óletivel teljesen el
btee.Peetelozz
as
e; helY taliemerdee;
intézeti nevelésben • =Omma
odes/4l kdridds;, halm a nevelds "pedegdgiaf kötegja" .~
A #:kde (le a " t er kimaveldoe stolid egyenlő
,
ként a~ ll ~ tje a "ea lv" kimitireldedt ~'~ ezzel eljut asz Összes
bermoniktte .k :imaaelde+tnet gerdoletóig4
élialdnoe jellegti
gdl.lepitddaalhoa. Postal-oast elbegy e~., ~a ~ a~~filldtt gyermekek
n.eve ldse köZben jutott
Ezzel megteremtette az ekkari droa1ttt
ssi nevelde legl~,yegasebb olepelemeit•
.

.

,

.

.

eetaalezzi VdlQgetott envoi. l•k• 138.
4+ Ti•p• ; 1200 ~i
~

.

T enyvi3:ea6, .19g9*

Olyan korban dllitotta tel a nevelési központueég gondolaptét e
sailor a ez.orványosan látrejövó szegényhAzeakban a rabszolga 91el3.egQ, 12-16 Oda munkát végeztettek a gyermekekkel.
Az elzdllött, kolduló ds c*avargd gyermekekben is megl.At--..
te a tdrsadelmi egyijlttáidsre alkalmaesd,g .csiráit. Határozottan
fejtette :, hogy a osavargó gyesiakekeet a táreedalom te*tte olyanná,
amilyenek. E tdnysegálaapitéa jelent4een dr].ol,fiie azt . s. fel,ismerdst y
hogy a. gysrmekváde].met térsedalmi jQ13.egavé kall. tenni.
Pestel.ozzi korában, e szegázzyházakbmn btSrtörihöséc 3esonló ...
áletkörü.tmánye& között ál.tek a fe3rtdttek de agyermekek:: A fegyel=ads eeret]:em alapelve a plgetorld4 volt. pestaelozzi gyakorlati
eamkájáibaA de 1rdmaiban egyardnt sikre sza,lt azagglagUlga ;
a ~y s arc+i A á
~
w €~: ta ~w~ , ; ~~ t ' ♦
'f'~.,: : _b+[ ♦
,

Mégfogalmezddott benne a gyermek pszicheldg3,al, megiemerásánek szükség,eeeáge is: Avsig as Ova gyermekekkel foglalkozva a
konla:bát 615 val.óel.~got vizsgálta, realists verlt ~; ez~ zeá-. fe9l.téi~.~►-r
nü.l ahrslodd . et =Agate.- Amikor azonban a valbsegtdi elszakadva
a tSprengáebe merült, nem tudta gtlápni kora val:lfisoa korlátait.
bogy
.
a neubsfi, a etaensi, és sz yveerdarrsi.
Nagy Odom,
e+zeagányottbon@kban megvetette az dr'vaháza3t peedmgágiei alapdaft.
e
d
Ezzel mintegy eldkáezitette
delmi f~1se1ata, gyakorlati elvs~záa~t,~
G i ... -, ~ ,
pzázedv ~~á .~f~:

e/

~°

Cs `~

.
e~

:éi't ~ kü

1!3: ors

;?ratrietorazágban ez 1791. Ov$ Alkotmány ,%franoia forradew
lom iaejent az elhagyott gyermekek ráezáre egy általános neve9. dlaatdzetett "gtablieseament general. pourál.ávar lea enefenta
'

aaibsandonraésti kiudnt 1:dte si t$ni .
.

A konvent :1793-ban kimandta f hogy az elhácott gyerne1sek
szellemi 6$ test/ nevelése a nemzet kdtei:ef.sbdge.. Ss alapján ].éteaiLlt Napoleon alatt SS 1811-,es tömény,' msly segélyeket biztosi
tott, 6a létrehozta párizei nagy lel.enaházat, mel,y nenoaak
.

befcags6áképeaságro, banes minteazerti berendezésre nézve egyaránt
S

t

ki t4rit. 1861--ig frrgáláda utján i:épeei.tetták ba aZ intésetet• +
Ettlifludum az 1800-as 6vek vdgáig as elhagyott gyermakak
a jdtákoxyaági egyestiletekre voltak biZvik. Ugyancsak ibrgől.ádás

.

magolddat a:ikalmarrtae:= A brtisszeli zienhelybe 6venként 900-1000
gyermeket . adtak be. 1890-ben francia mintára sze ~xveztők át a
gyermakmonhelyek ellátását. IntézmOrwe8 állami gyerekvédelem
nem volt.
Oro ~o sz ~b

főleg es állam gondoskodot az e1hagy4tt
~► ~.acnakek agy x,észiirdl.. Sidr N
Nter cár a temp crook mend
k6rházakat. dpittetet t. Itt j6tékonlr asazortyok gondozták az elbs.

gyatt gyertnekeloat. N6hány városban l.elcneházat l4tasitettek. Leg»

novez+eteaebbek voltak s. moszkvai tts a szentp+itexvári lelencházak.
Rendszeres

gyermekvstdelem itt sem alakult ki. .
' a'' lidatia 1784A-ben alapitották ,a West nagy lelen+ahdaat,

°hova áveaak4nt mintegy 20:000 gyeatzeket vettek

áa adtak daj-

keságba« Itt kell m+agjegyeani : hogy ebben a 10enchás.ban 5-600
maaar gyermeket is elhelyeztek, évi 200000 korosa ellenebeM.
,

+ A foradlád6t a kapuba dpitett. teknőhöz lehet haeonl:itext me1 ~rber as
, ndvtel. ~l. elhelyezhette ~ er.~ek át . ~ l.dd~iba ~ t
a~a kapun befordl.tották és kivetták belőle a warms.
csecs emd
ket. Szzel a gyermek az intőzet neveltje 3.ett:

grersekvééeleas Ausztriában ig jdtékonyeá,gi jsllegd volt.
AngAi3láiban szintén kas3adakozáara épült .$ gyeratekvédellem.
•

ttjszerf volt, how évenként 5€.660.000 elhagyott 41ermekett i~t~•
zetben és ?-$ ezret .csalé.dokban neveltek. agy családhoz 14-25
ernieket helyeztek el: áEz volt az intézeti nevelés jellege:
.

A polgárség e fl‘anoist forratialos hatására aordpe-szerte "
.

napirendre tlete a; ,gyerOk:védelam helyzetének .rendezéeét. basislegessrbb vilt:née mégis csak a szdzadfordulén kdvetkezett: be
.

3 érvatigyi j og

ki:raly 1?13.•

9-én kiadott rendeletével terfttet te ates:
Walden drva

ndelet értelmében
at° kellett

vagyoutnak vérielare

tea :
~

rendelet Végreha jt:ésa: évtizedekig áuzddott. A vegyonoe
árvék védsl nek kdtigazgatéai
rendszere am egész trezágbm kb.
F
~

évet vett igény te: ,16zser kirél,y .érv+etigyt rendeletét például

Szegeden 1743. évz éprilie 240-6n v Irmi tioztuRjités alkaladvel biirdett .~ kit "Az eiriáknak rendatessek bárom tutor,, ;static

"

name baled„ másik kti3.pd teenticsbul t har $ik race uraimék
Az eled szá

adat 1793-'b61 maradt ránk #_ sely szerint
.

abba n az évben *135 sztildtdi. 55 áxiva gyámoltatti tartottak
ván. ++
Az 1800--$s +fv0k eled évtizedeiben smét "zavarok témadtak
az árvák vagyosakezeléedben: Ezirt 3:826-bea a j szebályrende2etet.
hirdettek ki amekyben in 4ézketlés tOr ténik: a' ? "gyématyékK61p._ bidg
,t

,

+ Reisman Szeged története. 1II.kt 934 3..'
+4, lie ei levéltéri aryegbfil A véroéi ke z iga~ téei bizottság
j~~ntése«
.

ebben a8 dvban SCe%`ill,it4t•taC az "d`trvA*i commü. s ei6t" j eIDe3,y 1850ben csak Szegeden 0 463 etydtál ezdjcmazt ►tt 760 dxvdt" tartott

.
nyilván;*
.
Az 1860-ae dve4 utdn, a modern magyar dllamP kialakuldadval a térsma is g3rQraabb Iltema .£ejlódés volt. tapasztalható.
As,. 1$70. évi LLI7: tőrvény értelmdben megvélasztottdk ez: elad
dgvnszéke€eU Tí.aztvisela3nek feladata-oz drva Ugycinek tatézé`
se volt: Pelodatkórifkbs;r cask a vagYanoa drvdk Ugya tartotvtit.: 4
r

-

.

.

vagyantalen dxvókkal .arnyiben foglalkozott o kőzie0z8$t4a, sesnyryiben ka3.dulési engedélyt kértek., vaa .kihdgast követtek 114
Ja+lá.Qmzö .a kialakuló pplgdri éliars bür+akxatizmasdra , hogy Szeged
vdros kliltsá gvetéaében nyQleszor annyi volt a t,isztviseá:dk f ir
zatés aa mint amennyit az dry,* segélyezésc:yra farditct tak;
.

.

_;ikok4 f

4

A rragpa
an drvékkal
törddés. e
nyomaival
XVIII. szú ó
én t.aldlkazunk hatidnkban. 4 z elsó kirdlyi
,rendeletet 1724-b+an adtdk g3., amelyben kimonadtdk s; boa GUAM
kdzsde mega gondoskodik szQgénrelrál: Az elad árvaházat 1741-ben
1/0)yescaO lvae; Mpg/ kd zsághen alapítatták: .1749-ben megszervezték n kőszegi sixvahdZato ngyanigy Otdkonységi alapon létesült
a kés6bb4 dvttaedel+rben a pazaon,yi, a soproni, e nagyváradi go a
veszprémi: Qrvabas 3.s4
Afranaia ibxrad :alo4 eszmei hetdaéca, ajvbbdg3tmcnzg'$úmakt ,
és as éilteldn©a azabadségrI hirdetett eszmék betésa alatt hazánkban is felélénkUlt as drvékkal velő tdród!óel. A z dl.lam de alt
eg,ybdz tovdbbrs is kivonta megdt az érvék ~ydmolitdsdból; A sge.

,

* Memel iarvéltdri sanyegbdl: A városi kötig.biz: Je3entásdbó2i

11 -

gdgy ek ds a vagyontalan árvák sor®ár6i a városok de sWized:0k
gondoskodtaík., gz az adom,ány jellegű gondoskodás cook a nyomor
további fenntartására volt elagendtS: Szegeden például ez 1735.36. köiteégvetdsi. dvben 60 árvia taert.a:ttAk . nyilván, akiknek ti#bb;..

edge csavargott, kdregaetett és eselál$akedett. A város költadgvaerN1

téeéből kldertat,, bogy az ellizgy at:t gyermekeket de jkae ~ág.ba a~,dt
l ~ ,.
•,

•

akikért a Wrests fizetett. * A gondozás 5-6 ávea . korukig tartott. .
A dajkaságba adott wermeke3€ gondozást laxÁcljárő1 városi köz\lyez••

?:•

getáel bizottság old terjesztett egaászea3gUgyi jelentésekből soerezhet;ílnk tudomást.' # dajkaságot vállal6k többsdgaáben anyagi
okok tulatt• vád..lailták a.;gyeratekeket,. azalatin fektették, rengyokbast járatták, gyengén táplálták a kiosiketr. :Eire a dajkaság .le»
járt, a permekekraek. kt3rttlbeltil 60.70 %-a megbal.t„ a a red.ák
része pedig nyomorékként kerti.t lelketlen gazdákhoz liba- do
diemdpeaztormak.
A vagyontalan árvák sages a po7G.gároeodtiasa ► l egyre nőtt:
Relater Szeged t23rténetáxől trott könyvében lgy jellemzi az
1760-ae dvakets n.sde már akkor dajkaságba ketilt árvák legnagyobb
r

+ .

része váoott ideal whenrx lett ugyr hogy mind: gye.kxabban bongosr ►
tattft

árvabáz létealtdodnek tervét."

.

.

tk.asaágosan ugyanilyen megoldatlan, tragikue sore várt az
eslbagyott és árva gyermekekre: = "A keres May . gyermekvdd elem"
.

könyvben Novák Lejoe: keposfdl prépost is kénytelen volt elismerw ►
ni a4 ki3vetkezőkete "1874#1g a .lex:en:es- do aárvaam a rendez.etle.oság
elezomoritó képét nyujté►. A batdság áldozatkászsége . főleg azon
téves irány folytán
«~

meddelvé, mely a batóságf 8endozáe,,e ki

Szegad városi leváltárban me,gtelá3tta,tó 1735»36. évi kdltségve ►tés alap303 3 Ova gg ermelc tartásáért ~ t 46 forintot, a~
következő évben 5 árv +á~ 70 forint 80 f. fizettek.

ker6;ilt lelencek es &qv& Ugyeinek admin$eS trecidja Urfa volt
ezcaketebsn, Az egész szegényügy uggyenie öeerrpantositya kezeltet..
tind p~
vein, annyira eeseeha3Mozs3dott, hogy ewee fontos
dig elsseorban a.1eá.encek és érvék iigyee tiivo lról sem réezestilt
azon geuadozdaben, Meiyet minden időben igényelt: Tav+óbbst 1 9374-tg
a Wires!. tartősdljak . oly siidnyak v4lta4, hogy' Say' osokély OnOtt. a leleno. ;és drvagyermekek eitartdedrs lolk3.lameretes el*
csakis a lek6seiig se.
berek cask tgen aritkiitt s igy
.

3akja vi2lelkozott: 4ezen kl lett volna k4es a fdvArosban na*dyes wermspl 10 krajcatórt, viddken. pedig 5 3Í7 km1ofrdrt
kekat dlel.ersaa1 és ruhával becstaetesen ellétni. A lelencek de
drvák soraa d7tited:elien kayear/AO a legembertelenebb,
~

.

4'ai• ..
..s.

A forraeda3.öál. eazr & hattea A ► lat.t eldtdrbe: került az drvs-

ügy! Mint a po.girség szooldlpalltikQa« A z 1$20-40..gs években
a "tersalkodéai egyletek“ ezdzai o1a3cultak.w landen nagyobb va3,
rosben keaurt adamdnyaakbdl kisebb nagyei,b elaPStvft okat ho etak létre, melyek megvetették aálapjét a :saéter3v6gi drvs.házak
taaegel.akuidsdnai0,A0 el ed aalapitia6n;yt Séndor ddsaet 17 55 -ban tatte:,,...

►

5 ezer forintot hagyott ézvehézak épitd s+áxe :

,

.

A szegedi sirvahazl, alapot Osztrova:zk3t fists), ügyvdd torerotette meg 1841. november 31-6ri• +* Skk©r ezorvezt e meg a ferls3vd-►
reel "táreelkcsd~`iai eggyleteti'. Az egylet alakuld kdzgytilásdn a
koldus 6e csavargd gyezmekeicrdl azbiv?a a ltövetkezd.ket mondottac
+ Navvák Lajas: A keresztény g,yermekv,áaelem:. Szent lrstvain TAreulat•
á87$.
++ Re3zncrrs Régi Szeged: 451. 1.

» 13

-

":.i:..valdsAgtfQ t#zesgit0n, bo w Szegeden aR nagyr►ároaok legnagyobbimindezideig airmen megoldva. baj orkábea a baj
voalását sea is lehet várai a hatdelgokt61..:" +
B jatékro ►nykottlebál. as 1.841. évben 197 koldust köztük
15 elencet áo kb. 25 kolsulő kiskorut részesitettek ,eegdlybera:
A magyar ozabedeágharc tragikua befejezése évtizedekre
visszavetette a fiatal Osmtresveokyhos~ has~~ lelkes gy®ra~ki~arát áo szociálpolitikusok törekvéeeit4
.
Szeged vároaa }l ávv ál később, 1872: április

.

.

tartott

vároaei közwill6eán hoZett hpit+ározattst árvaház láteeitástkre." •
A szegedi kezedeménye zdet 1870-ben megelőzte Molnár Aledár
vellás» do kötoktatd;ef3gyi minisztériumi osztálytsndcs$aso fe ► laát.vá$a t "iaaitewnk . szexaf:ertházakat# „+++ T'elhiváeábaa leirte, how
a it z egénylegények ta .nyáről tany»; járirmk , koldulnak its a kö.

vetkező taldld népdalt Oneklikt ' 0 :.4ma itten, holnap ottan, *oak
es az élmény, oaavarg6nak születtem,, csavarg6 vagyok ára►.N etb.
Molndr szemére veti kora t:áreadalmának, h ow az elhag,yott
remekek b®tydrokkd lesznek, vdgül börtönbe kerYiilnek: Majd

~e~»

teszi, a kérdést: "....háay ezer elhal, hattól tizennOw dives koztbnn,a gondvieeletlersbg, vagy ebből ' s zdcmatott korai romlottodg
miatt?" +4+4
Példának

Svájcot, ahol 3

waits lakos 61 *la 80

szegénynevelő intézetben 3.017 e7hagyott, gyerímeket neveltek.
.gi3tvös oktatásügyi miniszter Molnar Aladárt Bernbe ‚dildte,
hcsgy tanulmányozza a Peatalozzi»Vidrli árvabfi:cak nevelői iepaeztal.atalt.
4. Reimer* Régi Szeged* 46. 1.
++ Rei,wnert Szeged története. 199. 1.
+++ N'6pfi►anitdk Lapja. 1870. november 17.

++++ ti.CI.
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klaintr. nemc.aek tapasztalatokkal gazdaA,gon tért hazel hanem
magával hozta Pestae3,oz zi egyik volt tanitvilnyát, Weber Eduárdot,
>s vezetéséve3. megszervezték

első raag;yerorszégi "azArretetbéizaat

"

A fel,hivá.s hatására 1874-ben megalakult as ország elect gyermekmenhely egyesLl.iEi te* Célja e közápolásra eaoruld gyermekek gando- .
'

salsa wlt': • 1874-ben •stir tiitködőtt a £3lR$ffi$obányei gyermekbarátok
`

egylete."'

.

.

évve3. később* 387 9-ben. megelbkttották ko-1®es•
.

vári, kézdivásárheel,yi 1eánatárvaházaket. Ugyancsak ez évben alerpitották aZd3.yomp-lipeseei várcbsn a Oizelle z;nunkcásáx'veházat. ;++
1882-ben létrehozták a taniitdi fiuárveháeat István-telkén
220 közápolásra e,zp►ru2d gyermak részére. Usjd 1885«ben a 82epesen:
alapitottak árvahátat. ?eaten a txfiegyletek ugyanoaak árvaaházekaet
nyitottak. például a} ko%ra OWk menhelyét is ezen években alepitotték. Ekkor boat.* létre a Mayer rereno fia-árveháze t; ► A z
első kCoeedukAlt drveházat :1878-bsn nyitották meg Szgmbathelym
52 nava l és 29 leánnyal. itt találkozunk először pi "airvo et;yaa",
,.

"Ova anye" e3.nevezéassal.44++

A z állem do ez egyPds anyagi teherbirő képet3eé,géxeek esek
egy igen animals réegét foriiitotta ezeen, aélra;► Az árvenQz.a.ks ► t
majdnem kivétel
áldozatkész magánosok adakozásei alapján

:

ho aták Litre. legszebb példe ez eemlitett adakozásra "A Pehér XePaeszt Országos Lelentház Bgyesiklet" volt /1886/. Az egyesület
először szobákat Welt, majd 1890-ben házet vásárolt az &viva
rdezére. 1897-ben 'so 87 telepe volt * eehol tápexlyák nevelték a .
gyertteekeekeet.
÷ A 'szeretetházat 8elstoiafüreden létersitették V.1. 1870.
4. kSz2.
++ Gyermekbarátok li&eati3,ete 1887•ben alakult orsrztagoa egyeedletté. Bbédet, . segé3,yt adott«
++4 Méptanitdk Lapja. 1875, 3.75: 3.. Az árvaházat 1875. deo.
1-in leányárvaháznak alap itják.:
+4+4 "Arta atyének do Arlie any ának" kellett azQlltaní a
fe1iigyeltSit.
.

.

.

.

-

•

,,.

j5

.;;

►

Orszagos márettivf fejlődött mozgalom keretében hozták Iétre az stied ,avitd intézeteket iz, rely eknek nbver,ddkei szintén
drva de elbsgyott gyermekek voltak:, Az erasd ilyen jevitd 3kxatézetet Zeleari-Ppusztén szervezték meg 1884-beri. Rat évvel később
1890-ben lényok réezére gtdlcospelotéti alapitottak ugyanilyen Intéseatet. Anövekvé elhagyottak sidle miatt és agysnrapQdá drvvabéiza-k létiszáma szőkeégeseé tette egy orezéigos összefogd szerv létrehozósát. Ilyen aldzmények utén alakult ,meg 1889-trea a

(I/velvet-

védd Esysas‘flet‘ reladetdn.ak azt tartotta, bogy a gondozdB
meradt 'gyermekeket oltalmiba vegye: Az egyestIlet teljesen karat,ttv alapon jött létre de edasaúnyckbél tartotta fen g► $ntézeteit.
0sird jdban mists innen indult el a. hazel intézményes gyermseitcveim•
.

.

akkor is, ha a mozgalom :~ tőivényeeite~se oak egy év►

delem:

.

tized salve történt meg:' 3899-ben 105 szeretetház és firvahé.z
mUktidött. A ezeretetházakbmn kt1-4; 5 ezer ey erme%et gendoztakj
A méaodik Ors zéve 48 Sgy etemea T+aniigyi Kongresszus Ursadebt/ Szaka sztaye ezen . év#en Budapesten rendezte a Nemzetkőzi
Oyermekvédelmt K3dllitését« megmo2dulée annek a jel®, hogy a

.

.

gyermekv‘dea% orezdgoe tanagyi probldativd
et/

: ~~ -~ . . .

~ a ~ ~

_ , ::z ..~

y

,; ad

Okairői«.

A g,yezmekv6e3+a3.est tőrténeti tenalmfany4zAee, közben

amen a sz.dzadvégi fellendőlést vine lva önkéntelentil is

MA-

fe/r

vetődik a kérdést bogy mi okozta ez elhagyott gyermekek azdmaze4rtit gyors feiezeporaddaét:; Ribs loins

ezen meggando3det s.le&
sorb= az ébredő emberbeardti szeretetben 7.dt.nánk• Nnnek sokkal

mélyebb .. elsősorban gazdasági, téra,adalmi, do
iiagnek•

okai
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1867-tól 1875-18 8$. eS,yetlen o1y en törvényt sem hoztak,
amely a raunkéesaezté;2y vagy a mezdbazdaaági osslédeág érdekeit
szolgálta vane. A fokozódé gazdaedgi és tdreadel.sei elnyomorodás
hatésára nélUnk is megindult amunkáaság és 6agrdrpraaletáridtu8
avarveazkad dge, amely az elt6 időkben érdekszövetséget, védekezést jelentett az imperializáldd6 kapitalizmussal eoemben.,
éz .I. lnternerc~ ior~ l,é ~ tée~ : b;aroi szervezetekké kovéesolódtak a munkde de agrár vlvesdkdrök. Ezer, években a fővárosban Is és vidéken Is m.egal.ekitotték ®z 4t:e:bdnas Mhnlasegylete..
k.et:. E szervezet mdr felvette politikai követelései közé s hogy
harcot irrdit az d jszakal gyermekmunka el isN Másik érdeme az
volt, bo gy a sajtóban 1d14'01 időre leleplezte e azégyenteljee
.

.

.

gy ersekea►yomart. Eg,y3:e3teSk pedig vé.deimabe vették a lel+anveket:
A Népszava folyamatosan közölt .leleplező cikkeket a gyer+meknYomor-

ről.
Az 388 0-ben megalakult Magyarorszdgl Altalánoe Mazkd,epAact
egyik ft cálkitiizésével., a jobb életért folytatott berocal kapasolődott össze agyermekvédelem. Bun ktvUl apdrt fő prOgramw
Jabs iktatta a gyermekmunka eltörlését.
A megöiakult SzacidlHemokrata Fért /189Q/ de a széleak8* ►
rUen kibnntakozb azakszsrvéaeti mozgalomharca emyola érai nut..
kaidőért, aZ mberibb b4aAsmédért, a szegénykérdéa végleges felezámoldaéárt balydl, forradalmi ol.deardl kény.szeritette a korménycket a a► ce4Any'kk~érdée megQldésdre*
Seen időszakra esik Magyaroraztgon az eredetl, tőlcefelhal,mosacSdde.,at tőkés ipar ugxdaazerü megnövekedése. A hazel kapttail.z~

s ugréssz.er4 térhdditásdval hőtt a nyomor. Erra példa a kiver-

l7

~

doelti:s statisztikája:
1885 1890 ktizOtt átlag 25 4525 főt
1891--1895 kazdtt átlag 25 006 fő ,
1.896-1900 közitt átlag 32 056 fő hogyte a2 a z orezágoti
foglalkozott
Amig 1869 -be n . a nkp ~~~~~,n~~ csak 5,4
iparral, addig ez
° rem a század régén mér' 12,8 01-ra e>3ts3].ká3 ~
d in t..
1.88 6-b an ezer hel.otttadl. 51$ ez 5 éven aluliak száma:
Megdöbbentő az .,iss, bogy ezer ujaz0lbttből. évenként 411 gyermek
halva ezaletatU +
A gyermekhsalen.ddsság tár sadalmt► osztályok szerinti kdpe
is szemléletesen mutatja a társadalmi l.gazadgtalanad;ot. 1886 -ban
100 vat7onaasa 3.426 ojerdlöttjdbdl. 1:0, 100' középaeztdlyu
u3sszölöttjébi1, 15, 100 basyontol an smalls és agrrárp,ro3,eto uj.
azöltS•#tjébd1, 70 halt gag : "
,
dSz r~ges~ ~:#ré ltár ssd~ ts~ is ss ~ s+~ld3etsaec~ mutat ~ik e
nyomor növekedéséti Saogod városa t+artl.etta például 1850- ben
76 tregytntelan árvdt tartottak nyilV'án,a szdza8 r en e$ g ag*
bneszorozédo ►tt. A kQ►bor1é érvék ezdma ssz 1900-aca évek végén
kétszázra emelkedett Szegeden. A trunkdsamoz,ge1.c3m kölfö1d1 és
kiezsai erősödése olyannyira ,k.lál.ezte n asszsagénykérddat" a bogy az
államnak cselekednie ke1.le ttr+
A polgárad8 haladd: képviselői Is tarthatatlannak lát44k
a eszegénytlat+et° a tome az árvák hs1:yzatdt:'
.

-

.

.

.

-,

..-

.

:

~
~
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N€ptanitttk 1,c3pja: 2886 .,. 380: 1.
Néptienl:tálc Lapja. ls36. 381. 1.

!Cereal Sándor az 1898 eldtti állapotokat igy jcllemeztes
"A községek legnagyobb része tersaéazet escn nem volt hajlandó tizetni az érva gyermekek intézeti tor- tásáiját; azzal a kifogéseal
éltek, bogy a gyermek nem oda való l,lletóáégd. A szegény gyermekeknek hatóságilag megengedték koldulást. Azokban a községekben azonbani z to eknel~ egy világos fe j€i de meleg azivíf ember
vat a vez ~ dje... ~ ározatl.le elrendelték hogy egy-egy ~gény, elhagyott gyermeknek, a ~obb médu gazdák felváltva tartoznak adni egy napra ezdlláat áa élelmet. Megborzadunk attn.
e e zcoláipolltkátd ..."
abból állt, hogy a gazda odadobta neki ételmaradékét.:.ezállé.st pedig valahol az ál. mellett egy sza.lmsbog# ►
l3ta tövében kászitottek és araikor bejnalbs ► n az udvart kiaeperték„ kiseperték a szeméttel együtt eat a szerencsétlen gyermeket is azzal, hogy nest stir gondoskodjék ré l0 a. szomszéd."
:

f% , . , , d µ+ erme éd
~

Az elhagyott gyermekek teljea. védtelensége 1898-ban
rendel.etileg lezárult. Aa 1896: évi, KKIi to. k3:mont7ta ¢ bogy se
állani a talált, valamint hatóságilag elhagyottnak nyil.vénitott .
gyermekek után 7 dyes korig felmerifló gondozási, ápolást költelfog.eket az Országos Betegellátási alapból fedezi. . A végrehejtást
ez. Bled Badapeett3 Oyermosmenhely .Egyletre és a Pehérkereszt
lelencahéz Egyestiletre biztá.k. ** A z állam rendeletileg ezzel a
gondozás
gyermekek felneveléaét 7 éves korig magára
vállalta.
A törvény "végrehajtására" cask egy év . mulva kerU3.t sor.
.Akkor sem ápitett at állam árvabéa.ag ►ket, hen em a megléva menhelyeket vatták igénybe a 7 éven aluli gyermekek gondozására: Az

.

ors ag két menhelye 1898»ban 384 gyermeket gondozott, a rá etzcarUlóknak, mintegy hermánead részét +
A törvény létrejötte gyakorlatilag nam: oldotta meg még
a 7 éves k+orvn. al.ull gondozásra szoruló gyermekek Ugyét sem.
+ Gyerm8kvdsc3elem, LOP.* 1898. 2. az. 9. 1.
44 Nagy Iáaz3.dt a Gyermok c. folydl.rat.. 1912. 52 •1:
.
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Az 1$98-8s törvény tehát nem oldotta nag a gondozásra szarsuJláY
Problémáit. At 1898-ess gyesmekvédelm3, törvény olapjáa a BelfiSY minieztériaam 50 ezres rendeletében megfogalmazta,, bogy mit kell.
Otani eibagycattedgon• a3.bagyott az ,aki; aI elhogyetvQ taldlnak,
b/ v,sgyontol.an Ova * c/ anyagi ok mien ideiglenes batdsdgii gonr•
dozáare $zerul, 4/ eltartani sanbci new tu4 ja : Az állami gonQoxds- ►
be vétel oka tehát a teij+ss semi alhagrattsE9ig• gem került ál.

lami gondoodabe az erkö2coi de szellemi árteiomnak kitett gyer-

St

Been irányok általában o gyermakx°41 alkotott sz e. letrmd$ra hatottak, változtatták megvagy alakitották eat. Számunkra több ezempq►ntBól jelentda, mert ezen külföldi ozakirodalmi
anyagon nőttek tel a hazel gyermekbarát+cxk : á e gyermakvéddk:
Utjalks nézeteik gyökerei ide vezethetők viasza, szakirodalmi
anyag+akbbl táplálkozó gyexmakvéddk kéev►:itettdk eld a polgári
,d.11eni gyermekvédelem rendszerdt, annak pedagdgtai és pezi+obAld-►
giai alapvetőseit:
kmegfigy eléa ekre vonatkozó fejtegetásekkel
As elad
foglalkdzá munka 1787-be n jelent nog Tieclemenntál g munkát nébány évvel később Fatties János =g raa l $ is lei°br'ditQtte•
Angliában is több tanulmány látott napvi2agot• At elsők
között tal414r:ak Darwinl1$76/ Francis fiára vonatkozó lélektani
meSttgvei.és®its "S,gY gyermek élet-dnek vázletaa" eimme1.• A megaglrel.ések ezerve uéeaé•rs Angliában 111-ben test.ü,let jött i.étra, e
Nemzeti Nevelésügyi, Egyesül.et• Az egyesülét tagjai miután 1893..

~~

~~

ban a c7iiegtSi korSreeeauean megismerkedtek Stanley Hall és

Wbb naves ; amerikai gyermakpezacioiógus

akik teljesen

a gv ermekpazichológiaa ezo2gála tába di3.itottik tundka3;eeigakat.
A retsgfigyelések tsardn 1880-tó3. Amer/kit vitte s: vezető

szerepet, Stanley Sa il - a gyermorktanaalainyi mozgaa&orn el~t,dit.t~ ,
►

j a - 18 83-ban tar kisirleti lsőoratdriumot szervezett*

Ctlaezorn zigban nevezetes gyermakbaritQk Luigi Ferrl,. da
.

1894-ben jelent nog Paola Lawabraeot "8agiA di Paico3.®.gia del
Basbina" cited dive, amely a vi$sgeklbdis.aakst antropológiai i.r ~,yba terelte :. Whiny évvel később aa krg.zainialitd:erbi
vőkről szál.aá arttröpolágiai

gonoszte-

igazeigaigyi munkdi nagy v4.tdt in-

ditoEtsk el *
Wmetorezágb.aan: T%desonnak bailout

v► ekig

nines követője*

Sigismund S. bireead l:ett munkijitr a 1410 >und Welt"-et 1856.,
ban aaiték kic Azt tartottik rdla r :hogy a, gyearraelci természet legjobb iasaarESje: munkával votte kezdetét az őaeezehascnlit8
..
grarmekpsz#tcholc3giaa<«.
A gy ermakmegt#:g ~ae l és

~ nt osa~gát

Smock. é~ ~ ar6be3 ~. hang

enlyoztik l.e,ginké►bb. A leagteriedelmesebb Wermekpszic11016gia;i
munkit Preser W . Vie Seale des: Kindest' ammo). irtia* Prayer
sejdt megfigyelései ás mdsok tapasztalatai aidtlapitin 41 feftto
egybe a gyermek testi„ kiilönbsen ped ls ielki fejlődését*

Az öaassetaa:aonlitd gperaeekZiSlektan nyomin Stoy 18Ő4-ben

0ilinditotta me gitigy+aléseait a g3r+eraek érdeklődésére

reprOso

de3ka:i6jdra vonatkozóan*
~

.

Jnisérletet folytatta L ange, ski . .e korban a gyerznek

képzettartalmi vizagálatára: 14 kérdést á3litatt been: kárdések elmpjdn l879-ben megvizsgáltak 500 városi de 300 talus/
gy ermeket

.

.

Ezt avizsgáá.á módszert átvette Hein, ski az iakolá.be,
340 gyermekek képzettartalmát vizsgálta. Sziim3,téeba vette a
warmgk teetalkat+dt,, a ossládi ház kgrftlauényeit, vizegéltm

a

gyermekek képességeit az eg e s tan,téargyakban, egytoi drQelmsit,
,akaratmegnyilvénuláeaá,t. Szzaal mér bizonyos mértékig a azae:m&
l,yriségvizsgálot4k +e3.emeit ia tgyskezett. meava3.dsitaraat.
Rein k#.sérletet. 3nditotték Schubertet a azill.ák részére
kibocsájtott kérdáiv kl.dolgazé:eáira : 8zempontja.is 1. Testi fej;

l.dáéa /6 kérdés‘ 2. ;t .képzetek ./4 kéirdda/. 3. Az érzelem v9.láge /30 k+árdléel. 4«. Az €ekaret vtlágf. /6 kérdés/. Schubert seempontjait az en:tnpbagrg4ek több vonatkozásban kiegéagitették. ~~..
,

'mere kezdeményezésült .a gyermek megfigyeléséről törzekönyv, ugy-

nevezett "Indxvldtaalitéitenbn.chs rendezereaitése, M amelyeat minden
toniteáaaak vezetnie kell /1896!* Az annabaaargiek á1l.itottQic bezelaazör és követelték meg a jerl.le mlentot, emelyet a. mai eze,

mélyi.aaégfej4dé3l. lapok ősének tekintheata'ink*
trdekes volt Ziehaan fih,: kisér3.etea area vcnatkrax6aen, hogy .

az egyee képzetek milyen rdgebbi, képzeteket njitanek fel a gyer‘
aaek lelkében. Wagner,. Lazar, Ho]mes, Kraepel ► in, Ebb3nghaue,
XX léts a/ a nap felkelését? b/ lertyugvá sdt? 2. ki ltte
mr a holdat te a c®illegokat 3. Ki la3etott a Sr p+eceirtét
a• ki hallotta .éneklését? 4.' Ki látott, uszk4l6 hoist?
54. Xi volt már eglr tánál? 6t Xi egy fb lyFánál,? 7. Xi a hegyen?
8. Ki az erdőben? 9;► Ki ismert a tölgyet? 10. Ki létett
mdr gsbonwi-vettet? 11 . Ki tudja meagaeana,dani, hogy lesz a
gabondb61 kgmér? 12: K3. l.átte, hogyan dolgozik a/ a csls. ►
media, bf !ez asztaloa r/ a k6~rea? 15: K i volt aá '
templorban? 1 4« Ki tud~ valamit a já xstenjr6i?
.

.

Richter. Sikorsky a szellemi .munkában veld #i:térad6a megtigyelésdx}e tettek ki ~ ér let ~e~ t :

.

Lay lieggcsnogiiler, Fuchs a he lyeairdai bibék kimutatására
.

63litottak össze ststiezt3ka3, tdablezstokot:
A fenti irényzatok• hatés6ra hezdabs.n is meggcezd6d.őtt
"c: soléd é® i,sköle",
°
e
rmekvizargilóeés;
agysrm$kie9rgs
kor
a:
a Fy
•K3,edednevel.ds" ős tads tentigy.i lapok egyes el.eaigatelt ke24104nyezésekat 4nditcstta:k ► Jelentősebb volt a eli6pnevelők Egyestile.*
te" által kezdeményezett ttissgellat a. i1:Orazegps 613. Ageternea
Tanagyi Kongresszus id6szakbban;: amelynek to.lytattiedt nétalny
6v utén abbahacyták+
Builit6sre 461t6 ugyanosak e U. Kargresozua telk6rdrse a
"Somogy vártmegyel, l`anit6egy3.et'"-hez. hogy ismertesse a gyermeklelektant a► de indi.te+en a gyermekek teeti fejlődésére,.
.
érzelmi

~

akaratvi.ld ~ vo~kc~~ 1~ izsg6lato ~ t: *

Herbert kővetői: WWI Stow /1615- ►l8851 l'Patit©16giai had egetika" -nak nevezi e1, pedagógiai i'slfogáeét•
.

.

Herbert fatal kidogozott gy, arwekhibbk tuna StampSel,

:

/1812-1899/ fejlesztette tovább : ős "peda.gógini, pathológias cinen
kEilt3n tpdC3mdAyiagat alapitott,i Sttimpfel megiatározása 8z@riAt a
&pedagágiai :pathQl6gi.a as a tudoatiny, amely azokat_ az ti.11epota:
kat de folyamatokat tárgyalja, makjek a tapasztalat szerint a
gyermekkor ozel.l.+em+fi dlet ének fejlődésében oly tula jdoneógokat
=utetnek, how azokat abban az értékelésben ős mérl.+egeléeben,
maaelyet a pedog6gue az
cél

szempontjából mng{nak

elgondolt ée kitEizőtt nevelfsi,
vagy fogyatékosnak. vagy

+ vizsgálatokat 1899V1900-aa tenévben, v6gezték. Ez az első
hazai környezettanulmány a gyermekről.

agg ly o8nak, vaa iEdrtdkonytsk: eg,jie].taléxá. valam84 ' ez etspantbQ►l
'

lavitd~ sxa szorulá hibdknak tekint:4Z" *
N eva ido i nézeteinek hibája a+szubjoktiv felolddsben vdni.
:

%aatubeus2 300 bibdt sorolt tel./ A kibdk osztd]yozdedndi ag y

.

csoportot különböztetett l eg:.
csoportba sovo].ts szokat, amelyek a testi életnek
a 2e1id. f Oy I ametokra velő batdedből dlltak elő. Ilyenek ar
regyhesdg,; eiréera) ijedd6reR ffdlelearce wale hajlam, tu3érz6- ►
.

ké±sy edg de $yangesdgi
csoportba azokat o zavarokat; sonata. amelyek a
laolelki ma ch/ol io:Ja a balsa c+kaibEíl orednek. Itl,yenek a xaeház
au emlékezet, a. rapradukciG ilidaya, tycara- faedákow sdg da ~
Y

•

let° aft iiOVarOk4
áisrtradik oeoportba a lelki mschanizous ds az ugyneuezett
azsbadesusalitdsok evenealydnak zavarstbdl szőrmaz6 hibatat
soro3.ta.
tzen tulajdonkdppen az drzolmi da az akarati, d].et- hibsiit
.

.

értette , ilyenek a veszekedésre, erő,áz®koa9égra való hblps%
.

zdrkdzottsig, hizelsda, kdpm;ttotia, bazudozds# makaaasig, en v ..

detler3s4, irigység, .kitertde

kövretkozetleitség.

Negyedik csoportba sorolta átcket a hibdkste mark a
waratakkarb61 az ifjukorba vald dtmenetben matatkazraak # amelyek
:

kül#3xdsen ez: anuáca3a:m do az Onismeret histtnydti61 fakadnak.
fe3:osztde mestairkdltsdge is matstja, hogy merev
konatru3ccaldről van szó .
StrUtmpel amunkijdnek fontos via= s paz3ic3hopathiaá fogyattikQepdgrtil ezdlá tanitáa, amely a Maga kOrébaca .eá.desd halraddnek
• EriKdrmén'Elamirt A gyermek erkölcsi .hibdi: és erköi.c3si bat8gaa+dgei. 324 1. l'udQaényos Kí3svvkisdd Vifil].aleto B uda pest 1922.

tQkinti, ~etfi~ i' trdQme, bogy részletesen kifejti a~ pffiaie2~op8t~i~é,
.

fogyatdkflaetig okatt i Ugyenakkgr szinte egyoldaluaan ati ezelletti
fogatos grvex'meke k rzevel¢se fold fordul.
.

.

Sejnáletoo, boa bazdnkbsn a krimindlgedagógia aok
gondolatot elindit6 fiöX'GkVdoei Kdradn M6l' nown

kétes

&tail - m@gfogalmazdedben keraltek s köztuciatba$ "Oly taint.
ketysds, amellyel a tdreadaicmosk fejlettebb* mtiveitsdgben do
erköleeössdgben haladottabb tagja vagy csoportja ugyanosak
azon tdraadolomnek •fogotavs,t kevéebd fajlett tagját vagy oea,

pcartjAt törekszik amega: heladésAnak foktira. emelnS., milveiteége
do erkölasöa;sdge dldósaizz:ak rd ezeedvé tenni." •E. iregi`Qgalmazade
:

igazittalertsdiAn ta a reakolde úralkcr rdteg eztatjektiv ,jQgdvé
teesi, bogy kit tekintsen krimiidlis esetnek ■ ,
a;z: _ il' .:i ~ i • _

/1901, 1918-.iig/
Elsőnek arra a kitradsre kell t`iasez;t . kers anUnk, how mi
.

gyermekvbde;bmi törv+éAy meghv ~ taldt.

tette saksdgeeed

Mindenek előtt utalni kell aza orszég gazdasdei de tdreada lmi. helyaz$tdnek néhiny Jei in:mt5,14re az 1900-as dveltbe n: Mdr
az 1800-as d:vek utol$d dvtizadeiben megfigyelhető volt aklepitalizmus ggyorairamu fellendUl.dee*. ittmek eredmdlayeként a dsz;dzadfqrduldn befejeződött sa tenkt6ke, az ipari take do a feaddlia
•

netzbirtok összeton8ddsa•
'
A muskésadg ldtez€imetrzak gore nevekeiddsét mutatja az

.

aldbbi adatakt
1869-ben a népesség 44 is-a fog3s 33cazik iparral,
1900-ban a ndpesség 12,8 %-a foglslkozík iparral,
I902-ben e népesség 17 9 fr ►s foglalkozik tparralf

.

.
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A kildtéstalene‘got jelssik a kivendorlde adatai is:
M6-1900-14 Amerikába vdndorolt 32 056 fa t
1901-19054g Ameri,,kébe vdxdorolt 110 1/37
1906-1910-ig Ameritibu vándorolt 157 188 fő.
1900-r a mezőepzdasági bermunkások swiss 200 ezerre
ersporodott a:4 Sertaiffle szociális letesitmeny01 nem gondoskodtak. A szooidlpolitikai intezmények da‘ tözvények cask a tulajdonosok erdekeit vedtek
Nem cs.oldálhatő t ha öt év aloft az dllami gondorters szoru3.6 aerm•kek awl=

2-kal onelkedetti'i 1901..bert 9 300 gyer.

mokot gondortak a jöttikorriségi avestiletek. A trdniszterelnök
bevallása szerint kb. 30 000 gondozásre szorulő gyermek volt
4itz orsz en.

esetbon is 20 700 gyermek volt gondozatlan

azázadforduldat kiteve a biztos pusztuldsnak• A gyormkek többio
edge koldult es ebből tartotta rent megát.
A ttraadalmi helyzet kftetkezménye volt a gyermekhalandőság navekedése iá; Ebben az időben, a gyermekba1and6atig adatai a
következő megoszldst mutatjtik nebárof eurdpai orszái:c ant
Nemetorszdgban 1 000 gyermekből 385 halt mg 0-14 eves korben,
ilasymasten 1 000 gyermekből 370 halt meg 0-14 eves korban t
Olaszoxsz ban 1 000 kvermekből 369 halt meg 0-14 eves korbsni
Ausztrieben

1 000 gyermekta 346 halt sieg 0-14 6Ve3 korban.

liszénkbsit ellben es időben 40 706 hét even alull gyermek
halt meg dvenkftti
1900-ban tOd6- 0 b61-, gUmőkor t agyhártyagyulladésbant
görvenykorban heirigytuberkulőziet megbalt 5 508 SYersek•
A aulyoS belyzet arra kenozeritette a kormAnyzatot s
bogy kezdeményező 16p6seket tegyen az elbagyott gyermekek falkaroo ,
ItSsitra.
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Ethetetlen méreteket altatt a gyermekmunka. Az 190 0-as
évi népszém1414s adatai szerint 497 790 héttől-tizennégy éves
Efsermek do3.gozott eseltdként t bértaunkésként minimills birirt.
Napi munkaidejük 1244- Óre között véltozott.
Mindennél viltigosabban mutetja e kor emberteleneégét *
következő edett
1903•1910-ig 4 617 tizennégy évnél fiatalabb agonktie
12 267 tizannégy-tizehhet dyes if iju esett Winos
baleset éldozstduI: •
&won elgendoikodtat6 8 "etözvényteien" syermekek szés*' eat kb: 50 000
nak alekulistre A szdzedfordulán ilezénkben évenk
störvénytelens gyermek született o és ezeknek mintegy 70 $-At
elhogytik. Ezer ujszülöttből 245 °tervénytelen* gyermek volt:
1900: év juliusében a szege di szülészeten 12 ermekből

9 "törvtnytelere volt.
Az osztélytársedelom közelminyeiből következott a /teességon kivUl azilletett gyersekok "tözvénytelenn kezelése. A
lednyanyák többségükben eselédloinyokből kezeltek ki, akik ki
volt,* szoledltetva gazddiknak: "Megszéentildatik° jela gyekran ugy karték eltilatetni) boa JÓ pénzért *angyelesinildhoz°
adték dalkasligbe aerineköket. Az wengyalosindldknek° meg voltak
a mddezereik a hogy az értetlen gyermakekből °afloat,* esinéljaask: Budapesten nye,geti mintdre szintén létrehotték az
forgdleiddluitt, hogy

mentsék meg a oseesemőket. Az életben

meradt utörvénytelon° gyermekek legnagyobb réeze - a trirsedelai
előitéletekkel fertőzött körrotezet hatése miatt 14-16 Oyes
korukban

Zr

Az ifjukori btinOesek szdma to növekedett 1900..ban
atdectink szerint kb. 2 000 myermek keralt a fővárosi bir6adiff
Orszi.Uoson dvonkdnt több mint 10 WO riatalkorut alitottek

ele kibdgdsi

egdsz orazdgbankettesivel hármasával

csavarogtak 0 flatolkoruak* Enna okatermiszeteeen a aulysa ga s'.
dasgi nyororoz "e14rvalás", a munkanakilliades a tdreadolsmből
veld kitaazitottság volt, Szen a helyZeten tea tudott váltortatoni e jótékonységu egyezületek tevékenvsége sem* Az ors4gban
ezen id6szakban tabb jótékonysági eassUlot maktt, ame4
leg alapitványokból tartotta rem maait*
E sajátos helyzet mélyebb else tulmutat a dolgozat
keretein ezért témánk Usszerüggéodben osupán utolni szaretnink
arm, bogy a. muli2zdzad utolsó éVtizedeiben a polgári radikáliwk., a liberais polgári értelmiségiek felelevenitve a 48,.a
eszmdkett kdsői polgdri rodtkelizmas polittkat Progremját birdettk. Ezek a politikai kOvetelések alig terjedtek tul a tabbségükben zavaros, radikális szólamokon, de bizorcios ozerepUk

mdgis volt a fouddlis•maradvényokkel terhes társadalmi v•szonyok
kazött* A halsd6 jogászok, pedagógusok és orvosok felismerték
a nep gyermekeinekkátságbeejtő nyomordt de szenbelül az elhagyott gyermskekkatasetrőrais •helyzetét* 4tvették az európai
haladó

ugyermekmontő" gondolatait és hozánkban is

szenvedélYes szószólói lettek ennek az Uonek: Tarekvéseik
vdgetedményben cask bajok tüneteinek megszÜntetésére irényul.0

t. Ll4ro álltak °mentsük meg a gyermeket" mozgolosnak• Már
azt is oredménynek tokintették, hogy az uralkodó kbrök liberale

srófjelt, bdráit nagnyerta a gyermekmozgalomfelkarolásara. A
radikais polgári z'te1iniaég képvisela a széles egyeedleti Wes

lózgt és s sajtó segitsd•vel igyekeztek:befolyásolni es Allan
•

vezetkisdnak polgdri órtelmitéci szárnydt. Rodikilis nézeteiket
gyakran mask szavazatok gyajtéséért, ezy-eny polgármesteri vegy
képviselői azék elnyerése céljából igrAeztek felhasználni
ennek fejében hajlandók voltak a téreadalmi rendet nemérintő,
szociális intézkedisek támogatására. Igy jött létre esy sajátoe
szociálpolitika az 3900-as években, amelynek keretében eor keralhetett a gyermekvédelmi törvdny meetozatalére.
Az 1901. VIII. 1.f. igy hangzik; "A talált, valemint a
hatóságilag elhacyottnak nyilvénitett ht éven &lull gyermekek
védelmére i- ..azországktilönbözővidékeinwertackmenhelyek/lelenchézeal állittatnak fel...ahol a ,sermakmanhely életképes
maködését e helyi társadalom emberbaráti tevékenyeOge megfele/5nek biztosi" A 2. f. "AZ állami gyarmakmenhelyek raisin
bela coupán a beteg, wenge fejlettségil, különösebb ápoléat
is orvosi gendozást kivánd gyermekek tartatnek4 a többlek rendszerint az intézeteken kivul helyeztetnek el." A gyermekek
90 a továbbra is neveleezölőkhöz kerölt cselednek.
Ezzel a törvinnyel trlacyarországon is Mena feladattli
lett a "gyermskmentia** Amilyen felemelő e gondolat, saJnoe

ugyanolyanelszomorit6 e egyben jellemző is. Szél Kálmán miniszterelnöknek a képviselőházi vitában elhangzott indokolása a
gyermekv4delmi törvinY aziikedgseségéről. Dllamert• és tarthar.
tatlannak mindeitette a gyermekhalandőség sagas arányát. A
magas salsa halandőségért viszont a népet okolta i "mart tudatluny nines kdzegészeégtigyi érdeklődése." A legazégyenteljesebb
az volt, hogs a gyermakhalandóaág obit *a népnél a
gyermekek egiszaige CS élete iránt mutatkozó közönyeg-nyel magya.

réZta. J'a1lemző sr: is, hogy a e . tiocítl,á.s bajokat a néP g,yore SUM
pproc44e4va7. magyarázta. A gyermekvédelmi tör-vény indokoléss uttn
siet meanyugtotni minden "orswigvezetőt s hagy a 1e1each4se[ f~1á111.tését nem az +ál,larakincstaár terhére, hanem sadoaaény,,k .kamatwtibó1.. 1s*ell. fe1.áZli.tanst. ° Uegvmliti pó9.deként Under letwint, aki
1 815-► bea megteremtette - 10 000 forintttal - a ezegénya3epot.
Ida közben kiderdlt, bogy a 80 évvel ezelőtt és az sz6te befolyt
adományok összegét kölcsön kamatra kiadták, amelyeket nem tudfényt darit a banktőke igazi sembernak visszavenni. Ez a
baráti* aroulatdra, amely még az elbagyottak adományait is &éjét
céljaira igyekezett fe3baazatlni: A törvény elfogadása uttn
mindjárt problémát jelentett az, bogy neck éved korig intézs%edett a gyermekek 401ami gondcszá rél.: Bz a körülmény nagy mérktékbon ves zélyeztette! a 7 dire6t korig történő gendo,akocláa 4e
neve léa további erodmómeeaégét de Folytanosságrsak, biztoa3ttssát. Neat vé3etl.e% hogy a törvény el.fogadáSibsk ténye öxasmagbsa aft
véve semmit sem változtatott az e1.b&gyot t gyermekek hel;yzetén.
Néhány hónap muiva a eal.ni.ezterel.nök ké íwtel.en vcs3t ujabb törvényjavaslatot előterjeszteni, aasl.yben az
gondozási korhatárt
ki.tor josztették a ? ..5 éves koru gyartittakekre is. A. salniezterelg
-

-

axök a törtténtiY jeveelat. ujabb indokolásánéi kife, jezést adott »a
váleaán,ybnek, hogy
ethegyott gyermakek gyámoli.tésának agye
lényegébene szegéxsltUgyi, admi.nisztr6e16 egyik kitgazden." 4
A veszélyeztetett környezetben élő gyermekek f`e.jl.ődciaérs<Sll vsalé
pedagógiai gondoskodás elkerülte a törvényhozók fi:gy>::lmét: De a
* Kiemelés se 1:901. XXI. to. tdrraér.s;ysa:zöveg indokolásából.

1901-es tSrvénytbr.
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szervezési feladatok pinz, aryegi eszkőzők aft: biztositása

-

megoldása sem tekinthető OPPenséggel erkölesós el.iikramulk• Es
kitUnik s miniszterelnők szavaiból * amikor ismertetts az 1877•
XX: tc.-t* amelynek Ortelmében a tyámhatóságok 4 vagyonnal rendelkező érvék , j0vedelmének kamataiból 10 71,-os kezolési költséget vontak le* A valőségos kezelési költség 2

tehető mond-

ta a miniszterelnök s igy a fennmaradó 8% elegendő svegyontelan érvákeltartására. W:MI összes 1899..ben pl. 15,5 milliő fa.'
rint volt* zze1 az indokolássol kérte az országaUlést, a
törvénytervezet jóváhagyására. A miniszterelnők szerint ez eti%.
kneads, aert nem érinti sz ország gazdasági életének alakulásati
A gyermekvédelmi szabályzatt amelynek értelmében a, tu.
lajdonképpeni állami gondozásba vétel megtörténhetett, °oak
1905-ban jelent meg. Bbben,ez &ben. összesen 15 menhely maktidött 972 sigma és 16 660 nevelőszUlőhöz kihelyezett gyermekkel*
gz azt =tattle, bogy a törvéni4fodd8a után gyermek.
védelem szervezeti e tartalmi munktiletei nagyon lessen kezdtek
kibontskozni* gnnek igazolására néhány adatot kivánunk idéznit
5 dllami intézetben

237 gyersek

6 megyei intézetban

289 gyermek

13 közagi intézetben

#27 Warmak

14 felekezeti intézetben
36 intézetben

iguatunk
5 876 gyermek

A gondozetere szoruld gyermekek seam ezekben u itivekben
40-60 ezer körtil volt. Az eillami segitség elegvalösittiss moon

vontatottan de akadoeve halsdt. Továbbra is , adoednyokra skarték
épiteni a gyermekvédelmet* Részben e feladat ellótésára alaki.

-5 1-

•

tották meg e Gyermekvédő Ligtit, * mint társedelmi egyesületi szervet. A Liza mekeiddse szervezetli korDtet biztooitott a karitativ
gyermakvédelemnek, Valamennyi városban fagslakultak a Liga aser. ,
vezetal és az államt t4mogatás is fokozódott.
Tiz évvel később megkezdte müköd&dt Stefánia Szbvet.

ag is, amelynek el$O vezetője a /loves marxista ems Dr.M4lizemr
József volt. Az 1910-es óvokben o gyermekvédeleti a társaielmi
•órdaklődés kOzéppontjába került. TObb szds egyesület mesesitet..
ts az orozág népdt as elhagyott gyermakek fenntartásárs..A Lisa
otthonokat dpittetett és gyermekeket üdültetett.

Az Allam

menhelyek de telopkőrzetek szervezésével eay sajátos gyermekvd.*.
delmi hál6zatot hozott létre. Igy kialakult a gyermekvédelem
katttls utje: az evesÜleti 4s az ealami. Az illsmi és karitativ
iaormekvddelem kettőssége fennmared 1945-1g.
•

A gendozdabsvétel meggyorsitása nem oldetta meg a gyer-

makvédelem Uovét, mert a társadalmi vissonyakból fakadó °neatmondások olyan tempóben ssülték a nyomorgő, ninestelen, munksnélküli csavargók és koldulók tömageit, hogy a gyormekvédelims
nem tudto még számszerOon som elldtni feladatát.
A századfordulón aoket emlegetett provenciót jeldlték

mog a Ryermtvddelem fő feladatAnak. A prevanoló azonben °oak
cakitazéstddueltr-merildt, mert az antssonisztikas társadalui
rendszerbenezmagoldhatetlen.
' A gyermekvdelsztáltalános fellandOldse ellenére például
e dunai kerületi rendOrkapitányság /1911/ kivetkező jelentést
adta ki: "Letárgyaltak 5 510 prostituált Ugyet, ebből 870 kiskoru." 44
+ A Oyermekvédő Lisa 1906.ban alakult. itlődje a Gyermekvédő
Baez:llot, amely 1889..ben jatt létrs.ie
+4, Oyernekvédelmi Lop. 1912. juliusi oz.

.
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gletkorok szerint a kiakoru prostituciő a követkesőképplma'
alskult: 4

ny -

87 fd

12 éven felüli ledny

37 f6

13 éven aluli ledny

28 f6

14 éven alull ledny

82 fő

15 iven aluli lednY
16 éven .u1i le4ny

108 fő
233 fő

17 éven elan ledny

226 f6

12réven aluli

A Clermavidelem lzpia igy prabaja megmezyerzni de elF.
ferditeni n valdségot; "...tkel messze beIenyulnok térsadelmunk
szokéseiba 0 erkölcsi felfogftdba."
Jelletioz volt a Oyermekvédelm Lcpjdra, bogy hmsébjain
magjelentetett ilycn

1 hasonló maaar6eatokat. A loPban Wait.

ran jelantek mag"Teleplező"cikkek ie. NO6ny arisztokrata nee-

enodhetto mozdnak, hogy könyöradomdnyek gyüjtése érdekében le.
irja a nyoulor tüneteit. Vey grdfnő igy it egy munkde ceeldddel
veld taldkezdsról: "Mi bdntJa. J6 acazony? gheaünk - volt a
vdlasz. - Van ura? Nincsen, sorvaddsban halt megogy hotet r,

HO l lakik? - Me mdr sehol, kitettek am utcdra, It nincs mibea fizotni hdOspos azobdt. Nikor evett

ho. temettük.

utoljdra? Tegnap délben, eay jő aziva pékmester adott kenyari
ret. HAny ha*,-ioa es o kiagdormek a karjaibanT Ot bénapoe,
tegnop eete szopott utoljdra, Bert tejem elapadt." 44 Ahol a
+Gyermekvédelmi Lap. 1912. juliusi eta.
+4, 10yermekvéde1mi Lap. 1912. juniusi ez. Vay
Gyermakaapról.

grófa

levele a

tóreadalmi. elesettségnek ilyen Os elhez hasonlá tregédt.éi
tfaezrével forduá.b$ttek

ott a társadalmi berendezkedés

a3aapjml. szülték •e rycmprt és edakozdaaal„ keritetiv seg3teégg+al
nem l ehetett megaiOtitetni e szoCitille nehézségeket., legfeljebb

soak- enybitezti tu8ták:.
~ gyermekaunk8

elképesztő méreteket öltött* 1913 -bari

példéul az iparPe:.ügyeldc 10 645 e setbe n tettek.: feljelentéat
fiatal,korazsk törvé:n;
~ ~ eien fOglalk.oztatd$l9: úi$tt:+
~

növekedett e° gyermogaspi és eés adaményok Lissom.,

de ez eltörpült emsllett, bogy péld4u1 .1914.-ben $6 ezerre emeikedett a gondozottak sedum* 19164an 16 000 gyermek a.e.a ►vargOtt
az orez6gben, főleg Eudepest utcáin

A aye rsekvédelmi tap azerepa s ver ~~véde ~.~m ének
OP016qaaaU

.

A lap 1905.1 mdjusébaa Jelent meg 42 egyesület p,atroad.3tielval.. /Ebben az időben ez egyesületek ez'ézai . alakultak a
legkülönbözőbb Ctimekon.. F1.: " S zeretet 4114molitd egyesUlet* s
"Szép sző táreaség" .dtb./ A lap a gyermekvédelem első hivatalos
.

orgériuna vat. Feladatinak tartotta, b ogy enyhl.tse .a nyomort is
elviselhetővé te as gyermekek életét4 A lapot a Gyermekvédő
Liga. adta ki: A Ligéban és a lap irén,yitáeébax l e különböző t a arrsadalmi oazté2,yok ée rétegek képviselői vettek részt* A védnökök
é® a diazelnököit a k.irtl3qyi csaldd tagjel, vagy f6berosgek voltak.
Mellettük megtalálhat6lt az arieztokrécia fQesozon8ai, akiktől
távol Alit ez elhagyott gyermekek Ugye, de a"It4>x' szellemt,, a
.

+.howl..

* Heller Fore= A g,yermakmuqnke kéárctés®i. Gyermekvédelmi LOP.
1913. Januári ez.
$+ Gyermekvédelmi Lap* 1916. Januári ez. A Lige kdzgyüléei
beezdeol6ja.

.
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közéleti szerepYézi vtigy megkövetelte tőlük népezariiséget. .
A méeodik csoportot néhAny 3,iberélis polgéri eszmét valló grr6f
és bdr6 képviselte. A harsedik: csoportban ta161Juk ehaledd pole
géri értelmiség képviselőit, akik a werrnekvédelgm legfontosabb
soron következő feladatait felismerték. A Gyermekvédelem apja
lt~x~L

nem tudott 'kielokulni egy egységes polit#kai és pedeg6giei

ma csod#lható,

dlldepo$.tet fArmani tud¢ szerke eztESgérds:
.

ha nem tudta lxd.icyitesi, a gjer:aekvédelesi: tartelmi feladatoit
,

00M:

Edeleheim-Gyulai lipáteA wermekréd elem Yelad$atain anti'

cikkében a gyermekcyomor auá;yosbeddsdrái. irt. JdI. Litt],. bogy
kiveset8 ttt a prévemsi:d lena e ., e pxob1dna fogalmét mégis laezOkitatte vall,ésos, embex ►borét3, kegyesség körére.

~

~ ibéztet ~p

azt a gyakorl.etot, hogy legalébb csavargtivé kell letnnie egy gyermeknek ahhoz, hogy

gbnd4zAsba kertilb ~rsaert. A gyex*mekvédep.

le:m felodatait a következőkben

Janata ípiegt "1 . A gyermekvédelem

Jelentőségének me,gli.srmerés'e.:, 2. A szülői. hatelom :kor;ldtozése."
tSze.F: inte a gyertaekek

~3i~~.~:~s8t8;

azért következik be, alert a sztlp

16k hatolme kcrrldtl:ee e gyermekek felett./ "3. A gyer.meignap
szervezésével fokozni a gyüJtést. 4 .. Szükséges at egységes

war.

mekvédalzti rendszer kiépités#3.n *
Egy méeik szerző bt évvel később a zUllés okait a k6vet•
kezőkben léttat "1: Sokszor bet o gek a szülők a r esiott vérakat
Oröklik

a gyermekek:. 2: A szillők rossz, nsvei,éee.. Otá.e-

ge l és, folytonos szidée, erkölcsileg tompdVd teszi őket.
t,értela:n mzebsé.nevelifts* 4• Tulzsufalt 1idedsok.° +*
+ Oyermekvédelmi Lspi 1905. Junius 15. sz .
++ Hofftsii.tan Richard; A eillés okai. Oyermakvédelml Lop. 1910.
éprili8i az:

Mesg89.ePozatlan é3.3.itásasit különben egy ielYtéllé aegaw
gyel>sr4esel Zérjes w4 lapok néha leplezetlenül feltérjék a bínt,
és i;l,yeskor felsudul e közmegbotránkozás merajs, de egy

naP

aulva elfelejtik a dolgot..*"

A lap segitő eeéndékel Az e/hagyott gyermekek tizezrein
tiaeztelegtr8méltő téxsy, de ki is merül ez aáomáayok szervezésében.
Ezzel tel is asil8s külzdelmét as igazabb életért, az elhagyott
gyermekek neveléséért. Ilyen eé3matu v olt az a gwakorlat is r
bogy a Lap vezéroikkeit "illusztr9.sr, magaaraxgu személyekkel
az 1:912-es, nj£nrmáhan megJeient s zámban Prohész- ►
iratték:
ka: t3ttolCár pUspök, Svhaltz #usz táv Os**, Reveal Simon főrabbi
nyShtkosstalt ~köz31,ték a. gyermekvédelemr6,3.:
jogosan vetdd9k fel e kérdés, hogy mit tett a lop agyermakvddelmi zaval.ésért?

.

1905-1912-l.g +e lap ves±éroikk+eibon egy-egy intézet nevea3:ó«
s;aulkájárál közölt beaazémdió jeRlentéseket« gte isnok többééga Wa ►w
.

zetleiráeból és né.hény nevelési módszer iemertetéséb+al ál.t.otti
A rtmveldmuunka dllapotinak hol,ymetképén t41 két k,irréte Ytdl el.
.

tett ki®érl+ntet a z elemzésre. A Jelentések
tekintve
vár pedagógiai lxányitéenélküliséget, sponteneitást, gondolat.

szegénységet tm,stattak:. delesntgadgilk abban állt, hogy ezen a fow►
kora is lehetőséget adottaz intézetek nevel.ólbek tapasztalatos+eréj6re:.

A Szegedi Árpád h•luneveld Intézet jelentése pál.dáal sar! rdl számol be, hog y a gyermekek seutanóm Iti3zöeségi életet éltek.
Its megvisssgél jvek ezen autondm k#Szö sségl. életet", a következőket
tapaextal juks "A szervezet f81.eg fegyelmi ügyeket tárgyal, pl..

11 •4•-t nyol.o napi elsaérésrea 4s rövidkosztra, X.M-t 8 botra,
Ma„o ► t összetérhetetlenségéért 3 havi xd,rkéaca. ltélte." B jelen.

.

,

téabt#1 nyilvánvalóan csak negativ tapasztalatot szörhettek le .
az otthonok lgszgaatGi és nsva~ áa3l.~
nagysséZlaaf fln'neveld intézet . áatiködéséra3l szőlő jelenUsher" sz előbbieket olvashatjuk: "Neveléain*: valléseeségb6l
faked, 9.smarjék meg /sten, mindenható iga2ségét

végtelen kaa-

gyaaeségét... ../zegismarteasők as erköIcei igazetagoket bibliai

~►

gyaaaraáCaaatok alapjain, a növendékek levanjék a szOkségos .következtetéseket és azok k€Svettsérn -: eerkentoék."+
•

Ugyanebben az évben a rékoskeresszturi ftnnteveld jelent4-► .

ee igy vetette fel a kérdéstt

teagink, hogy mararkink , neve.

xéetink ere/Wives legyen? Blső aaorbaan kellően regye lzezaa<ak a oernskaat, arra ezoktatjuTst bogy előljiirói s3a<aratét tagadja el a: ma é
helyetti" *" Tovibbé arról panaassfkodtak, bogy hiába épltettek
«►

miter magaas tilskésdrötot, gyermekek mégl;e megszöktek.
Mindkét intézet Q{ kötaépkori vaal3gtaos pedagógia; elembaar-

te lenedé sé t mutatta.

.

Oyeraaaekvédelmi Leap és Gyermek, .e. folydire►t együttes
megjelenéss+44 ideiglenesen iatéro:aiottabb pedagógiai és peslchc~

'

irénytronal követését tette ..ehefi:Pin#.'' A *Oyermek" c.
irat kivé3tisa után végérvényesen az a dott kxlturpolitika6, törek~~

vések hatottak a lap ozerilresztdaégére4,

44yermek" ob . iblyéírat

On6116 l.ariként való magjaalenéaadnek td ditakéban is következetesen
tolytaatte a aermekvédelem paadag6gg:aai pazicholégial nlapvet40•
.

aadnaótk maal.apo aá munka ját . 'Bat tititattla Nagy 1iazió s "á Werra

Rietr.423:1:1

I&

.

++4 Gyermekvrédelai Lap. 1910. juniu»l sz•

r. 37 .r.

tenulménya 184 + Az aniSigyoLü gyRr.
rokonszenv érd®klddéee»
sokak e],maradOttt9dgét a környezeti e a legezlikeégteebb nevelgisi
feltételek hialoyéVal indokolts: iamotatta, ho ot a f'éieteaaa*

milieu Ur** tietdea van a f`ejládő emberrai. liel,year.en utal a W.oa800 a rokonszenv hiényéből adddd sar.emayieé$ zavarokra. .g tapnalmény több li gyelemremél#d .probl.itatelVst.ésével kéteégtal.inUl;
értékes hozzilgrultlet jelentett agyerutkvédelen p+adegdgiatt és
léá.e#ttan9E kérdéseta.ak kl►do-lgowéedhoa a a gyakorlott wak e me o,

veUelittiedhoz•
'

t

AWN=
A gyeacmektanxladnyl mongols* kUlföl.d+ön is és he :k kban
la kialaakulások kezdetekor teljesen besesE3loap ~*. etiliSdtak a siyer•
inekaéáelemmel.;► Ba
bazozekcvata1640 alanyae volt tale,g a~
:peziabológfei szemlélet eizél:eaebb kale_ térhbdttése révén a~
gyermekvédelem BzáEtrai. Baaek 'WA jela v olt as* hogy U.
areeégae Egyetemes renagyt rAmOesozus / 1896! Zaraaalarat Sze"'
kas0,6 `ly/áask til.€noln több .11yeh jel3.eg€i elae;aéa hangeott el a
gyeniekvédelam nevelési telaadetairdli,
ilithény évvel kisőbb jelent meg °OrFá► Aledért "ttmbetrbo6
mi tt ten* és raer+el8intézet®ks
mankéjs, amely
ujazertien
értelmezi a, gyernemkről alkotott eddigi telfogdat, *Ogle: dom~l
bonne se örökleteaség O a a biológiai determlndltedg szemIdl.et.e:
A szerző nem ad me
. gmagtatd vilaaezt, podia a pedsgdgeuddizvél8sen mind többször vertődött t tel sz a3ridk3ete.oeég dew a kar.
Ayerz4t pedagelgiat ér telmeeéeénak pr obléméja.
vonatkoe#dabawn
DrAémdoy 4étort "A környezet batáea a tanulásra"
aauad&
.

.

'

~

Oye,acmekv ► éd.®.l.mt Loki 1947: 2. ea:

Jelent tudományos értékű feldolgozást.. A. közlemény 32 gyermek
vizsgálati oredménye t; foglalja össze:
A. külföldi általános- és gyermékpszichológiai vizsgálatok
leginkább elterjedt eredményei ez 1900aé évek után eljutották
hazánkba is A ' sokféle irányzat hatásának. elemzi bemutátbsá most
nem feladatunk: Csupán utalunk arra, ' hogy akadtak követői om
e lemz8 lélektanának, i le asszociációs lélektanénak, Ber_asox
.

l n~

metafizikájának, Illa, F Sgbner pszichou tr á f;

, kisérleti

lélektanának, sínt, egyéniségvizsgZlatainak &gam gyermek'
lélektsnána , továbbá 01cheY, Spence ', Foerster, A ler, Freud
pszichológiai irányainak.
Kis körben ugyan,. de termékeny talajra talált Be9hterx,

majd ?avlov reflex tenitásai nálunk ebben az iddben Lechner
Uzsay éR Ranschburg Pál végzett nemzetközileg is elismert
pszichológiai . kutató munkát: Majd az 1907 4.1908-as években szélesebb körben kezdtek kibontakozni

.

z 0ná116 hazai kutatások:

Meg je lent Rsnschburg Páli "A gyermeki elme" o ix ü munkája, mely
figyelemreméltó demonstrációja vÓZ.t annak ., hogy hazánkban is
megalapozódottra tudományoz gyermeklélektani vizsgálat: Ezt kbvetően nagy számban: Jelenték meg különböző szert iktől uj tanul
mányok

de

könyvek a. gyermek érdeklődéséről., a gyermek lelki

életének.fejlódéséről, akaratáról., esztétikai érzelmeiről , félei
me iról stb
A gyermek tanulmár,rozásának kezdeti dveibeu a vizsgálatok
gazdag pedagógiai termése összefonódott a gyermekvédelemmel: Biz
a

nmgyarázata annak, hogy a korai "gyermektanulmányozók" mind

nagyobb hatást gyakoroltak pedagógiai közéletünk alakuláséra,
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Ez a tendencia pozitiven hatott egyed árvaházak nevelőmunkájára
to.
Dr.Szemere Samus "A gyermekjátékok fejlődéstani. és nevelés
tani jelentősége" cini tanulmánya kirobbantotta az: összetitközést
a kor kenaervativ pedagógiájának képviselői /Kármán Mór, Finéczy
Ernő/ és a gyermektanulmányozás legtekintélyesebb hivei /Nagy
ásztó, Ranschburg Pái/ között.

A vitát ez váltotta ki, hogy Szemere Samu többek között
elvetette Schiller,..Spen
,
ncer Üdüléselméletét és helyette Darwin
elméletére épülő nézeteit fejtette ki.
Az 1907..ben kezdődött. vita lényegében a gyermektanulmányi
mozgalom hiveinek erkölcsi győzelmével végződött: E fontos tény
nem jelentette azt, hogy a gyermekvédelem pedagógiai gyakorlatéfiian teljesen u j a gyermekek fejlődését maximálisan elősegitó uj
,

szakasz kezdődött volna: Viszont feltétlenül előrelépés volt,
hogy az árvaházak egy része /a kecskeméti, a kőszegi, a debreceni, a néhány budapesti intézeti átvette a "gyermektanulmányozilk"
nevelési elképzeléseit' Igy a játékos oktatást, ez egyéni bánós
.

mód elvét, a családias nevelés*.,; gondolatát, a muilkáltatáasal
velő nevelés stb. gondolatait: A gyermek megismerése, az életkori-•
és egyéni sajátosságainak figyelembevételére való törekvés "behatolt/ valamennyi árvaház nevelőmunkái jábs. Az intézmények pedagd.
gisi légkörének alakulása mégsem jelentette a helyes gyermekezem'
lélet gyakorlati kialakulását, illetve általánosad válását. Némi
javulást ki lehet ugyan mutatni, de éppen a mindennapi. gyakorla .
ti nevelőmunkában . - főleg a büntetésben .. tovább élték a. régi
elavult módszerek. A nagyobb vidéki városokban a haladó orvosok,
nevelők., jokászok is megalakitották a gyermektanuhmányozási

,.
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fvgyll8ulE:tBket: 19 09-ben a ezolneki ,gyersektenulainyozdal érta:

kealeten ea előadó ley kezdte beezddiit "::.váirt4eünkba is aljutett egy tollénaa annak .a. nagy ife soleg dr3elt3ődésnek, amel3ye1
.

.

ma az egfles ativeXt világ a gyercaek : fe2d fordul, .e► gyermek ma~,
az érdeklődés icOzpontjéban, ugygzdlvin divatban yaws ley regal-

siesta meg as egye4301 et prQgremjét "A neiVe1őe megjavitáee +e
is,,1termak tolerate alap,jéáct de ez ernberiadg reganerdetiCie; a mejaonIt neveld+e alapján... A gyermek testi-lelki fejlődéséről

..

gendoskodas vezetni ‚St a tbkéleteeedie utjtn*

tpageogalme-

edebdl teljesen viligsn, bogy pa3,géri :knevoid :toe►l tőaéletee ►edni" akard forradalom eIlenee nisőpomtről volt sad * Baez: e tondae,,
koasdeon részt vettsk a gy ermekrrédő esava2ák de a te:lepvszető
Pelméréseikkels tepeaZtelataikkel tionogették se

orvosok

v9.ddki +egyetstileteit* A fonti iddset plaesetikusen tiiirőzi a .g,yermekfi,onnlményessik
törekvdeeit:

mozg,alom fővéroet

.

magiemerni a gyermake't de gondoskodni neval.dedrél* Sabot 61esen kintköznek e3lentmindd;ealk l e: A gyerteekkazpontneég *do
vezetett, bogy ezzel megaLc3biaténak vélték as emberiség ftesjnvitéceéti.
az a2vndolde elvonta a f#gyalmet a téread$lmi

,.

ellentétekről, a gyormeksk tiaezrainek velőeiigoe. belyzet éről*
.

Az . egyQlalewl.n . gyeraekkaepontuaég Uri:W eled de politikai vvba t+kQséeba us a taunkasmozgeloonal szerebenr a hazel polgdradg id es*
16glAjtit témogestta:
.

:

19 09-t e n n. %y e►rss *" e. lap On:1114 kiedéeban **lent magi
mint a liegyar ey'araekte ► srulményi Zirreaeég ,Köelöwe: A Man.
wilds nem aeak ezexveaeti3egr basnes: . társadalmilag ie beitlyelsoltse
:

.

+ A. Gyesrmerk. 1912: dv 176. 2: t 1913 « $v 1. a., 1914. év

1•

.

a folyóirat további .ounká ját: Eat követően a g,yermektanu3.mdnyosó3r mind kevesebb pedagógiai aegit;aéget adtak az elhagyott gyn.saekek nevelóeith®z:: A. gyermekvódelem a Társaság peri.féri.álie
vizeg.ó► ládózi htrd:Let* lett: Sazel a gyermekvé.de3aant pede ►gógiai
sr
n aevolótei
a1epetée4 törést szenvedett és némileg v9.s seeeett
.
kárdésekkel va2.6 elmélyültebb fog3elkozde is.
Az 1912-es években Nemete . LipBt visegá2.6d6aai alap,itin
ki3Y.telkt gyermekek *Slots keeréat reflektorfémbe. 140e.ldaaae
jelentésóvel megdöbbentette a hivatalos köavéleanyt. + N;~
...

.►

tette a e.aegényaég kétaógbee jtő testi, 140, értelmi, arkö3cai

alxiypraorodé ~'it. Kimutatta, hogy az elnyomorodáa oka a aeegAnY- :
aóg. Nesms 1►ipeit hangvételét noa k3ávettók a Wermektanu3mAnyo..

ma.
Nemes Lipót továbbé ve16ságos képet nyujtott e► menhelyak,

n+evel6satiidk, :órv.ao.bázak életéről is. Leirts egy gyermek vat).ményót, amely közvélemény a k#álte2ki gyermekek ktisött3 "Itt
Oaak ea uraknak van; pénzük #s joguk." Taló ►ló

jellemző as a
.

megállepitd,ey, bogy: "Solt eat) hangzott 51 air, : de a gyermekek
sor~e nem 8:okat jav at a gy orme.kv3d.elemben. * Leirta, bogy a mexr
,

helyeket a gyermekek nem az.eretik, e6t elégedetlenek vele. A
menhelyek lelkettenM, sematikusan intézik a gyermekek Ogy®it,

nem vtz?sgó3,ták meg a gyermekek élet

snyé it, a xaevsldszit3‘
lők alkalmeaségét, egyezertion "sematikus, adminisztréi,6 intézmények" lettek. **

Birálta Nemes Lipót a 60.000.es rexdeletet;**,f amely szerint +a gyerviirkvddeleam megoldotta feladetáte he a gyermekeket
+ A Gyermek. 1912. dv 176. 1:, 1913. óv 1. 1., 1914. fiv 28T ► k:
4+ A meghalyek hol a beltig<y-r 2~a1 a nép,~dl6t3~~-3 hol as
e ~~ .,_~~s z s~~i ~,nieaté~ri~r ~ tart~o~ate ~. A menhelyek vea®tdi orvosok, beosztottjaik ~peQitéa n ~lki31 ~, telepfelügyelők vro ~ tsk 4' . +++ 1813-tan jelent meg.
_
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kiemelték rossz környezetükből és egy megfelel¢bb családhoz helyezték. Fő feladatuknak tehát a gyermekek kiemelését tartották.
Ezzel szemben Nemes Lipót és más gyermektanulmányozók szakszerű gondozást és nevelést igényeltek a gondozottak számára. Elő ♦
ször vetődött fel a gyermekvédelemben a "szociális nevelés"
igénye. Ezen uj nézetek hirdetői - a 60.000--es rendelet szellemével szemben -'hittek a gyermekek nevelhetőségében. Állás
pontjukkal jelentós segitséget adtak a környezetileg ártalmazott, a züllött és a kriminális gyermekek neveléséhez. Nagy
Iáiszló' a konvergencia törvényének. kifejtésében a hazai haledó gyermekvédők álláspontját fogalmazta izeg.
A gy ermek tanulmányozók és a gyermekvédők egy évtizedes
együttműködése ez első világháboru alatt véget ért. A Gyermekvédelem Lapja ezzel végérvényesen megszikit a haladó nevelési
törekvések képviselője lenni, amelynek eredményeként a gyermekvédelem nevelési módszerei visszesiilyedtek a vak idomítás és

az ösztönös próbálgatások szintjére.
3. A Taná cskö ztár sa aág W ermekvéd elmi tevékenysége
A Tanácskörmány ezen a területen is nehéz körülmények
között kezdhette meg tevékenységét.. A hadigondozott gyermekek
száma minte gy 120-130 ezerre volt tehető. A Ko rmány LUX. sz
rendeletével kimondta, hogy a gyermekvédelem állami ügy. Intézkedett a háboru után éhező, rongyos és fedél nélkül maradt
gyermekek azonnali ellátásáról. Jelentősen emelték az özvegyek
A konvergencia elméletét "A gyermek" c. folyóiratban
fejtette ki. 1919. 3.. sz.

-43és a$ árvák járadékait: A nevelőszülők nevelési dijait,tizszeresére emelték fel. Létrehozták az Országos Iskolai Gyermekvédelmi. Központot : san elynék fő feladatát a prevencióban jelölték
meg: Az iskolát egyben a gyermekvédelmi munka központjainak tekintették. Megkülönböztettek szűkebb és tágabb értelmü gyermekvédelmet. Szűkebb védelmen a rászorulókról való azonnali.operativ
intézkedést, a tágabb - megfogalmazáson pedig valamennyi gyermek
védelmét értették. Az eddigi rendeletek, .törvények elsősorban
csak az elhagyott gyermekek védelméről intézkedtek. A Tanács.
kormány viszont kiterjesztette gondoskodását valamennyi Axermek.
testis értel,mi_és erkölcsi feslődésére. Biztositotta valamennyi
,~

gyermek ingyenes orvosi ellátását, intézkedéseket tett a nevelési tanácsadói hálózat megteremtésére.
A helyi tanácsok szerveiként létrehoztáka gvermekbiztom,k szervezetét. E bizottságoknak joguk volt intézkedésre, e
közvetlen állami gondozásba vétel és ez intézett beutalás területén.
Megszüntették a . "törvénytelen gyermek" megbélyegző elvevezést:+ A proletár gyermekek részére ingyenes üdüléseket szerveztek
Megváltoztatták a fáatalkoru bűnöző gyermekek megitélését
és a velük való bánásmódot: Börtönbüntetés helyett a fiatel.koruak javitő nevelését helyezték előtérbe. Az erkölcsileg züllött
vagy bűnöző gyermekek védelmének kódexét ée speciális feladatait

Dr.Kármán Elemér állitotta össze: Kifejtette, hogy a bűnözők. és
a züllöttek nevelésére semmiféle külön pedagógiai szabály nincs,
+ 1910-es években a megbélyegzés elkerülése érdekében annyi
gyermeket öltek meg az "angyalcsinálók" évenként, mint
amennyi tbc-ben meghalt ./5-6 ezer/.

-44csupán a pedagógiai szabályok más elrendezése, kiegészitése,
pótlása szükséges. Felhivta a S. gyelmet a ziillöttaég okainak
vizsgálatára. Tagadta a züllöttség örökölhetőségét. Ugyancsak e
területen fejtette ki tevékenységét Dr.Ranschburg P61 pszichiáter is. Felfogása szerint a személyiségzavarokat nem szabad a
kriminalitással azonos itani. Még kevésbé szabad ez elhagyott
vagy ártalmazott gyermekeket züllötteknek és kriminálisoknak
tekinteni:
Elkezdődött a gyermekvédelem pedagógiai-pszichológiai
kimunkálása, az elvek és a gyakorlat összekapcsolása. Meginditották az első "szociálpedagógiai" tanfolyamot

.

A gyermekvédelem munkájában kiemelkedő szervezeti é$ politikai segitséget adtak a haladó társadalmi szervek: e. KIMSz,
a Magyarországi Munkésok, Gyermekbórát Egyesülete, a Gyermektehulmányi Társaság és a Magyar Tanitók Szakszervezete:
A gyermekvédelem szervezeti módositásatel ágyidőben a
Tanácsköztársaság gyermekvédelmi tevékenységében /legfontosabb;
haladó jellegii gyermekszemléletének kialakitásaa .

között
4. Ci_yermekvéd,e
._._._ /1.920-1941/
_.... ,~.em. e...két.
,.._ viláLiáboru
... ~
A Tanácsköztársaság megbuktatása után a Horthy rendszer
a gyermekvédelmet visszasülyeztette az első világháboru alatti
állapotok szinvonalára. A kormányzat minden ősszerb ég haladó
gyermekvédelmi .intézkedést mint a "bolsevizmussal fertőzött"-et
igyekezett kiirtani. A proletáranyákat kitették a szülőotthonokból, megszüntették a gyermeküdültetést, folytatódott az utt A tanfolyamvetője Kelen Jolán volt a fővárosi Közokt. Oszt.
megbizottja. Előadói: Dr.Ranschburg Pál, Nagy László, Dr.Kármán Elemér és Nemes Lipót.
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cán kószáló, kolduló, cselédeskedó gyermekek nyomoruságos éle-

te ' Eltörölték a Tanácskormánynak "törvénytelen gyermek" elnevezés megszüntetéséről hozott rendeletét is. Ezen intézkedések
eredményeit tükrözik a korabel i statisztikai adatok. Az 1920-as
népszámlálás adatai szerint Veszprém megyében pl. minden ötödik
gyermek maradt csak életben. .

.

A gyermekhalandóság óriási mértékbán megemelkedett:

Amig 1919-ben 56 145,. 0,4 éves gyermek halt meg, addig
1920-ban 72 612,

.

1921-ben 77 840 volt az 1 éves koron aluli el.tialálozottak száma.

.

Megnövekedett a f ista lkoru biinözők száma is. Évenként
mintegy 25 ezer fiatalkorut állítottak biráeág elé..
A magyarországi munkások "Gyermekbarát Egyesülete" és
más haladó szellemű emberek, köztük irók is világi kiáltották:
"Emberek! Pusztul a jövő nemzedék!" Győri Imre: Pusztuló nemzedék c. könyvében ezt irtat "Az egymilliós lakosu Budapesten
legal b b: tizszer annyi csavargó, koldus ás bünöző gyermeket

vonnak évente felelősségre az illetékes hatóságok, mint a
nyolcmillió lakosu Londonban:" Leleplezi továbbá a lakásnryomor't
is: "Az egyik lakótelepet Dühöngő telepnek...hivták...hangos

gyermeksirás üti meg fülünket. Ez a legintenzivebb, legkir.vóbb hangja a nyomor nagy orchesterének, amely ezen akörryéken, mint reménytelen ének fájdalmas szirénabugása markol az
ember szívébe: Valósággal hemperegnek a gyerekek az utcán és
valamennyi meztelen, valamennyi éhes, valamennyinek szemében
lobog a tüdővész. Egy nemzedék pusztul el itt szülői felügyelet
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nélkül, ez utca piszkában, az állati szánvonalra süllyesztett

élet fertőjében...A fővárosnak ezen ez egyetlen pontján kb.
kétezer gyermek és többszáz munkaképtelen férfi és asszony él
emberhez méltatlan életet és dul hihetetlen harcot a mindennapi
betevő falatért. A gyermekek százai fekszenek le anélkül, hogy
nap közben agy falat kenyeret ettek volna."
Az ellenforradalma. rendszer 1926 Után a gyermekvédelem
ujjászervezését hirdette meg. Ezzel szemben a gyermekvédelem
céljaira kiutalt állami támogatás összege jóval kevesebb volt
az első vílágháboru előttinél.. Az 9rszá ;os Gyermekvédő Liga

és az Ors zé os Stefánia zövet

+ is csak kiterjedt nemzet-

közi kapcsolatal révén tudta intézményeit fenntartani: A gondo..
zásba vettek többsége nevelőszülőkhöz került, ahol kiscselédként
kihasználták Őket. Erről ir Móricz Zsigmond: "Árvácska" c. megrázó munkájában. József Attila igyeemlékezett.meg erről: "Engem
nem is tudom, hogy miért vertek, mint apró gyermeket, ki futott
volna egy j6 szóra nyomban." Már az 5-6 éves gyermekeket egész
napi.munkáre fogták, szálláshelyük legtöbbször az istálló earkába ácsolt fapriccs volt.. Ruffy Pái: menhelyfelügyelő igy megyarázta a lelencekért fizetett összeg minimumát: "Azért, amit
az a kis kosztos elfogyaszt a földmiivee ember konyháján, többet
,

nem főznek, több kenyeret nem sütnek, az a kis kosztos jól l a.
kik abból , ami mint ételmaradék ez asztalról ' a moslékosdézsáiba kerülne..A földműves enber a gyermek tartása által tulajdon.
képpen azt értékesitette, ami háztartásában mint érték nélküli

veszendőbe menne."
+ A Stefánia Szövetség 1915-ben alakult meg a forradalami
Mandzsar József orvos javaslatára.
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A "lelenc" szó egyet jelentett a mostoha élettel, a ve-*
réssel. az éhezéssel

,

az istálló ban alvá ssal e csav er~ással ,
.

a külön szövött olcsó lelencruhával, a méltatlan és g,Yakori
megaláztatással,
Az intézetben 618 lelenceknek sem volt sokkal emberibb
életük: A lelencházak, menhelyek ridegek és embertelenek voltak.
Az árvaházakban is rendszeres volt a verés, mindennapiak voltak
a megaláztatások, de itt mégis otthonosabban élhettek a gyermekek, mint a nevelőszülőknél.
1938 után a gyermekvédelem tartalmi munkáját mindinkább
áthatotta az irredenta, soviniszta "levente szelleme: Mindent
háttérbe szoritott.a fasiszta világháborut előkés zitő "szellemi
•

átnevelés". A vallásos vakbuzgóságra törekvés keveredet t a militarista "levente szellemmel", ami végleg elembertelenitette és
végleg tiirhetetlenné tette az intézetben élő gyermekek életét:
5. A rendszeres. intézményes szocialista gyermekvédelem kialakulása /1945-1960/
a/ Örökség és uliáévités. Az ellenforradalmi ,rendszer-

től örökölt gyermekvédelmet a háboru teljesen dezorganizálta.
Épületeinek egy része megrongálódott.. vagy teljesen tönkre Bent:
A háboru befejezésekor több ezer gyemek kóborónt az országutakort, kéregettek, loptak és betörtek. A felszabadulás után közvetlenül a Nemzeti Se ély gondoskodott az elhagyott gyermekek
védelméről. Mozgósitott az intézmények u j jáépitésére. Akciói
között meghirdette a demokratikus szociálpolitikát, melynek
szerves részeként megkezdték a gyermekvédelem uj alapokon nyug•

vő szervezeti kiépitését. A 6300/1945. M.E. rendelettel létre-

-4 8hozták a községi szociálpolitikai bizottságokat, megyeszékhelyeken pedig törvényhatósági bizottságokat szerveztek.
1945 végére orvosolták a legsürgősebb gyermekvédelmi ned'
hézségeket. Az éhező, a nyomorgó gyermekeket gondozásba vették.
21 ezer fővárosi gyermeket helyeztek el vidéken: Naponként 30
ezer gyermeknek biztositottak meleg ebédege konyhákon. A Vőröskereszt megszervezte a csecsemők tejellátását.

1946-ban 'e demokratikusan fejlődő társadalmi rend szellemében jelent meg a XX) . sz. törvény+ , amely megnyugtató mó-

don rendezte a házasságon kivül született gyermekek anyagi, erkölcsi és jogi helyzetét. A törvény ugyan megtartotta a házasságon kívüli. fogalmat, de kimondta a teljes jogegyenlőséget.
Ettől kezdve a házasságon kivüliséget tilos volt az anyakönyvbe bejegyezni..A gyermek vér szerinti apja nevét vagy egy képzelt nevet kaphatott:
1946 második felében életbe lépett a 0 forint. Ezt
megelőzően az infláció tönkretette az egyesületek többségének
gazdasági bázisait, ezért ezek működtetését ideiglenesen a városok és járások biztositották.
1946-ban mar 21 930 gyermek volt állami gondozásban.
Legtöbbjük falusi gazdáknál élt. Ezeknek é gy része sajnos félig

-.__...._...,...••• •.....••••.,_
■

•

+ 1868. L C. törvény hatályba lépéséig a származás törvényessége az egyházi bir8ságok hatáskörébe tartozott. Az egyházi
biróságok a kánonjogot alkalmazták, amely a házasság védelmére, a házasságon kivül születettekkel szemben éles
megkülönböztetést tett. "Akik törvénytelen ágyból származnak,
e vérség javaiban és diszeiben nem részesülnek, nevet;
nemességet, cimet, örökséget a nzőik után nem nyernek."
A Kuria 1906-ban kimondta, hogy a törvénytelenül született
gyermekek anyjuk hagyatékának örökösei lehetnek. Az
1915. évi kuriai határozat is elzárkózik az atyai örökösödés jogától. Az atya házasságon kivül született gyermekét 1945-ig csak eltartani vo lt köteles.

-
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analfabéta maradt és életkoruknak nem megfelelő nehéz munkát
végeztettek velük és még verték is Őket. A demokratizálódó közszellem nem tűrhette a gondozottak brutális bántalmazását. Az
flP 1946: december 14-én megtartott köznevelési ankétján
Fogarasi Béla világosan megfogalmazta, hogy a munkásságnak ős
parasztságnak joga van az emberi élethez és a teljes kulturához. Az MIP III. kongresszusának kulturpolitikai követelései
világossá teszik a gyermekvédelem további tennivalóit is. Világossá vált, hogy a széttagolt /felekezeti, ligás, községi,
állani, gyermekvédelem helyett egységes állami irányitáau hálózatra van szükség. Meg is született a minőségi fejlődés feltételeit biztositó 1.2:820/1948. az államosítási. rendelet.
Ezzel megvalósult a haladó gyermekvédők régi álma, az egységes
állami gyermekvédelem: Megszervezték

8Z

egységes irányitó szerv

központját, az Országos Gyermek- és Ifjuságvédelmi Tanécsot:
b/ A gye rmekvédelem alakulása i49 ess 1960 köditt: A
gyermekvédelem ál]sm ositáeéryól szóló rendelet ^csak kezdete volt
.

sz egységesitésnek, amely 1953-re fejeződött be végleg: Az
időközben létrejött OLYIT szervezte ős irényitotta sz ország
gyermekvédelmét:

Megkezdődhetett. a valóságos prevenció: Ennek

érciekében 1949-ben a gondozásba vétel lehetőségét sz anyagi
okon kivül kiterjesztették az egészségügyi és szellemi veszé.'
ly eztetettségre is, majd 1954-ben minden olyan esetre, amikor a
gyermek nevelése bármi. okból nincs biztoeitva. +
A Népköztársaság Alkotmánya /1949/ 52. §.-a alapján az
elhagyott gyermeket az állain gyermekének kell. tekinteni. Az
1 52. évi IV. u :4' evezett család o i törvé u. aia•okr: hel

+ 51/1954. /1111.6.1 M.T. sz. Magyar Törvények Tára 76. 1.

-

z
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g.1uut, A tUrvdny tOrUlto

"elh ott

;

elneveg46t 6 belYtte 02 aalaA.M 102P1
.0.W foalmet honoatotta mg. A u4614 izari apa jolantdeCzU intózkedde, how az
11 cioi

id*
A wercekvddelaw uj, win6s6si ta3l6d4si azakuszboz drt
1954-ig, uwanis mogdrtek az anyaci do pad g4giai feltdtelek ann kiamilthia6ra, how a aormekvddelem novoldei inttzmdnye Ez
mineadgi olhcAdroltithict jolentett az Crozdzodoo mu1tt61, amikor
le a aerzelsvCdelom u.dg caolt jogi de adminiaztrp. tiv probldmfit
6olontotta Bzt laivetJon lebet6vd vált, ioy o bantlaiaeoa intd.
zatok t'tkozatos bavitda6vol coUkkentodk ü navel6eztilOgndl 140
Wormekek cat. /Ltmonotileg ndhAny dvben ootikkentettik a
gyereekotthonok ortimdtW
1940-ben 6 uj gyamakotthon ldteaUlt,

0

1949-ben 4 t'
1950-ben

9 "

1951-ben 2 "

a

0

70 otthonben 5111 gyernek,
0
4446
51

1955-ban 11 "

0

a

76

1957-ben 11 m

d

n

91

ff

‚I

?flit vii6gottabbon 1eittot6 az CiIvitnyok elt

•

7620

9055
66)Li

"

ha a gyer-

mekek elho1yezdsitot6it vizazajuk p.es:

1936-ban41'292 Gorglozottd1 navelCezUldn41 yart elbelyeast
35 622 V, 87,2 ti
1955.ben 19,327 itandozottb61 neve16ezillOndl nyert eltielyezdet
7 481 f4, 38,2 55.

dl

- 51 1957.-ben 19.43 1 gondozottból nove1őazt116/141 nyert olholyezdat
5 280 f6, 27,5%.

területen is évuzdzatios tOrekvés valósult tahAt magf
bentlakósos intdzett alhalyeztet biztooltottak a gondosottak
tObbadgének.
Az intdzeti ellótóa folyamatos Javuldeit mutetjók as altibbi
ettimadatok:
1955-ben my goadozottre Jutó évi kiadés

8.6&i.- Ft.

1956.-bas ea gendozottra JutÓ évi kladda
1958..ban egy gondowttre jutek ‚vi klathis

9.690.-

t'

11.43.. fl. volt.

A gyermekvédelem azervezeti do tartalmi munkóJa 1958, de
1960. kózatt hatarozott fellendUldst =tat. Ubbon Je1ent6s sze0sz6Gez
1 a....jawiti
tope volt ozx/24
ufz
jigagvidensel. Am
OGYIT-t kóvetkező gyermekvédelmi területekkel foglalkozott:
bOlosedék és ooeeseaSotthonok, óvodók, nepktzi otthonok, adopedegOgial otthonok, neveldotthonok ós jevitő intézetek feJleszUse, valamint a tartalmi do szervezeti 'e'k a megjavitdea 'man
intézmAnyekban. Foglalkozott tovóbb4 a oselódon belall vesadlY0Stetettedggel, 4 14 16 dvesek foglalkortatiletivel. Az caur Javes-

latóra kOrazerUsitettdk az lekoleorvosi bélózotot, naveltdk a
bölcadedk estimdt, a a fiatolkoruok rdezdre bevezettdk a 4 órai

munkeidőt. Orez4gezerte ideggondoz6-401ekteni tandeso26 dilomdsokat• létesitettek. A Netenóos szélaokarU •pedagógiai ismaretterJeeztést kezdemdnyezott, népezera pedegAgiai zunkókat, füzetaket
Jelentetett seg.
•

1957.-ben megvelősult orszógunkban az else gyermekvóros

Mon, abol kftel eser gyermeketnevolnek.
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A l.egfontos€abb ,3mzdrasagi és szervezeti feladatok elvégzéea utan I955-1964 között a szovjet pedagógia hatásárs sor kerülhetett a gyermekotthoni nevelés fontosabb tapsswta3Qtainak
összegezésére. Ulekarorslco

alapján ös: zeUo zték a közösségi

nevelés gyerurakotthoni vonatkozásait. A hazai szakirodalomból
Ag©stnn. QyáSrgy "A közösségi nevelés 6s az uttörc3mcszsel.oim" c.
munkája áré,nymutatáként hatott. A hazai tapasztalatok
3.d,nositásável tanulmány készült a délutáni tanórai foglalkozdsokról és a szabad idő snegszervezéaéről.. +fi* 195$--1961 között a
lavel60340, MinisztérS.um Gy4r .mek- és lfjuságvédeimi Osztálya
12 kötetes tanu3mdnyt bocsátott a kvermekQtthono?t nevelői rendelkezésére. A tanul.rrányok többuége a bassi tapasztalatok
,g,yakerbfati, - némely esetben elméleti - óssza;,r,zéa t tartalmazzák. F tanulmánykötetek jelzik a szocialistává fejlődő gyer ~4áa sok uora ko1.átGa.n. 0C}afite
mekcxtthani munka tartalmi kiboratakoz6sát. faypn l munkak nt
jelent meg Dr.tlyargy Julia: "Veezéiyeztetett gyermek" a. JOtete:. A gr ermekvédelmi nevel8munka eayik l..cefQn tcssaésb tartalmi
.

problémajdt helyezte reflektorfénybe Oéti Ferenc; "Az egyéni
bánászm6cl néhAn,y kérdése e novelóotthonokban" c. tanu2mányéaban. ++++
+ Kbwmsegl nevelés a gyermekvédelmi intézm.6nyekben. Ké z irat:
A~ st.C~ 9.a~ . 4yer~:ek~- é s~fjuaágvddelmi osztalya. 1956. Szerk..

C.xsba terel'tc.
Veozkó°'Jdzsef; Qyermekattb:onl közössóg élete. KPT1. 1959.
++ koat4n tlyörd,y: A közönaégi n:evel:és és az uttörő mogrpíom.
Tenkön- ~ +. +vkiadd ; 1952.
+a+ A tanulás megszervezése ag; erme3cotthonokban.. S zerk. ; Ceaba
Ferenc. To xaköny v kiacló , 1955.
Ktatasai Cybrgy-rotcrdi Ede: A gyermkotthomi szatedfoglalkozásak elmélete de- mw akorlsta. Okt.Min.. 295f5.
-s-+++ Háti Ferenc: Az eglréni ■T„+lásr.aód néhAn.y kórdése a gyermeácotthorivkban. gyermekotthoni iiovE3;.ds ndhá2 ~y" Oradea c.
VI. k. 1. lap. KFTI. 1961.

6.go lap...40.21RagpAMAZiwjLagttpa
pmugEgjg julagg
:tregadaLatil
o
/a tmartaokvedelem aspektuab6V
előtőektAn wsiuwrkodtUnk idaiinböz6 tdratulalizak warmekvédeXmi ozerv,notével 43 tainKijuk tartolmi vonatkozdeival.
Jelen esetben el:36346a a poladri tdraodolom és s ssocialieta
dtmeneti temelési cadd körUlményei között kialakult gyermckvéde.
Lem alapvető killönbeégeire mutatunk rd. N.A.Nexés "Smlékeim" c.
könyvében igy jellemzi tarsadalm6nbk sayeraekv4delmit problémditt

XIX. szdz5dot a gyermekek szdzaddbok nevezték...pedig

a valőseiban agyetlen korszek sem volt olyan @noes a wermekekhem, mint as induestrielismusé, smoky végtdro is, bow a gyermekat végképp ki no irtoa or kényezerUlt, hogy önmaza (Alen
hoszon törvdayt...A &lave osoka,y erejét a felnőtt mankdookthos
miri, tisztóre e profit szempontjdből arleolli, a be ezzel
néhóny fillért mectakarithot, oda dllitje o gyermekat a gép
moll'. kigitsze 0 wormeket a feln6tt munkdo alien de a mermok
gyenge erojit balólos fosyverként hassndlja fel tulajdon spja,

eset/es salyje ollen." + 2 zozdaedgi borendezkedésen alapuld tdveadolombma a gyermekvédelem jogi, egdszségagyi de asocial,
alluad60 10hatatt wok, melynek fé célja es volt, bogy meavédje
• téreedelmat a veszélyeztetett és stillött gyermakekt61. Proven*.
oióről a ss6 igas értelmében sző sew lehetett, mart a térsadelml
vissonyokból szökodgsserilen követkortek as anysci de erkölcsi
értalmak• Wermekv6delem as adott körtilmanvek között a kepi• Kiemelés: Gyermek- de Ifjuségvédelmi lament& I. 156. 1.
Takönyvkisdó, 1962.

telleatikus tirsado/mi real védelmit 15410141.'416 4UkOdds, amelY Jogilag körölhatirolt keretben biztositja a részorulők ilotébes
ezökséces legminisélisobb életkörtilminieket•
azecialiste jelltg4 itmeneti termelési 054 kör(11 , 41yet

közötte vermetividelem célJs a Velös4gos prevencid de a kérosult
gyermeksk szocialiets eeberri novelise* A, gyersekvédeles 0 funkciójs test a siocialiste navelés sojitos eszközökkel törtind
segitéeSs Mildest röviden it fogalmezhatJuk mast Szzel as 4111tiauakal nos kivánjuk taesdni a OBA, es igasgatiielp as eadessigtigyi 48 ó szocidlis tevékenység fenteseggito sit alapfeltitellé.tesezUk.; S szakaszban a gyernékvédelea tevékenysége mindinkibb
eltolódik e prevencié irényébas bogy Jogii asidsségi, egészeég$1.
gyi, igazgetési e neveldsi is téreadalmi tevékony4igin kart-am=

megeldthesee vsezélyeztotettséget•
A gyermakvédelessindségi javitése irdektben a jelenlegi
gyeraskv444 ottbonokst gyermekvédd lélektani és nevelioi s tenicsadó
int6siotekké 10)11 itelakitsniqb A gyormekottbonokban pedig =On •
Italians nevelni a eseAélyiségfejlidésakben ip is küldn a kirosult
gyermakeket, mégpedig

prognóziauk tendenciéJe de

terépial jel2egak ezerint.
Mir a szocialista itmensti termelial mód végére megesUnik
ez anyegi olcmiatti Artalom. Addig annil differenciéltabban ja.
lentkeznek az étmeneti gazdaaégi ‚let ideiglenes sllentmond4ssiból
Akio mult tudati örökségébal is a két vilégrend %w4g:18re hote6s4-

boa ersdd irtalsak Közvetvel tudoti szinten nap mint nap termsIlk as értalmakata két viligrand ge*dasigt is tdresdalmi viszonyok
közti kUlönbadg•k. A gyermOWddelemprevenciójAnak esökségszerilen
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litre kell bozni era differenciált drrwaltságu &Atilt** elleni
filozófial, közgazdasági, pazichológial,
*stool buret le,
nevelési o mentabigidnial atb. kozponemsekból 411« Mlndezt az
ldealógisi barest exact* társadalal biatara koll dpitani t létre
kell hozni a wormekvédelmi tevékonyadget koordinild 'nerve% )
amelynek

eel* kózpontja az iskolo 2e»).

A racialists tireadelzi rend zagasabb tokin s wiermakvédelesi /*AO atrukturálle változáaokon zsgy keresztUl« változás
•iVik JelloolAis os 102 4 hog , a prevenció szintjénzegolUdik
a gyerzekvddelsz« As össznépivá v614anigazgatás időszakdban e
wrest:isles anyagl bdzisának jovulása lehetővé•teszi az iskaleotthonak fenntortáadt, ahol smUkség amain agyermak hati vogy
Allandő bentlskást kaphat«
A szoclalista de kommunista társodalcsakOrdlaidnyel kdzött
is Le z

eldirvulds, balesat, válás, szerencsátlonság, tulsze-

retda. !Abdo neveldal módszer stb. Mielőtt az eyes gyermekek
konfliktusal torsalásokat okezneks a prevenció tovékenvégOnek

ersdanyaként otthonokba karUlnek. abbl an is kóvetkozik, hogy
gyerzekvddelez intézmaueiben ujabb atrukturálla Atrendeződda
jOn létre. A specidlis otthonok zegazUnnek, felolddlinak a hekyl,
kórzetl iskolsotthonokban•
lehetővé válik az la, bogy az árván maradt gyermekek es
loltalaotthonban lokással egyidőhen azerveasn baletartosnak egy
adott cealádl közösse-gbe. A lohetőadgek határain belUl mielőbb
hozzá kell kezdeni, bogy s worzekotthonokban élő gyerzokdknek
la lawful nevelőssUlójUk. Sőt, as iskolal szUnateket o s jelentCsebb
' Unnepoket a goormakek Is coaládl kötelékekben tóltsék. 4 racism.
lists humanly:Nowak létre kell hoznia egy Aiitosan magas azintU
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novelősoillői hőlőzutott al's= inindan ralozeruld were& liskoloetthanbon lokik ugjan t de atcrtne él" et;v coulddi kazdase&ben.
Jaen körLilanyaink

rzlz
'
is al kall drat boa az

eaves (obey* ea(ial treadditii ne tobaosenek ologuk ald cecildackat is no aoaanek 1do*u aworriekek e trac,ddidknak• /41drkezett
idejes boa a gyormakek

erisblcol foleli3oodg konkritea

taogvoldouljon. Emu* toiro kell tereatteni ez 16=31:4,644 Joel
kördltadoyeit do ernciai
A jövö'bea az lokoldkat kell egy Najaf:, novelősydai"
i 0161/5 intelzkedeal glogisol da leliatőadfeladottal wogbizni Atejf
gekkel/. TdroodaUunk fejleddadvel inddooul a veszi;lyeztetdo fagalou'Anak tartehois$zocialista tr.iroadalcunk kUrillraC-nyei kaztitt
drtalmazdnak it koll takiateni r mindort ski now od k114 Aegltioodeet e, syermekek ozes2dlyiaegtulajdottafigoik fete'
Unnek magitdldadro pedig cook az lokola kepas.
•

A tov4bbiekton viossoljuk ales a gyerstekvddelearől kiala-

kult dllodfoglalAounkot
Bev a
Wad

t

°

bi

*

4

•

4, 1

6

‚pots _ozett0448dArgd_noveyypp,t?, Zbben z tirtoleaan a gyerotekvddaloat kt$rdbe tortozik va:!Auloonxi wermak ockoldolu ozeeialiato szetutlyiebSggd fojleezt6atinak ezes3o4coz6 lezelőnyötiebb felt 6taloira relhisni fiayeltnet, rd2ztvonni e ockirtlnyu aunka
ix y it6tulton di ozervezdotiben. Ide tartoolk toviibbd aindazcal
filloOlpelazirek teVtikanywago. ak ik clunkottalytikdn, caoladjukbal vccy
azon

gondviselő, 6v6.4.fej1eoztő tin nevelő tovtkenvadget

folytatnak /19rókbefogsd6 szUlCk ; rsaveléesUlők etb.f.
A- gya,rmakvia3elmet aa e>soaiell ► aate bearaendeskede;eti oraszaigokbpn
s téraa<asdelssa zegbizéeaibcil., a térsaa ds l.om f#rdekében es af l..tasm végeal..
.

As

Imams

.

gya;>}xnekvédel.met :igazgrtési t katurdliss egészeégagyi

etb. sssers►es3n keressstUl a tirsadas7.mi azePvekre témaumkodve azerve- ►
si s 1 1'4 a w it, * is a1l0nőrsi,
.

LiittinMeRtfaaulg Z-400 l*t -t01:$V4 . 4*.)(44FRAelc f048001*
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a
3 s f A gyermek-

védelem Obit 402.am$xnnyi gwearatek egdssségee testi- s'ta eze>eiytsftreJiődéee O;rdekaibekn a Pedmgditsoks' ci*staasfit « jogiezaks kuttur-

. de szofw3élpotitl:kutok s+gyUttallkadését
p+nli.tikuasok, r kds,gaz3és xok
igényli« A kapitalista orss4gokban agyasraskvédel.,am elsőe3+orb!an
estegénytial oc9a9iai.sstaoiar. Szért soak igszgatdsi it s JoSt feá>uW eatask asl.léi tiaeairas korlétozcial;l,k. :31..o-...* 143
; :.. . ;,: s ' ._
: ► :o
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fürayol,á Aarci,~ . pld,tfrbe s aa fat i.nOvaskt ►a5 nemzedék sokqldaluan mavolt s smos<iaarliasta aszemél,yiaséggi arzaveléea>s segitésa. Eat a fő te«
.

~

lPadastat kell ezolgilnia a jogis es egéa~tzségeigyi stbs intds,aégioicnek la; d t'égabb értelemben vett gyermekvédasla,t tí;evékan#ya Jdgat
~

af,3terlfewa vagy ansitja; vaádel.anct,ek is ezokés nevezni. Snnek ena1*
gAletdban alllniaastko of A kultürélie l,ntézményark, iaekela s uttbrdbáas,

mozi, =intuits t.exevisti6, 14#460k, k+ön;ywrek stb. b/ Jogi is au+ta:lt~ lis tAta~wkawdéseki p6ldául a dealédt paitlöc, a kSatkorusk attnkak.afitils#nye3nek azeb6lyoz6as., az éjsseksl =as meatiYtdsa, a
asasld4jogi törvény etzoa3Mpol.itl kasl intézkedései astb. c/ g a s so,

eégbgy t intézainyek ipildétaI ass erc eadottPonQk, bd learddék, váddnSl szerveset stb.

vetiee wr ai;~y~I.tart4
w~ ri.wilr tev~se~~nak u kia] ~cruak
r.~Y 4~z~
~ ~k

3~g~
~~~

~+

r~

mi gondovisba qOeldt, as QrkOleei zilxlós wecokacidi,yezds4t, o gyermokcatitionok d e j avitó int dzetek ne¢aldal 3rilny itiaudt d e a

CM-Wo et szokt4k tekinteni.
~ ...

tqvdkenyadg a gys ~k

,

~ ~. •

;-

w

.1(

-

:. ~..~ .

...

~ ~ ~~Í~ 1#T' ~~~

aim* mg."

lam tágebő de az bb dt" te

fei:eldoq► a gyakorlat~

~

ét fd teraleten rralőe.ul

gyepzekek vddelos , a =ask bálztoeif►dee,
at A esslddbaa
bogy szoadlyiadgfeji ,dddsiik zeveartal aa 1ogyan.. Terjedelmébe boletartozik vslamanky t oealddben aretdmdnyeeen nov$1add gyersek. z t.
nevezik dltaldnsaA prevantiv gyerme.kvdde2cmne#t. Ide tartozik a
.

ter s- dc erailldanydk vddeloa,, caepeemd- da ki.e4edvddeles, dyed siiekelat- g►yermákvddelate, . tovdbbti ae ipari tanuld ds munkdt v4110
~

~

.

ifjuság iidtlolme /18 dvee k4rig/, d1taiQban egyeres*ek drte i~~

er

t4rzela gQ jidddsdt biizteattd bastes intdzkee3ds.

As ditaidnae ,/preventiv/ gyczmakviddialme$ scitlka ez es
gepdcszá intkzetek %anyatej blzt4eitaia; keteles4 ol.tde,
erotmtae vdddndi 1141ózat, iskolai orvosi vizegdlmtak, fog
e~ t, b~ xesedák, 4vdddk, xapkbzi otthonok, kal•l.dsitmak * iPeri _
ot mkt gyermakl:4iektanl de nevol.dsi teendcsad6 intézotok, pilya.
.

~

,

v41482t401 tiondcaad6, gyermek-ideaorvosi rendelak` gycrzokadill.*
stbd.

tet6
~~~
.
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~ ~y

,.. •
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~ ~v~ ! ~
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~~t~e

e31•o ~ t$
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r. Y~d+l~L~y~j
~ ttF74k, or ~i`ib ~•~~;#~tV~t ei:j ~ ,~ zC~ccwGf^rcM l ~iog veaatiyals.

tetettek
tek ~ nevoidsa.
.

:

a

j

neve3betdvd v4gtrak, lelkileg edrditok, zUldtg.
.

.

60 ö v tlan

O

-

•

kv

olemb

xsicajzoalaskjlateialW 0yormakve.triG otthonok, gyermakotthonok, gycksmachlgOgiai int‘zatak, idtszo k
i os aasz040g 0. udulkst
azo1g616 otthonok fazivq. Ö tilabeteg o vacy aotazs(lilag laroarlott, gyangin tdpleat fiermokek rdsztra6 gy4shat6414gok, fistalkos
ruak birds4gal, Ugy4aza4, 0 rendőr 0614 syarvekvtdelmi
Caetwomd-. 4s aornokkdrbszak.
7.

Or

12912ALUSL#410494gra611222.9Adi•
6
A gyermakwidelam neveldetudomdnyok randszordbe tartozik; bz
41toldnoa 6s kUlends viaaony6ban vannak egymdssal. Sz klitanik
az elObblekből te, anikor aasdllapittiat wart, hogY'.0 Warmelo.
védelam neveldseel dri el.
A gyeraakvddelaa.cilja aokoldalu9n stivolt azociallsta
emboreszadny aegval6sitdednak alőzsgitdaa, tot 4s* 4a biztosiqw
Use. Ebba i.e ldtazik, hogy agyarmekv6dolom a azoolalista
dagógla:cdlkitUztadt alvban:teljesen 6tvaazi o gyakorlatilag pedjg agy' valósitja oast ahoy aat specials monkatorUlata oak..
adgeosi ds lehet4v4 UAW..
Arizsgaljuk me& hogyan foglalja Osaza'az dltal*no s patiaildgla
a novalds fah jadelt e ozak annyiben xviose?'a gyeraekvédanavelőmunkelj6b4n. /Vreigoaton0yOryo profasazort "A nowelés
Obb jegyaine4 flaasefoglaldsge alapian•
a/ A neveldasel a,t4raadalom a rOgi da uj nomzeddk kOzdtti
kapcsolatot biztoaitja az61tal, hogy a rdgi peamaddk ilta4ja

Padagógia Z. 73. lop. Tankönyvkiadd V. 1959.
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•mega tepeoztalatait az 1.tiu namzedéknek. A tdreada1omfejl6dés6nek
ezen alapfaltételdt agyormekvédolem ugy kivdnja szolgalni, bogy
• cylk oldolr61 batdet gyakorol a rig/ nemzedékre csalddra,
kbzéletre lemortot1 volt& a tdrsedalmiIeg helm* neveldsi k04vetelOnyeket, felhivja t ficolnet a nomads sokrétil eltelt'.
telere -anyegi, n02,9404,1, munkaviozonyi ctb. karOlményekre. Ode rtseral a szocialisto podegégie elveire Umaszkodva mezte*
remtioni speOlélis intézményeit 40 nevelési koncepc1634t, hogy eat-

Stole ezzkfteivel eliessei tee azon ktakoruekat is, a esocialista tdraadalom dpitdadre„ akik a tareadolom eves tasjai Altai
e tdrekvésben voszélyeztatettek•
b/ A gyermekvédelso történilti- ds oszt4lyjellegii feladat,
•

eddigi osztélytdroadolmakben csupda az uraIko46 oeztúly érde-

keit ezolgaltas Ennek moofelelően célja at volt, hogy • veszOlyeztetettedg mitt ezemél4ieégzevarbon szenvedő gyermeket a térsedelom ez6tdre drtalmatlenokkA togye do alszisatelje őket* A feudalimusban ds a kapitalizmusban Oppen ezdrt caak jogi, igazeptdel
és népiélét1 feladat a gyermakvédelem•
• A Wermekvédelan kapitalizmus kordban vdlik karitativ
int4zményea jelleg&d.
A

r k

AU L. 016
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ei
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ntve

nay 1 i
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Egad*

d/ A gyermekvédelem a pedogéglai tudozeinyokon keresztUl

réfme a feldpitményneke

1$14

ancsak Wligyek jUltsmik, may** a

neveld$re, mint felépitMenyre dltalében vonatkoznek• A gyermak.
védelemnek a neveldshoz hasonitlan van nem folépitmény jellege
nyonek a fisloldgia, a pezicholdgio, a pezichiarie do a neur616-

62

~

latósei, 8zralyek befolyásolják agyerzekrrédelen nevel.éeöt esjdt. konciEpCióján1#k. kirtaxnkdldenten.
ef A gy ermokv‘delen, ant obyektiv tart:Waal funkció
céltudatos, tervszerii de szervezeti sreberi tevekesYadgbsn vfel4sul wag . t Y`dhattis 6rv6«iyáti a * ` " 116 :
.

de tul is na

.

azon, mart c011udatcasan is tervezerUen ezerveei, irlr.; ~ ttja, nevelZ
a

.

ebból a célból, bogy Zyerrok@i,kbBn kialskulp.

jutbak a ewocier3,lata egemay iség til.lAjdolis411, Qmel;,1ek alkalmas*A 'Wasik iixet tárderdaalmi.' teladrstaia magol.d6sára. Ezzel rámutatunk egyexs.ckvdd+aien egyik cajatoe funksi6.34ra, amell,rbon a fenn4110 tdreerlal.cm;ra bet, how mind zevairta3,anQbbul bi.ztcsitea a
gyezsekek szet3i► Ql,isfta i'e jlődtsétt. Szökebb 6rtQl.e ~bfan pedig a
gyeruekv‘delam a környezetben drtalomnak kitett vagy s vaezelyt
dtcél.t gyereokekxre gyakorol 3cftvetlen de közvetett cdl.tudettaa,
texVazerti d s arcervezeti rithatüst 0'061 a célből, hogy korrigó.3.
Wiese ezen g,yermali:ek a zwl;yise44t, és ezzel Olke 1mosed teae
őket tdreadalui3 . feladataik hetlil.tioro.
,

~

.

az

.

nQvelda 6 éves korban kezd6ciik , sailg a
.

gyex*sekvddaees tevélcenyelge már a setil.etdatdl fizie 3:eamel kisdr3
.

a#'etlnövekv0 amilzad(ket. Az iskolai xaovelöe 41taldban e tdxendal,etilea dltdsY.d.aasmk eifogwdott,, r=nesxad,tisne>k" nevezett kOrxYezettel 6e annak kwteirsandezer+éve3,, mint adott Yel;tétellel azáacrl és

erra tdma. zcedik. Általs3nas emberi ktiram6mtek köscatt e gyezmat.
re ható terat:dszeti de társadalmi ingerek eléjadgeegk abbot, bogy
e magk1 valt Y'itakci4u6t30k spS ►nttkn k;idpil3:jenek. A gyermekvédelem
.

körabe tartozó gys:traekekksen a. megelőző környezet a p$eiebikua
tolyamat©ket, sél.lapfltakat de tul.ejdortstd2Okat vagy nem fejlesztette
kellő eéxtdcbeta, tb©spitelistiládtek, reterdálá4tak/ vamy peep

•

már eddig sldrt tippet -Wei szintről vl.eeeszubafttelt /'regrseeltó/,

.
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mdsokb4n podia a Deg

02111

falelő környeZet mitt torzul6aok jöttek

ldtre. lay e gyarmdkv6delmi nevelds ezyik aajdtos faledata,
hogy a környezeti drte1m4k dltal kdroaitott gyermekeket korrigdlő nevaldehen rCazaaitee, way a hidnyző termdozates
környezet•t bakiettsitact
f/ Agyermekvddelmi nevelds ia meghotarozott viszony ne•alő
AtovelőközWedg/ is ayerms,/gyermokkOviissde között, elyre a
nevalő inevelőközösads/ vazető szerepe is a gyersekek4YortzekkbOoodzek/ tovdkegy közrevakdadoe jellemzdi A wermakvddelzi
novela unnka is ipeitliris folyeat, amelybenkUltindo fontossAget
tnlajdonitunk az eay nevelő 4o eel növenatk Ores viezonydnek,
biaz o kepeaolabon veldeul m ez ey6ni tereipie. AlspveZő

•mune* azonban itt ie a pedazdgnskollektiva a gyermekkolektivs
egytek'iiehoz veld viszonyd tartjak, amelyben a osoport-terdpia lo

meavalOsulhet:
•A gyormekvddelem eajdtes körtilmAnyeinek figyelembe vdtelio.
'

vol elicalinozza a neveldotudomany valamennyi eredOmdt,, A pedar.
gdgial eive razint vatozatlasnl vaideulnak wag a gyermakvédelemben,

eeetben pedig mint dltaldnas elvek a apecidlisou

keresstUl érvaviesülnek. A giermakvddulem egy rdszről tdhdt a
nevaidotudoredry alkalizezúci területe, de az dltal4nos elvek igy
r6sze tandenelazzerilan valdoul Neg. amelyben követkeklik, bogy
aYersokv6de1esnok aMvan 0 maga aajdtes "OnmozgAsa" is. aből
addödsn waraekvidelem . mint speolitlis terület, melybon az
adott dltaldnoe pedat;4giui elvek u ItUdnOs tomjiban drvémesiano*

.

meghattirezott szerkezettel rendelkszike
A gyereekvddelem viaszehat a neveldetudovidnyokra do

nevolda konkr4t tortiloUre ezzol, bop r4a4toromt1 a neval6s mare.
yalósit..w'nek felt4teleit. A t.),ititc.3 tov4konyaág
lidktalan
klmiStz /0 'WU mozvalóaitott nevoldai taveAcrayedg iaanwisql.
cileg (la mincoéglieg atif.a7amitja per3a2e)alai tvaeztaiatokat.
14
&L,r1LEcsoikl
$z.L.Rubtlstain u "Voproszl pszieholo0.1" 1955. did
orzarAlbczi a paaiuhalógia tudrivinya i, batdrorta nleel
tu;1:344ny, n1yaz ember lelkl é1at<3ne1. ennek el; ogy
maWdoe 61ta1 .11nt6razott jo1eno4anak a tbrviAyezeritazeit
k.utatja.
Mathew a Iola zUk3dtot QZ aa hatdruzzo mg, e pAstabi.
kum 4 nourodtuandka vaIppeuvi tarvemynek engedelmeakedik."
4,-;ornekvdde1uti gavoltls tertwa

ezon41aie4gavarokkal

kilzdO gu'arookek Inzichltuafinak korriatildaa. A ozoodlylo4azavardk
mina fiziol6clal wil4U40;dkre wzothetek via. Bbb61 actdd4OU
neve1613

fizlológia fontoo alaptudoludnynak

takiati.
mavanbb idezalkW4a 02 azynbon psziohikus 3elons4gek
ijb

viosa. P.sekkel a je1ena4gukla1 sparzekv4del-

nove103 mimAnntvi 41unkdja aorn 611=dóan s talellkomik.
Rovel8raun246nkbara az idezrondazervilkOd4a)t 111utve eon*
memytIvKinulaaait 8zubd1sTozzuk. A azUkobb Otalemben vett afar
valiaeo kOr4be tartozó gyermakek feladbb ldoggOkad4aban
ttibb-keviewbb zevur v

,

annek we:701014n zavarok mutatkoznak

UAW, jeleuzeik tern lo. Wrzely tiAvn outatkozzók 10 a fol.
a6bb 1devii4k0d6a1 zavar, a nervizmue tendból kavatkezIk, boa a
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zavar kiterjed e psziohikus jelonadaek boozo3ap4odre is. Wilda
tanulaWayozni,kall a gooritokvddel3a ktirdbo tartoz6 drtalmazott
ayermkok ozeedlyWgzavaroinsk moGnyi1v6nultlaait do ozok booze-

famdsoit a foloebb idegviik6dd3 tarvdnyoivel* A PazicholóGia
tbrvdnyal aogitonek felt6rni o kamozeti firtalwakat azonvedett
Syormekok lalki salitoaa6gait o azok aajdtos tOrv4nyozorti koPeeplatalt. Saga pOldgul t3 lolki relyatatek, d11400tok do tulajdon05gok movaral kesti tarvenyazara talpaaolatok folteirdodbazi. A
vieelkeddo tan?teib1 benyolult dttdtelekon koraorta 1Wvetköztet...
hotadk oz iirtalmak ekaira. A ssermakv‘delmi navoi4mmakdban eontoo ozorepe van

az Catolatoo 11 016%o ds noircleoldloktonoak,
-

-

valapint a pszlehidtridnak. A re vol npvolde mindezeket
eDiadbe fogloldan egytittee komplex widen kut1611trtuImak
tOrvdnyezer4 lefo4yelaCt e mocnyilmJnu16oQit da aq;itoizeted e
tordpie megalapittedban.
A gyermev4telmi munka tudoaanyoo aleluzdodbon tovabbi
uet kqbtunk

qei

siox..
_isatkielitai

4,61 69 ataidagat t.
A dielefttikus motorialieta ldlokten elo'gorta a sze0161.-

peziehadcift do elbottirolta malt a hibtio azeta1:t61. Kovoljov
/1962, kifejtotto, hazy a szoeieloziebol6cia e u kolle4tivn
vagy "eooporttudatrt5r azdld tudondny puj, Immliate kidolsozdoos
igen nac eltadloti do gyakorlati jolimtaidgeol readolkezik.
Sarenoir

/196V ozariat a szoolalpszehol4eAdnak vGn On41141 tdr-

gya, do S. Idtezdai joga. Nrevo az

141k1 tevdkanyedge

esoportbon 4s tUcT3bon. A ozorze a tov4tbiakban kifejti a zavarok
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fewir4mArtou lebst4sel4t jaionleg vizsgált tertilettInkOn le.
slmoVapszleholődlo a aartatikvtitiel szátaira seatodget
adbatna es agyőni.- is csoporttudatot betőlt4 tertalmak, gondok,
drOmUX, törekvesek, emberl kapcsolatok alveinek teltdrdsában,
eamly tin:7024k mind neeyobb itte,61mi tbltCueel reek.
veoz6lynsk vua noutiv hutuorondszerLSk kitett gyermek
'Watt!) a hatásrendszerek de a fislolőzial szerkezetek Integréolilban sejatosan jeleniti meg bomazút. actin ;)ajUtos Oumegjelenitds felt/146361)3n segithetne a azociálpszieholdgia is.
A szooitilpazloboidgle werstels.vddelem gyakorUita szerpontjdba 13 jelentOs lehetne, kOldnOsen e szaailylmIgzavarek,
neurdzleck in a pszichotikuo lelki zovarok tdreadelml okolnak
t4ltőrdailbon,
A giemoskvéde/is azool4113 -*ariastatez tartozik a suntél
higiinla de pszlohoiniglinla aszkbiainok b4yes rslat értelme-

ziEle is felbssználóes Is.- Sten alkalmazaal ter4let tarkorunkra
se4t1 iran4iten1 u 11&e1met, toveibbi teltgrhat tdress kapcsolatokat p41d6u1 az értulmak tiposolt i a benntathatje a szemilyis
s'

iUto fej14d6sdhez szUks4geS no

it.

italatóbbi ivekbenkilardlan mind gyakrabtan jelennek ass
olyan gyüjteminyes kiatNanyok s ameIyek oa-egy o1du3z61megkisivw
11k megkbisliten1 e gyeamsk mantilla lits pazieheaglénial toad..
(Wait. A szerzők tataleban abLan csogyeznsk, bogy olvan bistikom
elmeogiszségvidelmi szervezetet, intőzmenyeket, adgyltvaginevele,
tanéosedó mOdezerket ken. klalakitani, swelyeknek sUk8dise is
slkilmazise kdvetkortében agy manUlisan ea ‚*ebb natal
n3mzed4k nOvekszlk Í.
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Sejat kdralairveink kUs4tt is helves 1ern iz ilyen kutatis felodotdt um meghatarozni, hogy mivel &omen rolcdő
tdreadalmunk tbrvenyasertieu mind nagyobb kavetelményeket timacat
D? emberekkeI azemben, •sdrt Ngyorsiltemil Ursudalmi fejlődde- ,
eel egyieWben Reziteni loll as emberek tudQtrejlOcedt abben,
bog' severok ndlkUl kdpeeek legyenek megfelelaidilmlan avek.
taxotWalmi feladatoinkmk. Windehhez osiikzdgeo lenne o basal
siwesaszo4gUivi tapasztalatok meafelelő drtolee de rendaserestise is. Uiindul6 ponttul ezoloilhattlemak eves a tbsponti
0.yormek-2deggondo2ó Int6setok tepasztelatai ds maze.
l'sen int4zetek edljukat ditolfibaa,két pontben födalm•zta mew
I. oegasebb elmaegdasJdgdgyi kulturs, 2. monttilioatt ezdszedae*ebb if41ustith nigY teljes drottodggel
munka

belyt a tenable, a

ti ttirsadelmi dIet mintlen tarület*In4

.g.ra...0,146sauta
halumWskaglIala.g.gazishiti
Hibful irfoysatot kdpvieelndnk, hi gyerceivedelmet

patoldiaide irCnyba Uritoank, dppon ezirt saikedges hatdrt
vonni e kin terUlat kdetti A gyarmevealelos tbrtdnetdben a
gondosott gyermekek tdbbodge elzUllatt * krimindlis
adag' vtat. Ugyanekkor ecyad31 a peziehiatria keretetn beld1

vetedUtt cook fel a °141,k agyi tidnks gondolt'. Mivel
Unit

gyermekvitdelem gondosottjai többe4gdkban ssomdlyiedg».

karosult gyormekokvoltok, •sderteaken esonositotta a "141ek.
imdm4szotots a gyermokvddeles f6 funkc16iva1. Voitk,skik
minden goldosott gyermeket patoldgide esetnek tekintettek. B
ndset jelenlegikrilldnyeink közbtt vdsdrvdnyesan történelmi
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ertlsnni vt1► it., alert nem veszi száai.t6sba sat, bogy egyaxmekYddeiem ünálld felefiataivt vigsed ixrtásx+exLy-rendaz erri lett ie iddközben icio3.ak:itotta saját pedagógiai koxe.ce.poiáját is.
Termtszatesen ettdl fdczótlenill e gyermekvá4elem tavábbre
ims támaszkodik e pazatohi;átriára, mint táratudom;inyro. Segit la3.tgirni a► ezemayi.edgt,evarok fiziológiai: öaszvfUggéseit. Bomutatji ee környezeti ártalmokb6l kbvetkeső pascioheis :avarok ttiaeteit, tudományosan reend.szesrazi, ce©portositja dicert f©rrdeuk és tUnetsik
szerint, Kidolgozta eszamdlyi.ság seuvsrQlnak hal,yeRe3 diacndizis
magáilaFitásáhox sziücság+es módszereket ás faltárta a terápiai eljárások laieetságis eseteit i,e. Easel aegitec:get ad a wexmekvide1em latágkUreea nevalt ezema;,ria' zavarokkal ktled6 ayerrmekek nevele 1'iez.
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B1ős6 fe jezettinkben ki...i`e j tattft az elhazyott gy axnekek
.hol,yzetát a killönböző társadalmi resadszeraktaan• Tanulmányunk
Jelin riee ►ében a msrxiatat. pszich©lázia oldaláról kt+zelit jUk meg
ás tór juk fal a környezeti ártalmat elszenvedett gyermekek sgesay/ 1 4gzsvareiti i?e jszettankten as slóbbs preb2árákst tárgyel juka
- A szemd3yi.a4gzaverck eírtelmezásene3c fontosabb elvi problémái.
- A peziehikus falysmsto3a, e azcaadlyiag ti13.apottk3.sk is tulaj-
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donaLIZaindk 000 7,0faa3600 a azamaxlcezavarok kialokulelcdban
. A neuroendokrin. rendozer =wrap. 4 szamayistgzavarok:klalakuldeaban:
. A szamtlyietazovarek logaakeribb meznyiIv6aul6sai.
lok,Pzeria0gialwaroktrtfAIR0901 01f179/400044
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• Sz•Laubinatein

dltal kifejtett detorminizcus trteluezése szerint a irlavilits
inaerei betnak am omborre, hatdeok anatdsloi.fizialógial Wattsdgeinken iltszUrednek to meitj6k a peziohikus faUssatakato
a=elyek meateremtik a ozepOvists tulajdonstiaait•
A killviVig bateisait szervezetUnk inserilletktat fozja fel•
AZ liver psziohlkus tevtkenwodg- vdlactzfolyawatainak lonyoma-

toiktnt a ozemtlyiodzben rögződnek bizonyos taajdonoA esok to esy
sajdtos czerkezeti Uoszrondezettsft /1ntcurdai6/ J5n Utz*,
Ktati5bb a asztat rani:moo formloidk, mint kepeoe4ask, ‚tallow,
irinyultedg determinaja a ozemayieemt, de a totrabi uj to-

vtkenysta iamtt addositja a rtsit, te macaoubb stintan intozrillja e szoloqpisúeet.
sendolatok vilúa(ned tefmik, bogy a ozemayisql 02
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• via egyodi Clete folyamdnkOrnyezete utal a1op4in maZazuntetve megőrzi ts maG-asabb szinten tovdbbfeJloczti OnmaaCiti A
szen4lyis6g:feJlerNaChaz neaoloIő hatdorendezerek komplex
hos,szantart6 eeydtteaCre van ezUkodge Ha a külvilAR hat4sail
patderendJzorai rtividebb, hcauzabb idGre

sanasjularigiamk,

'

;

Xi

valamikeppen torzulnak, akkor az eaedi

ember bela6 adotte6g1t1 fkceen a szemelyiatz eddigi "rőgzalt"
szerkezete a hotOtorzalsoknok meafelel4en deformdlódik, esetlag visszamarad s. fejlaidsbon vacy diszharmonikus 411spotot o nem
adokvdt vdloszreakciókat erodakruess Vezicack

02

aktutilis szemi-

lyie4gszarkezet s vow tcrtsIom deformdlődik a kUle4 hatdaOktól

faaaen, [inn 0=01 et a biológiai folyamatok funkcionglis
strad4cOben
is zoiturok JOnnok )'te' Umeink len,yee4nek kiinduhen a
a
16 pontJdt itt koll kerecnUnk
ha
1 .,
tj

t

4

4

4
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k elt
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Ea. A karnyezeti drtalmak a ezem6lyis4g zaysrain kivUl minden
esetbon biológial, fUnkciondlia umrokkal is 0.&'ytatt Jarnak,
akkor lo t ha nem minden furAftben drakelJilk Cket, vogy
,
Maj.tiles nem jalentkznek. Pl. bónatot o airt 104gyskrabban
ffidde kiadra Ideoese4g agates az emberndl symorpanaszok, mdsokm
ndl emelkede vdrnyomdst, megint mdaokndl a bőr viazket6o•4
vdrcukor casakkaase %rosy omelke4Cae, azivszurde # hasmenis eat.
paw:42°k jelentliezhotnekii A biológiai zavarok ugyancsak minden
eaetben allyosabb vagy anyhdbb, rOvidebb 'tea hozuzabb ideig
tartó t4szomayiegazolvDrokkor jdrnak. Ezen dilithisunkat igazolJdko betecalgoinket kisdrő pazichős zavorok,

Ve jtegetioeink a tovebbiekbren is olyan épeleadjU gyermekek-

re vcmatiaxasnat, akik környezeti hatdscir miatt nehezen elkalmsa•
kodnak, de nem bete.zsic. auk a labille szeaayiségeze.rkesertti
glaermerkek, ekiknek, azemélyiaégdllopote normdlienek tekinth ®ti,
bdr sok esetben a n$esdl.yiségzavarek tovibbi elmélyulises e3.ssbotegmoigxez vezethet. Gegeei K ie e

me,gfoga3mtazdsa sz:erint a vo-

ezil,yaztstetteég, a s$emilyiségzavor nem mde mints "Q.,1astséJ.v3 siav
l p,,, a
az
t tra
Ue
"
:

:

~~

:.__

:r e

•

t:

jewse ,_waas.4 ~10.'" * Az iAyen gyermekek a cseliidl diet á.l.taldnas labilitiea 'woo bidnyea miatt, az rentfazoQiilier be3olyÁsok

*admire kiszolgáltmtotti aélnek. Sztemél,Yidftmerlrexotaik szélsőségesen ingadozd, egyoldeIua ►n mageefaku ingerhetdeok vagy gitlisak befalyeea aid kerill. A ozemélyisdygzavarok jeleit eutetd gyermekek még nem $tiá.l.öttek el is nesr ► bilctozdk, Munam nehezen nevelbeM
tők, de potsancaidlisaars hajlamosak Wilder*. Velaeae,nnyinek je33vmzd.

ja, hogy személyiség-aajdtcasggeinek mértékrendszere, illetve
ár*té3celiai ezdinvonala ingeaae"► , mszcetartiisuk nem minden esetben
edekvdt. LWObbeaef3r czenldd# kapcsolataik hidnydban nsodrad.naku
és magatart►isukhot nem tudnak Imáalskitani kelld értelmi s örzeel«
mi is erkölcsi ő eaintet", *may biafiavi t;and► g környezet és a
szead3yi.aég egpenaul.yáll,uDotdt.
i'ieaánk aaeempontjébdl eaükeéges rdmutatni a személyiség
pssictiikua zavarainak egységben tdrtána falfog4s4ra és annak
je3enWsCgére. A biológiai, a pszichés folyamatok i4 a Qzeam63yi+ Gegesi. Kiss Pd2s Kri.mindlis caalekmiry e3.ksvetCsC ig eul.yosb©cl6 gyeroax- és ifjuségi szemé iedgzevarur. U«l.A « V. (:tr*.
vosúd. Oszt. Köslsaéryei.
t. 2. ez. 143. l a p. 1965.

edgtulajdonstigok egyadednek de dielektikus kölcsönha.dednak
figyelmen kivöl bsalása elz4rná elatink o azumdlyieCczavorok világos 6rtelmez6ednek lehetdedgdt. 8 kirdds megitdldsakor elvi
joientdedgii meztillopitasokat taldlunk Sz.L.Rublnatein ativeiben.
"A szemdlyiedgldlektanban irja GaiL.Rubinstein = rendszerint

ele6sorioan es ember pszichikus•jdonsr4;ainak /killöneen a
jellem de s kdpesedg tulajdonság ,t1nak/ összesedgdt sorolják; a
tuleidoos* ktliandoen összaftigipek, igölcaönbeen meghottarozzák
eaymást de megbotározott alárendeltedgi viazonyban vennak etry-

soiseal•s+ A dialektiku s materialists azezildlet alopján z•L•
Rubinstein felhivja o figyelmet a ApIsvicz#11jis idlektani koncep•cidk hibaforrásairas "Aade halytelen az ea elkdpzelds o hog a
ezemelyisdaldiektano emelyet mderzed a azemdlyieds pszichikus
tulejdonsdgoinak as3zeee6are redukcilnEk valornint o pazicbikue
folyomatok ldlektena,kdt kUlenálld terillet. A pazichUue folyamatok tanulegittroz4m361 kalon $'41214 ezemdlyiodeldlektan glicdpaeld•
ee o valamint a paziohikue felyamotoknok a szomdlyistgtól
Wilt, elvont illnkciókdnt veld felfog6se ea

uivtalazon hibás

koncepció kót oldale.""
Az elmondottak elapján indokóltnak látozik as a következtetdso hog

.r 6 It

zi

,

• közvetlaatil vagy közvetve - atl logdsz pzem441kds zzlyarialFts ve«.

zetpeic. Akkor is

10 WTI

es, ha •setleg cook a pazichde folya-

matokban vagy csak a tulajdonságok eirmeg terilletén dezlelhetők
a zovorok tfineteL Pl. az inir,erszegdny környezetben 616 gyermekek
++

Sz.L•Rubinsteint Lidt 6e tudat. 522. laps Kooauth L. 1962.
222. lop.
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csökkelt analizátor-tevékenysége miatt az egész személyiség hospitalizált vagy retardált lehet: Valamelyik receptőr megbetegedése
vagy kiesése nemcsak hallási, látni si stb. zavart okoz, hanem kihat a személyiséi egyéb tulajdonságainak alakulósára is. A cortex "leszükitett lokalizációs" zavarai, mint pi..,az irás kialakitásóansk nehézségei áttótelben kihatnak az egész ,személyiség

.

fejlődésére. Ugy véljük tehát, how nincsenek elszigetelt zavarok a pszichikumban, mindegyik összefüggésben van 44 , 11amennyi
folyamattal és tulajdonsággal; vagyis ez egész személy Béggel.
Ez a megéllaapitásuzik nem zárja ki a zavarok, főként ped g a
tünetek egyes területeken való koncentráltabb jelentkezé ét.

A továbbiakban vizsgáljuk meg a pszichikus zaavaar o k altatIjedését a folyamatokban, hogy még mélyebb összefüggések feltártsóval bizonyitZuk előző úllitásunkat , .
A külvilágból érkező és az aktuális személyiségre tartósan ható hátrányos, vagy káros inger-komplexum létrehozza a
pszichikus folyamatok valamelyikének zavarát. A megzavart •
pszichikus folyamat

a pszichikus folyamatok dinamikus törvé-

nye szerint - szétterjed a többi /folyamat/ területre. is. Az
eredetileg egy folyamatra koncentrált zavar is szétterjed a
többire. A dinamikus szétterjedés az adott koncentrált folyamattól egyirányu, kétirányu, illetve bármilyen kapcsolatban létrejöhet.

.
Megkíséreljük sémarajzban is ábrázolni állitásunkat.
a/ Amennyiben pl. asz ártó hatások érzékszerveinken ke-

resztül személyiségünkön atszür©dve időlegesen az észlelésben
koncentrálódnak az alábbi dinamikus szétáramló kapcsolódás jön
létre: az észlelésben jelen lévő negatjv észleletkomplexum egyLic

OG

hap:wolatot tb=ozt többi 1Q . 3 o

w 1.
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Az alábbi dinamikus szétáramló kapcsolódás lehetséges: az észlelésben jelenlévő észlelet-komplexum egyszeriien soros kapcsolásban étáramlást teremt a többi folyamatra és bekapcsolja azokat
sz a dott körbe. /A lelki folyamatok sémaszerü egymás melletti
elhelyezése természetesen csak a szemléletességért történik. A
valóságban a folyamatok egy sajátos dialektikus egymásra épülő
integrációban kapcsolódnak össze./

c;,

Ezt a fenti kapcsolódást egyszerit dinamikus szétáramló
.

t

soros kapcsolódásnak nevezzük. !k sovtrYria,' @LAn_
t e l k c t ak a a g H t•t oz.o W0.4-8- ö c .1 e+:t 9 'k t tkidr
b/ Lehetséges, hogy_ a dinamikus áramlás

S~ 6

és

cos kc ctrcSa9 5 A'

összekapcsolás

az észlelés-komplexum tartalmától függően csak egyes lelki folyamatokra terjednek szét,. Ennek sémáját az alábbiakban mutatjuk be:

Ezt kombinativ kapcsolódásnak neveztük el.
c/ Az észlelet-tartalomtól függően lehetséges egyszerit
soros és kombinativ átáramló kapcsolódás is. Sémáját az al'ibbiak-

.

~
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ban mutatjuk be:

Jelen sémánkban az észlelésből szétáramló kapcsolatok
negatív észlelet-komplexumából három variációt mutattunk be.
Megjegyezzük, hogy a dinamikus áramlások és kapcsolódások variációs lehetőségei több százra tehetők.
Természetesen a többi lelki folyamatból is történik dinamikus szétáramló összekapcsolódá s . Végül is a folyamatok egymásba áramló összekapcsolódásának lehetőségei több ezerszeres varidcióban fordulhatnak elő.
A pszichikus folyamatok állandó kapcsolatban vannak a
személyiség öntudat állapotával. A széfiramló összekapcsolódás
során a folyamatok mozaikszerü információkat juttatnak a személyiség öntudatához. A személyiség integrativ "énje" is folyamatosan •
eljuttatja információit e folyamatokhoz. Megjegyezzük, hogy a
pszichés folyamatok sem esnek kivül a személyiség öntudatán, hanem információikkal benne integráltan valósulnak meg, Az információk adása és felvétele valamennyi pszichés folyamatnak és tulajdonságnak jellemzője. tppen ebbŐl adódik, hogy a megzavart folyamatok az egész személyiség zavarává lesznek. Az is lehetséges,

hogy e kapcsolódások során a folyamatokban a zavar kiküszöbölődik
vagy megoldódik. Ezen esetben is megzavarta a személyiség tevékenységét. Az információ adása és kapása sémarajzban igy fejezhe-
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tő kis

A pszichikus folyamatok dinamikus szétáramló kapcsolódósá•nak az a rendeltetése, hogy a külső és a belső ingerek hatáséra

.

a személyiség a legdifferenciáltabb módon válaszdlhasson és
alkalmazkodhasson. Minél több folyamat kapcsolódik be az ingerválasz folyamatba, annál sokoldalubb és összetettebb válasz alakulhat ki. tppen az előzőekből adódóan a személyiség sajátos zavara jön létre, ha folyamtok között a kapcsolási és információ
adási, kapási kiesések, . elmaradások vagy- torzulások állnak elő.
Ezt a pszichés folyamatok dinamikus kapcsolási zavarának neveztük el.
A folyamatok vonatkozásában felvázolt áramlási és kapcsolódási törvény érvényes a személyiség tulajdonságaira is. Az
egyik tulajdonságban fellépő zavar átterjed, kapcsolódik a másik

tulajdonság területére is. Pl. a képességeket ért károsulások
szétterjednek, kapcsolódnak az érzelmek, a jellem és az irányultsághoz. Szétterjedési és kapcsolódási variációként az alábbiakat

emeljük kis /anélkül, hogy a kapcsolási variációk összességének
kifejtésére igényt tartanánk/
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e/ A képességben keletkező zavar egyszerű soros dinamikus

szétáramló kapcsolódás sémája:

b/ A képességben keletkező zavar kombinált kapcsolódásának
sémája:

cot A képességben keletkező zavar soros és kombinált kapcsolódásának sémája:

A személyiségtulajdobságok dinamikus átáramló kapcsolódása
egyben informdatót adó és felvevő viszonyt is jelent.
A jelzett három kapcsolódási viszony illusztráció csupán
a több ezer lehetőség veriálásábalm.
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Amennyiben az átáramló kep csolódást és az információ
adást vagy kapást bármi megzavarja a személyiség tulajdonságának kep csolási zavara jön létre.
A közvetlen és közvetett dinamikus szétáramló kapcsolási
viszony van az egyes pszichés folyamatok és a személyiség tufa jdánságai között. Vegyük az alábbi példát, amelyben a pszichés
folyamat észlelési területén a környezeti ártalmakból következően ne ativ viszonyu észlelet keletkezik. A személyiség, szémánek
ra a negetiv észlelet egy lehetséges kapcsolódási sémáját vázoljuk fel:

A dinamikus szétterjedés és kapcsolódás a személyiség integrációs "énjében" számos összetevőtől fü gően vagy elmélyiti a
zavart vagy kiküszöböli. Az alábbi kapcbolódúsban gaz eszmény
összeomlásának dinamikus átáramlósát vázoljuk fel mint egy adott
és lehetséges sémát:
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A pszichés folyamatok és tulajdonságok dinamikus átáramló
kapcsolódásának számos lehetősége van. Mindezek alap ját a reflexkapcsolatok teszik lehetővé.
A végeredmény pedig mindig az adott aktuális személyiség

"tartalékaitól." függ. A nevezett esetben a megrázkódtatásból
pozitiv értelemben is, de eszményvesztetten is kikerülhet a gyermek. Az eredmény a folyamatok, az állapotok és tulajdonságok sajátos dinamikus 3.nItegráciö jában dől el, amelyet a személyiség
Öntudata fogalmaz meg.
Megjegyezzük, hogy a folyamatok és tulajdonságok dinamikus áramlási kapcsolódásának megzavarásából is sajátos zavarok

keletkeznek.
A pszichikum egyes folyamatainak szétterjedésével ellenté-

tesen - az ártó inger-komplexum a hozzá legszorosabban kapcsoló-

dó folyamatban összpontoaulhat.

A pszichikus magzavart folyamatának me g zav a rt szétter jedéjc3.l.l:ragü mozg;isinsk

si törekvdse éa oz öaszpontbsuida

eredmómc, a labilis alkclmaűkodeto. H a a mozgde hoeczu időn kereszt0.1 fal *yt:at6di.k, megzoverhatjr3 az aktuais szent%lyi:úg' dl3.apot a t, kdsőbb tulo ú donswgait is. H .a a ;zavar mindh4rQm területre"
kiterjed, az elO::6leg vtjzolt ezdttarjodts, majd összpontosulQrs

és 3wbi.li.tds sajátos kvmplax egysége jön létre e s zemtl,yiigéGen
be3.f~ 1.

A dinamikus o2étter jadési-kapeeo ld',:ia#. t-örvanye1. el2entét®®
a folyamatok é s t.ilajdosasezek kcX2cen.tracii5j6val kapcsolatos tepad6s. A z ide g sejtek élettana e p;rzícYa3. ~.-us tartalmnk mozaa:t,

a koncEn°trdei6 de detoncentr6c16 vdlt á.kozi;a;t toszi sziikcdzesaé.
A kencent',ració e s dekoncentsr<ació mozgdea az egyes aetkoraait
idegélettani felt6telei,tói fUgmnek. Amennyiben a kö rnye zeti ártalmak miatt e folyamatban zavar keletkezik, azon esetban koxtoenrt.relai.da vozy dekonccrn.trdacio tapad ~~ , jöhet 1 ótrre. li;zen esetben

a g..yermek e gy ólmdayátd1 nehezon tud Qa~szabaduln9.. l:llcntétas
eaotban pl. dmlókrAt nem tudja fel.iclówni /mnro;d, ábrandozli,
fóbiáe stb /. A szamélyi.sdg áilapotdt tapadklai zavarnak neveztük

el.
A topadd;rá zovr:,r culyos mogterheléat jGlent az i:3egae jtaknek. Gyakran előfordul, ho gy a tapadés eil.ontf tekú.nt az idegseja sejtekben
tek tuifdradCicábBl €cáódGan oz an,yagct;ere te'l&reraulEbb:.1 adódóan

o .pszichi:um a S.rnl.s5s6gb61 cask
rözni, otni Zatöbbnzör .ClOzfiihazefili

mozraikokat tud tükE`6

folui.Aes öz-, ~ .k03et
'"
adtr

rz± a ozi chi.kus fo12oWak te r b zev,> %n;.:r: avc;zzdk.

Eddigi gondolataink összegezéseként me4iséreljük a pasichio
folyamatok 63 tulajdonságok /zavarainak/ dinamikue szétterjedésének de kapcsoléldásának egy lebetséges aémáját felvázolni. Elora

botsétjoki ho gy a 36mn ceak tárgyalhatdeágot és a szemléletesadget segiti és neulhelyettesiti a folyamatok és tulajdonságok
dialektikus integrativ kapcsol6d6sát. /Sémát lásd a 824Lolda/on./
A továbbiakban a szem42,yieégzavarok elvi problémáit kdzelitstik meg .2leaáltQlánosabb törvények oldalar61. Legáltalánosabb értelemben véve a fejlődés szakudatlan mozgás és változ4s,
melynek eredményeként uj és magasabb foruAk jeleilnék magi s. ezek
egyre bonyolultabb és bankcióképesebb striaktui74k és kapesoletok
klalukits:lhoz vozetnek. A gyermokek tiikrözZ tovékenységében Jolonakoző minősdgi uj szakaszekat /ugrásokat/ hoaszabb rOvidebb
ideig tartd mennyiségi felhalmozdage elezi mug. Az emlitett tdr-

vény alapján vildgos, hog y a hespitalizálddás lényegében időben
elhuződd/és lelaasula mentoriségi fejlődéo, amelyben az ugr*.
sok /mint minőségi uj/ eltérnek az adott életkor sajatocatigaitól.
Az_ inGerszezény környezet az elhuzédő mennyiséci fejlCdéssel.
egyidében késlelteti a minőségi ugr4st, aml az adott életkor

•

ezemélyieégének zavarát eredményethati. A lam= fejlődés eeetiben a gyermek pazichikumában a régi 63 uj sajátooságok meglehe-

tősen daszefolynak, elktilönölnak, nehezen észrevehetők. Igy történhet nog, hogy ea es tanuldkna mig kieiskoláo korban is domi-.
n1ó

vulma jelan bizen,yos 6votskort fejliidéSi

lemzŐk. Az ucrtIc totalit:laa alatt azt értjUk, Loa

egész ember

anatétlei, biolet;iai és pszichikat együtteAben nyilvtinuinok
meg a minőségi fejlődés kUldnbtiző jelei. Ra az ugrást jolentő

étmemtnél: valomalyik tényező hidnyzik, vtaav az életkornak meg'f olol.ően EvQreébb orőcsé>gban veww razt, ekker idalegasen zavarok
jelentkezhetnek a fejlődésben.

A pszichikua "Onmozed®6ro" ltubin s tein, h4,vto fel figyelmanket. A szemblyisé; kislakuldsaen ez "iizmozgd.ssal" ösczefüggő
bal9ő törvéryexerasCgQk • is hatnak. Az "t3nmozgés" azonban nem
jelentf a külső haté;;oktd1 ftiggetlen; fejlődés feltételezését, A
neriel.ól hatdsoknek olyanoknak kell lenni, hagy azok e gyermek
tudatében belső feltételekké valjanak. A kíil.gő nevelő3. hatéaok
61tsl 1rözvotitett ismeretek, eszmék, példaképek, magatwrtbabeli.
farméak, tevékenységi módok stb. a gyermek belső tneecyő2ő4€sévé
-ál.vs: csel.ekvét3re késztető mot3vuMie6nt fellépő belső erőként

v~

jolentaetnak meg.

A 10186 hot6sok belső Motivu.amé veilvo állandó ellentmonddsba kerülnek n régi formákkal, pozichcSe tartalmakkal de
c3©lekvéei ffi6dokke3.: Az ellentétek egységének törvénye a személyiség fejlődésének mozgatő xuáját mutatja mag. A gyermek
przichikoi fejlődését mozgstd belaő elxent®ondgeok sokfélék és
vé3.tazAo$sk. A log6ltcaI.énosabb törvény aegitedgével megfigyelhet jak, hffigy ellentm,ondsáaok jönnek létre a régi twlejdonedgok és

as ujak között. !formals kör#ilmé.n,yek között ez ugat témagat6
`.hottisoIs ugy oldja fel a belső ellentmond :sokat, hogy ez ujban
a r66,i

oc;; Gt; &lbb az3.nton inteer6i je önmsait de i2Y győz sz ela-

vult 3'elott. átzzel. 3stiectbl,yigbg al.kelmasabbá Walk a környezethez va16 mo ; usobb azl.ri,tíi a1.kalmszkoclaara.. Ellenban zavar
.;

jön létre Welt er, ha az uj hatcAaok eratleaaek ixgYv as uj és a
régi e].l.entaondets.ábon "p an el s" 611 elő. A f¢ jlődés 'apongé.os"

-

pedig törvdnyazerSiQn a ezemClyfsbgtorzulds közvetlen lolhetúsbgGt, zavardt hozhatja lEtre.

A :,avarok forrmjti a következők lehetnek:
At i2etard6Gifa /lessu f'vjltydds/, amely kiterjed:r.at az egész

szsmdlyl ségre, vagy annak cook egy-egy tortiletén éozl:i:tYaető
erfitel.jQeeSbcn.
b/ Aggresszp /o gy adott életkori sajdtoe.ségi szintra
visszezuhan6a/, amely kiterjedhet ay etéaz szomClyi€a6bve s vaa
anna k csak ogy-egy tozUl.etat koncontradciih eröteljesebban.

c/ przu3dk, amikor e szeuélyáa ~ z
zavart a.y:envVd. Leh%tt36g.:ia s hogy e tWi9zu244Yi7

aaj6tcvo6ga,
felyauotLla. 48

tul.riaidanat gok egy-egy ter:iletdn jobban keiacsc:zatr4?öü.ik, ads teriiletoken anyhább:m észlelhető
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nem adják ét hel,yöket az tjekraak. ELbG3 adódóan e gyermek óvoi
sztorainnk növekodCsdvel nem tu d ueacl.ol.ni a vole o1Qiaben tdmasztett o 4saldi, i;ikoloi do tűreac2almi kéivetc1u4nveknek. Szökségkii1vil4 K között
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gyermek

durva `%A{ ceelk+wti•dsö A.eC7!ii. Zf44rn •ua Cdetar~ ~~
~

tczwa mi att 583zQi3tk#zi: cjcr:.aktéroaival., tanitójdvnl, eat mdQ
Caaltldtagjaival la , ak i ú.t ől a durvGo4zt3t tanulta. Kompl.ikill.-.
tabá az wet, ha a durva c;sa:tChdban él,ü gyermek az é-,rodab ► .,
is1rQ1ébm Jtb. m6s eiaéaarok:e.l, való
közben coa:iáldon
~~

k3v ~f1 ~; padvk.dpc:k al.oplúra al.a%itja ki a taa~►:atortúarat, lelkiisme-

reti érzdken,v36:t. Ez ra weria.:k köUvetl,o :

börivcze tóvel

kt~ rü]. kcin.fliktubs, akik noheziLL: b clyG el.lr3rat ,;;z Qnd ~ aain. keroazp.

tfll történő fejlődéwdt.
Amig :,z dt3.ag, jó környezetben 616 gyermeket irt hatások
belső notivumakká v::`lt élmények - személyiségiben 106 el1.eantaondáaaos irök kOzal családja az u ja3t, a magaaaZbbrendGt
;at je, addig a rossz környezet esetleg az Qllentrmcrn.ddsokat €zsupdn feler6giti, vagy éppen a régit támágot ja. Az is 3.ehetaAges,
bogy 3nsdekva cselekvéseket hoznak létre és agy4racek azokat
ri3i;zi.ti személyiségében. Akala3d ártalmak pl. aapstiktass4 is tehetik a gyermekeket, ebben ez esetben az vnd134 kezdeményezés,
at akarat legyengül vagy lecsökken és a szera+;.ltyiaEígbeA méris
zavar keletkezik.
Az cll:entmondsok: törvénye teszi lehetővé a retardaácaib
és a regresszid általános mergdrtését i.a. Az ellentétes tendean.ci.ék harebaa.n a drasztikus hatás ennyire me ;rázkódtetja az egész
s2emé9,yi.ségeit, hogy ez adott minCaégi fejlettségi szintről, egy
régebbi mira:fis6gre zuhtm visszo:
A személ,yiaCgaavaarok alepkérdéseiraex téarrv€alliadnál szCiksóges röviden ki.térni a szmtlayiségzavfarekkai kapcsolatos 114hány isuertebb :6l16spont rövid bemntatáe>dra.
A freudi neurózis-elméletben a beurotikus tünetek a
krónikus í'ábi.ék, kényszerek, bénulások és egyéb paszichikus
tra:aumék olyan keritiő utak közé tartoznak, melyeken az ergs
"pszichikus energia töltések" aae3.tertott elfojtott gondolatok,
iQpulzucok vagy kivánsA$ok ki.erGaazakol ják a kisalést, psaziczhikuFsaan vagy ezeaatikupar>t vagy mindkét irányban ogyezerre.
Freud a az.em4lyiségzavaro.kat, ezeken belül a neurázi:pokst '`ok nélküli" megb0tegedéneknek tartotta n' Az "ok nél)0;1l:ieége tehetetlen érzése a Valaha jó hixnévnak örvendd fiaio16-
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gust -- a "?:tIth4>tatlsn" "dind ~;~e trauma", a herb€rti tudattalan
3l~C~ s, oa%Jt`t3 v ~ 9úrCFxmwÓ utv€':cztőjEtae ú:iUtijú. ♦ tzor3nte
u n.euró zi#úó.k okai úz elfojtott éumén ~ ek és érzések.
.

. Adler s zoi in1:++ Ca gy4^!?:Giket .l~i~ Z' ezr;mc lyis4`ge:Yzff;
1.i, emaly

sztozctü. .: °'draQozmény" ne,svolóAtAsu közben

agy erraQk szombo fi.a.1.6 l jp mgt a
b~~ xva3,

®ezdr-

fdIeg a felnőttek hi.-

fog,yatékoea ;oitl.vall, hatalmasságaival, amo1..yek moghs.tiaroz-

zeík őszttinoindJc kiélóe+6t do kiml.d€kitjók benne az als3bb;.endtieégf
érzést, A kcsni'l.iictcu;

neurózist orocxttrf.r ~ ez,.

nézet

hibds, elcuigotal.t űn6116 lelki utakon keresi a nearfzi:sck.at,
ebből ac3ó3Óon o tor6pit Is , és s progn6zl -at, i s cltea:rzitjai egy..
saóval a neurózis Qlméleta non felel yiog a tuü4E4ra,yoa i.gényeknek.
Vonnak olyan neurdzia kutatók, akik az okkvrooóabers gyakren ce:.?s: a z ~rz,~i~ l t,ro4~~;ki ~ ~ az él ~~ -kon ~1.e.~:u ~:caki
8 mennek
...

viwaza. A ezemél;yiaóázavro€cot kizóróla gosen mz érúolmi séraléts£lr..k9l weiwar4izza. A szerwl;,'is6g,zevr3rok székhelyét a pszichikum-

ra koncEnfi,,ce4 1, j4dá az Fagy bEkspc:cal.d :a nél.ktil. A leat5bb neurózissal foglalkozó mu nk a az ór o Ira élmények konfliktusa tartja

Johana. Friedrich Harbrart /2776-1041/ sw3.n,t m tudattalan
nagy energia► tőltési4 idea: A pszichikumot ugly teki.ntette,
mint kO.l.dnbd aG c#nergid ju. ide6€ soha nor s ztiid konfliktusénak sziaiielyít, amelyben az e3ayQmdanak, elfojtásnak
központi szerepe van. Herbaa:t szorint a4, encrgitáv21 tdltött tudattalan eszmék ti11.und6on Lizadoznck 4 tudatos
essek call.can. TovrábbA eat 513.á,totts, boa nines ebezolut felojtéa, az eszmék ürökö: ek. ? i fe1:;jtCrs tehát nem
mde, mint el,Pojí6s.
+4 A dler /1870-1937/ szerint nem vagyunk képesek caelebdni,,
gondolkodni, crezr3 akarni anélkül, ho g y v€límely cél
r ~ lame. ~ cél, vél emény e sz e ri nt w ndig het alelőtt
nx az nc ze ü. 4z a hatalmd szuiezrstd cél azonban
soha
se.m raéli.5, hanem mindig kápzeletiirik szf115ttes R3®tip ,
melyet eszményképnek nevez.
♦

0
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a 4izQlDd2tyi .i.adgff+avflrok egyeBLi].9 ► forrásának. I tt csak =wit jegyzUnk
meg, hogy nem ezük8bge9 . minden esetben dlmény-konfliktus ahhoz,
hogy zavar jO jjan 3dtre. Az érzelmi "konfliktus-dl,at6lmdnnyel"
magyarézzaott sz.emdl.yisdEvevarok kihagyják, kikapcsolják, hdttdrba
exazltjdik a z idegrez}dazes, a lelki folyamatok da tulajdonságok
ki31aeönhatáaát, amelyben a zavarok VeietkezxeZt do a tUnetek 3dtrejdnCiok:

Az drzeliaai. " éimény*.k+anfl:llctus" birálatát az drt tartjuk fo n,.
toenak, mert ez számos s;aemidl.eti hiba forrása lehet a gyarmekvdde3.em gyakorlatában
Lech2aer Helmut "A ~r erz~k ki ,~ elentdsei,
*
küldnOsen hmzugségai, mint az int+ázaati nevelés probldmájap

c:
tanulmányában ezt Wet
gyermak gikue világban dl., amelyben
egysdgbflA dl az ember és a v+i7:ág... A gyarmek állitásai nem a
vafldság fdrWpei, hazaem aat ermek élményei, gyermeki kdpzelaeró
+elkotdaai... Megál].qp ithat jak Stemma, bogy a kezddQB aordUló«
.

kor lelki változásai hoznak 03iyan állapotot látra, amelyben az
kdpeze.eadkQl,rz,ek kritikai e3.3.endrwéadre.* Lochner H el mut
áilá.tásábefn kl3nnyU feiismernűttzk az idealista mmggyóscd8dst de
kimutatni tarthatatlanr6 t. Tudonát ~ytsl.caxa az az él.],itáea, hogy a
pezichikum képzddtadnyei i 5"z"ztggetl+en+ek az idegrendszertől: A tudományos kutatások bebizonyitották annak erlfogodPaatatlonsaágát is,

hogy az dlzadrayuk a"kdpzelderd alkotásai": M a már mindenki olftt
világos, hogy mindaz ami a pszichikumban van,a valdság tilkriizdso:
A fejldads2.dlektan pádig megcáfolta azon ál.litását is, hogy csak
a ®erd ~illdkort6l. alkalmas a gyermek"eml.dkeinek kritikai ellenőrzéséra:" Uér kora kiagyermeklcöarban megtaláljuk az emlékek stb.
eland >ezzintfi kriti.kzzal. eileraCrzaásdfi.
# A gyerczekvddeletm kt3i. nl.di írc3dalma6l / ázaemo].vdrygyu jtemdiv/
14tl. Iap.G.~ v.'~it~ . Gyermek- ds 1Fjuaágvd s~ e3ml. öszt61y© 1960.
:

As élany-konfliktus hived közül többen elY'ogadjbk uman
a materialista pazi.choldelaa ama 6116apontját, bogy aa pszicbiMuQa
$Ot aayetórtenek azzal iss hogy minden pazi.chihordozója az
kuts "el.vál.teadat" lényegében yzemi3yiaaégzavarnak kell takintenUn:k,
de a kivs;lt6 okok is azok szerepinek felföggsa~iben gyakorlatilag
a mélylólekteni ál.láeponttdl egészen a mechanikus materialista ,
nixetek hirdetéséig ez állaiisfoglelávak renaki.vzTl, széles és tarka
skáláját tolól juk.
A hazel szerzők közül Iirai's® i`ihctm irt "trze3.málleg sérült
ideges gyQrma:k 6+ cz* tsanulnárayában a következőket iarjas "Az érzel:

mileg sulyczsan sirült gyermek hátramarad a fejlődésben, rcsaazul
tanul, állandóan kcor ifl.iktueba kertil környezetivel, esetleg Ong<yilkosffaaágot: kciaireí mog, nehezen nevelhető, stb...A róluk megál..

lap3tott rövid diagnózis l.Qgtöbbsmörk szituációs neurózis* Az
okok között sok Linden szerepel, de l.eggy€akrebbaan1 mileu 6rtalom,
felbomló caaládi küzaess`s, nevelt3l, bru ►tali,tde, nemi erőszak de
perverzió, becsvágy ée telj itmény közti +el:lsdnondde, serd~il ~ e-►
,

eo1 járd nyugtalanság, a negirtiaa is szeretet hiánya, kcö3ünbözd

konfliktuook, lelki umegraAzkődtatát3ok.. . A hirtelen keletkezett _
vaaa fsanyegaatően kci,a7:akulá uj helyzetben ez egyCn elveszti lelki
eggrQnsu:l,yckt, ez uj szociális s $ituác3.6bam a .korábban bevált a3.»
~

►

ksalmat3codási. módok felmondják a szo1gá].ottakaat is agyaarmek a biw
zor3ytoieas64, a fólel.em, ar rsozorong4e, a taregdübbeta$®, a megrendfilisa, a témasstalansá,g á3:lapotába
amelyben €ksszeacoskad,
daccal szembefordul, vagy menekü3.ds1 tendenciát nutat /caavargáa/,
vagy a kci,00d, feezültságbdl menekülve tángy.illksassógot klsárei mce,
v ay vi.gaasztaisn, ta`ial:6gitetlen a3zomoru állapotában más területen
s~

valami vi,gae$tsal.ó, gyönyört keltő álp dt2s5kot ke:reas ►/ msaaturbácíb/".
.

~

páty arauokslk a gyermekvédelem kdr4b61. 68. 1. /gX.köt./ bitiv.Win.
GFyermekvidsal,mi. Oazt.

A szerző helyesen ismerl fal, hocy a"probiemetikus" gyermekesetében a környezet és a azflmélyi.séc közti egyeneulyzsvarról
v an szó. Világosan 16tja a pszibhikum aQjétos önmozgását, ehogyan a személyiség létrehozza at dtiat;ostől való eltéréseit. Bible s hogy a ezeraő nem keresi a zavarok alapjait. Az alapokkal
arzoneoi.tja illetve helyettesi ti a .keletkezést és a zavarok okait.
A nehezen nevelhetőséget a pszichikumba helyezi és tzgy véli, hegy

a zavarok a pszichikus konfliktusban jönnek létre éa sehol ne~
utal a fizi4lég#,éis alapokra. A pszichikum hordQsSá jéxtSl, az ideg-►
rvndszarra cask interpretéldn ezerüeri tesz eili.técate Igy a ezemélyiségssavarok alapkéráéeeinek aegk®r®sésében kü].ösavélae zt je a
szerkezetet a fUnsciátdl és ezzel többek között A fuinkc3ionali;sranw
.

..

utvesztd jébe kertil.

A következőkben ösez®vet jük a pavlovi elmélet alapján kialakult személyiségzavarok is az "élménykonfliktus" szemlélet éli~► a
pontját.
Pavlov:

ti.mé kenfi.i.ktua pnzich.:.
l.Avége á al:

A pszichikum' és a lelki zavar

ala éA fel.t dréea.

A <. ps zi cthi.kum és a lelki - be tegségek okgingic., ;tiinetelne,
terApid,jénec feltAzdae.
.

2« közvetlen aéls
Az ember magsesbbr®ndti /lelki/
A személyiségzavarok értelmezémilitödéei atrukturójának és
, s0 és tüneti
funkcionálásénak feltdráea,
valamint a neEt:r<Szisok megmegyarösttis$.
3. Az ember asgasabbrendti nüködésl
strukturti ja éa #"un3zeionéldea:
.

-

a/ A mszesebbrendif mtikiSdéar apparbtus®
A lélek mint lelki appartitue,

A nagyagy mint me+gaeabbrandü

amely mögött az agy széke.

i8egsrpparétus.

b/ A maapsabb uUkt3dée renBQzsrei

Hterom rendszert
A feltétlen reflexes rendszer.

Hérom rendszert
Osztdnt3e reflexes renrlszer*

Az drziki /feltrátQl.em reflexem/
Feltételes reflexes jelzójelzdrendszer. .
rensáltzer.
A beszid/feltételes reflexes/
A konfliktus élmén,yél.lapQt
jelzőrendszer*
közvetlenül létrehozza . a
A héixmsíe rendszer dialektikus egirsdneurcS:tusoket. A pszichikus
gének Urtri nerd' mc,vdltoz4ae /ax
rendszer önA.3l.áaul, ezzel
Atlag60 életkortól eltérd/ szemé-.
elssaigetolód31i furikcia7nál.yiasigzeaert bolt létre.
li e eeeml.életUvé lestz*
.

c/ A magasabb i:degai;iküdés folyematai s =

Ksttás rendszer:
Serkentés, gátlás, kölcsönös .
.
A lalyametok közti kölcsönös
vezérlés megbomldse pezichás
zavart hoz l+étxe. /11é0 gát* lások sxerepe .~

Az érz e lmi élmény tnl.Zcatt terhel.ése miatt lelki egyeneu.ly.vesztés ján létre,
,

.
.

d/ A mas$esebb idegeeíiicödés törvényei:
lrradiáGicS s . koACentráci.6, köl.csö .
nöe indukció és general.izácid.
Dialektikus egysa4srsható vezérlés megbomlása zavartokoz
a pszichés fol~yematokbade,
zen néhranny alapvető szempont összevetéséből is kiderüi,
hogy a ktilviildg hatásait analizátor-rendszert közbeiktatósivsl

dolgozza fel a pszichikum. A bio36gia4 szervezet do a e .zeamdly iödg~
etrukture számára előnyös, hátrányos v®w biros ingerek ezen két
random, folyamataiban alakulnak pazichikus tAkt`iizé0eaé. A silkáeléseket ért eirtó impulzusok megzavarják a folyamatokat do a benne
létrejövő takrözó tevékenységet. A tükröző tevékenység h&rmas
szintjének dialektikus kapcsolásai, vezérlései hosa een tartó

zavarai zesurdsi.eehosa vezethetnek. El .kell votnttnk tobút azt az
álláspontot, bogy a lelki betegség székhelye, hordozója a lélek.
ise~
2: ii p z is £kC.iso aa9tnknaaic
s : + ttineek és tul.e do
in& 8 suet ~
gésa a szeta
ic ia
IA ban
.

A totébbtakban vizsgáljuk meg a marxista pszichológia
álláspontját a folyamatok, állapotok és tulajdonságok t3sszefiiggésében.
A psz3.cho3.ögia tudomlnyában először Ss,L.Rub3nateein /1955/,
napjainkban pedig Kovalj ov i.rdnyitotta figytelmUnket a le/ki fo3,yas
,

►

matekra, a ezemélyiaég dl3speatén©k és tulajdonságainak óesasefU,p(..
gése~'.re. A személyiség zavarait .kututá psziewhhol.óEusok do pazi.chigterak egy része a mai napig nem tuiajeloni:tQtt e probless,dnsk
l,d jele=ntCséget. d3.tal.ébea hibásan

Mtil$n viz,egá2jék a psz3i.chi*-

kus #'alyamst4lz és a tulajdonságok zaverait. A kérdés ilyen keeze$l.4•se a személyiségzavarok hién„yoa megértéséhez vezet. Szért aWk..
eé,.ges, bogy e kaSrdEs rlláző fejtegetéseink ellenére mégegyeazer
trisszeatér jink. Sz.Ldbubineteein ezt itta, hogy snem lehet folá•pi.teni as ember pezichi,kus tulajdonedgsl.r6l szóló tant a pszichikus tevékenysége tazart3.reir ~yozdsától ee.lvonetkoxtdtve, see ®2 ember
paziaáikue- teevékeezeységér61, a pszichikus folyamatok 3.efollrásáneek
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törvbnryszorUsdg4iről szGl6 tent, figyelmen kivixl hagyva fiiggdeUkett az wydn p8z9.chikus tulajdonsá-,;oitél." ♦
Sz. L.Rubinstiein a folyamatot tevékenysC,gnek, dpitóaryagnak
fog ja fel, omelyben a p8zichikuo tulajdonságok összetevődnek.
bbl világosan €x'thetcf, hogy a pozieh3kxus folyamatok de thlajűon4 ,ok k3.81 ~ kuldea e=rvir3ejUlag megy vézbe de ezek egy egyadgee
folyamatot képeznek.
SZ.L.a1.tbinste9.n aszemdl,yi.ség tl3lajdonsúg.ain azt a kdpeeaéget drti, amel,y meghstározott feltételek mellett által:gnos3,.
tett bchat.eisokra meghatározott p8zi.ch3kus tev6kenysággel
szol. Ilymádon a tulajdonság a folyamatban keletkezik Os . a folyam
mntbsn jut kifejezdere. Sz.L.Rubinate3n a pszichikus jeleneégek
köxUk kiemeli még az állapotcakat, amelyeket azintén a psziehikue
tevékenység hoz létre. Az Allapotok később mint háttér, mint közeg befolyásolja 4 folyamatok ds tulajdonságok kialakulását,
vagy visszahat a folyamatokra de a tuXsjdonsdgrkra.
A kialasitand6 tulajdonságokat az adott Uraac3ol.orn, mint
standard embereszményt állit ja az arbor old. A tdraadalpm koh.krdt formában meg is taremti a nevelés fel.tdti.ei.t .Vcnnek gyermekek, akiket közvetlen csoládii kösnyezetiyk onAek ellenére is károsan befolyásol dB ezzel megzavarja pszichikus folyamataikat„
amelyekből hibás viszonyulási ká3v atkeztet daeket vonnak le. ,Ebből .
ad4 dEaazl nem Pe jlű8b,etnek kdpességei.k éa tul.ajdons4gaik sem. Olyan
ags©asziv caaiádokban, ahol "rabszolga•engedeácyasadg „ tet köve-

telnek, vagy ahol. nem követelnek, nem alakulhatnak ki többek között a helves akarati tulajdonságok sem. Ahol brutális a körn,yeg et, ahol bi.znlmatianpk, al:akoskodák a asaládtaeok egyaássel.
+

Kiemoldss A.G.KQval jov a t44.A. Pezich. nizotteá8 ■ rendezkedben 1961. dec. 15- tartott előadás szövegébdl..

sgeaben► shol o felnőttek nem képviselik a szocialista e m b er
®zemélyiség--je11emző3.t, ott g3 ayer^..ekek nindenxaapi tsvécenye68e
eltér a t;arsedalmi igénytől és v6gal érzelmi-, akarati-, jelloac ► ,

bell tuic,gdora6gei tox2u.113stnok.
A gyermek szem lyieéstulajdona%aa g o foly,smatbbl elindult
banyalult jelenség-komplexumok, amelyekben a torzuldsokért első.

sorban g k8rnytizet f©lel.GB.
lieontyev a tvtl.;ojdonet' ~gok kialak ol-áeindl bizonyos maghsat,Ara.

zott szeksaies€sligra mtr,t rd: Véleménye szerint az U a®zes pszichikus tul:cjdansAgek tőbb eamdai; LF3vetf3 szakaszon mennek 6t, ezs-

►

ken a szakaszokon alakulnak ki az egvee ldncszemek, ame lyek létrejövetele elengedhetetlen feltételét képezi a végleges mktatart$si mechanizmus kialakul,~lednda. A tulqjdesneezak kifejl0d6eének
tBrvényez+artl ®zskassaeSként e külső cselekvéstől v°el6 dtmenetet a
belső cselekvésre, .a cselekvés bsszePoglaldsdnek per3.édusdt stb.
je].őity meg. A azo.kaszrk a t'mngszünt®tvQ aa7egOrl.z" dialektikus
tt3rvényen a l.akvZva voldisulnnk met. A z egyes szakaszokban kelotkez6 pszichés zavaarok, o
élctkori szakaszb a n eeek kti zvet©tt
formAbe.n és tartalommal m :mnek dt. Az uj szakas z pozitiv hatósai
esetében viss zaél.l. aa személyiség egyora:sulya.. Nez;atiy károel.td
hatás eaetébcn 3eM eredeti vdlaaszra;akci6 fer.~ játJn tovebbitódnak
a ta csult tulajdoaleágvk: Ezért is nehéz ávek mul.va a személyiség.,
zavarok okait feltdrni. A s2allaaZaknak *Whi t ;eneral.3.ztici6s assrapt* is van.

Az ember tUkr€3zd tevékenységének ale.r t° és kiinduló foiYtamcata mint 9.suerQta3 az érzéki poaismcaráa. Az brzékel;é8 fllYen
.aiapvatd folyamat, anely mde bonyolult folyamatok keletkezéséhez
me gad j a az indl,tékot, auk kezdatét alkotja, t ovdbbil ©lófeltétal.
.

a személyiség specifikus szenzoros tulajdonsdgoiraak kielakuldsd-

hoz. Az érzékelési folyamatok nem kaotikus, hanem egymással meghatározott viezenyban vonnak egycmdesa+l, az é3.á.ap4tvkkal és e tule jdona3bg©kka1. Ezek a hatáerezdszerek képesek jQl.ezni az ember belső
dl.lapotmit, s 1ci.ils8 eseményeket de ezzel a gyermek viselkedésének
nds bonyolultabb rendszereibe is bekapcsolódnak. Ezért jelent
elsődleges kdrosoddst az érzékelési folyamatok megza-vortieaolagy
torzitdsa. Ilyen zavar. ő karülmény lehet a drasztikus erős ingerek
gyors vdltadcozSsB, v ogy éppen a tul gyenge ingerek. Torzit6 hatőe

jöhet létre, az érzékelést kisérő nagativ érzelmi folyamatok esetében is. E kdroa érzé kelési folyamatok és érzékietek hatnak a
folymsttsrtalmak gen©ralizáciá jábsn. Előző dlxitéeunk szerint at
érzékelés és a többi pszichikus tevékenység folyamatai között
kölcsönös kapcsolatok vanxek, amelyek befolyásolja"ik, esetleg káro-sirtják az egész első jelzőrendszeri müködést.
Seanilyext é$zlelft nem lehet megérteni, lelrni az objektív
valéság maghatdrozcatt ezskoszdhoz, vagy m+azzanat. c~~ hcaz való viszonyon
kivül. Az észleleti képek létrehozéndban döntő szerepe van as idegrendszer plezaticitésdnak. Az észleleti képek csak akkor lesznek
~

tükörképei a va2<S.adgnak, emennyiben a leképezést végző gyermek

viszonya a legoptimálisabb pszichofiziolőgiasi feltételeket teremti meg. A körtyQ zet ártalmai a negativ pazfchofiziol6giaai lelté.

tel.eken keresztül mmsgzavorjéik a tér, a forma, az idő, a naeyeig,
a mozgás észlelést, set ezeken keresztül befo3,lraisol ja'ik a személyiség irányulésalt is. Emel jük ki ez értalm.ezott eyerraekek egyik
gyakori jellemzőjőt. Az egyéni tudratbsn keletkező képet utól.ggn•ean nem vetik össze az adott tárg ;. el, hogy tartamét 1e tu3.s.jdcrosdgait, jeeyeit mind mélyebben feltdrják és régzitsékk a sző jelenté-

wg4eeében.
A továbbiakban kitértink néhány érzékelési és észlelési
zavar rövid érintőleges beaaxtatésárea. Zavarnak s zokQa emliteení
ha valaki bizonyos ingerekkel szemben tulérzék€eny, veegy kevéabó
érzéken,y. , Fokozott érzékenyeéggei találkozunk a neeurs:®zténibee
gyermekeknél, akik nehezen viselik az erőeebb fényt i az éleeebb
hangot, a caalédi veazeke€3éet stb. A tulzott érakenyaévt v,ag,y

m Menge .feltiietes észleléet fokozza a r4ndeezeetZen környezet áee
a pszichés trauma.

.

• A MO vozy belső ártalmak hatésára az érzékc$aiódáeeoknek
két csoportját sznkéa megkülönböztetni; i.11e ►ziókeat de ha3.laxcinudcióket. A két csoportnak annyi a közös vonása, hogy mindkettő
hamisan tükrözi a valóságot. Amig az i.11uzifi téves kapesQl,éae utján itélethamisitQaban Jelentkezik, addig a hallucináció mtruk.
turetliea regreeaszibban nyeri mag,ysrézet8ty
tzizl.olésiSnk, miközben egyre tudatosabb de éltnlénosit©ttabb lesz, egyazearsmind egyre nagyobb szabadságot nyer a kőzvetlernül adott valóaággeel ezemben. Normális körülaén;,ek Watt a
valóságot egyre aazabadabb3n tudja tagolni, kiemelni a benne egyoee
meghatározott ezempontbbl lénpreges mozzonatokat, és öaaaxekapc$c ► l-►

.

ni ezeket más vonatkozásokkal.
A környezeti ártalmat e?.eeenvedeett gyermekek egy része
~

nehezen tud kicamelkedni környezetéből, ebből ,adádc'ean időben későbben tudják tagolni de vanatkozéiaba hozni méie térgyakkál, jele}neeégekkel, képzeitek'..el észleleteiket. Az ilyen gyermekek esetében
eez ászlelés gyakran passziv, csupán szemlélődő aktus felé tendáló . Né e esetekben pedig az emócionél.ia viszony tulgétolja, vagy
éppen tul.azinezi illuzórikusad teezi az é$zleleteet. Ugyanis as

észlelésben ilsen vagy

olyan mértékben magaututkozik az egész

ember, ez ésxleletival8 viszonya, szükségletei.,, érdekiddbae, ti3r+ekvései, kivéinségai és érzelmet.
Az átlagosen !'ojlődő ezemélyisé;;ben ss Ordekl.ődée eleinte
- ez észlelésben- önkéntelen figyelem formájában valósul meg.
Később a megasobbrendfi gondolkodás kifejlődésével az észlelés a
megfigyelés tudatosan szabályozott tevékwségévé változik. Személyiséga:avarr esetében l.egtt3bbszt3r alacsonyabb szinten, a tudatos
szabályozástól részbon függetlenül folyik le az észlel.ée. .A környezeti ártalmak megzavarják a személyiséget és késleltetik abban,
hogy a tudatos megfigyelés szintjéig emelkedett észlel.ée akarati
tevékenységgé váljék ' A személyiségzavarban szenvedő gyermek leggyakoribb jellemzője, hogy az észlelés nem matat elég eéliréfly©arságot és nem. válik a gyermek megismerést módszerévé.
Az érzékeléa, az észlelés do ,a figyelem folyamatában a
valóság megismerésére történő bedZlitddás esetén kialakul a megfigjei4képeeaég és az észrevevési épzékenyeég. A személyiség értelmi
eajátossáz,~i szoros kapcsolatban vannak a aegfigyelÓképességgel.
As észlelés zavarai és általában minc#en kórt yezoti ártalom a figyelem dekoncentráció ját, illetve tulzott tapadását hozza létre

.

A megzavart figyelési folyamat kóros megfigyelési tufa j donságokat alakit ki. Az észlelési zavarok tehát károsan befolyásolják
a azemélyieég lelki folyamatait és tulajdonságait.
Az emlékezés folyamatai - bevés#a /rögzitée/, megőrzés,
felidézée - a gyéretekre haté környezeti ártalmak esetében eltérnek átlagosan jellemző lefolyásuktól. Személyiségzavar esetébea

.

pl . laesubb-, pontatlanabb a bevésés, gyorsabb a felejtés de töredékesebb, önkéntelenebb a felidézés. Leggyakoribb jellemző, hogy
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~

konfliktust okozó élmény tulerós, spontán bevésettsége és a

felidézés közben keletkező tulfUtöttsdg gátolja a kö rnyező emlékképek felidézhetőségét. epikus tünete: a ezorongáe, a félelem,
bánkódás stb. közben létrejövő gdto.lttség. Amennyiben a gátolt
ezocongém hosszabb időn keresztiil tortts/484 ez emlékezés időleges
zavara károsan befolyásolja a többi pszichikus folyematot is,

.

sőt a személyiség tulajdonságait isa. Sulyosabb ezemélyieégzavar
esetében -.különböző élethelyzetekben - a felidézés akaratlagos
S.rázsyithatds 4ga csökken.
Gyekori 3g emlékezés időleges zavo.r$ is, mint pl. , a szel. .

lemi tulteiradáabbl eredd gfitol.tg€g. Ilyen esetekben gyengöl a bevésés ereje, a felidézés pedig spontán jel.7.eeivé válik, azaz eke:catle$oe®n nehezen befolyáeolksetd.
A szett ►élyiaégzsverok lelaasit3ds a bevésés gyoreaatigát,
gyengitik ezil€rdslégát, smUk3.tik mennyiségét vagy terjedelmét és
pontatlanná is téiaetik6 Sulyosebb esetekben egyes emlékképek pedig éppen tulsdgo3an élessé válnak,: azinte tapAdt3kké lesznek.
Sajátos emlékezési zavar a már látott ílluzid ja /WA vu Kraeplin "identifikáló cso7.ádéea" ./ Soha nem látott tárgyak kissé
furQSáknak, homályoaaknek, de már látottaknak tönneir /paramnézia/.
A gondolkvdáe nencacak kapcsolódik az észleléshez, hanem
benne kezd kifejlődni. Az emlékezet pedig a gci.ndol,kodás ‚oktdraként' f
is felfoghatd. A gandolkodaa a szemléletes képtezerUségén éthaladvs fe2.öZemelke3iSc ez érzéki tO3crözéaen, fogalmi minőséget nyer.
A gyermek gisndol3ccx3é,a kezdetben bplresgi,vődik tevékenységébe de
cask később kezdi megelőzni ® gyekorlati tevéker ~yaéget. Az idő
közben történő ártalmak hátráltatják, torzitbatják a gyermek.

gondolkodásának feji6déai fpl,yamatát. Mivel a folyamatok szervesen
öeszelzepcsaibdva léteznek, e gondolkodás movers kdrosit,je a többit
is, sót a tulajdonságok kifejlődésére is zavarólag hat. OW
ártalmak hatására lelassulhatnak, megmerevedhetnek egyes gondolkodási maveletek, mint az anai3zis, szintézis, az általánoeitá.s
as absztrakció. Ezen esetekben egyoldnlu probléma-megoldás követ,

kezik be. Ugyancsak károsul a gondolkodás a fázisok megzavarása
esetében is. Leggyakoribb pl. az irreális, szubjektiv tényme011o.

pitástaál dód sever. A károsult szemé],yrdiaég í`elt3leteeen As
esetlegesen törődik a problémam5dos#táse a3., a megoldási javaslattal, a kritikával stb. amelyek alapján az egész gondolkodás
károsul.
Az é3rtAimazott gyermekek gondelkoddaábann en gyakran találkozunk az ugynevezett " órze3,mi logikával", ami a valdság mélyebb megismerését gátolja.
A gondolkodásnak tovább' alaki de tartelm ~i. zavaralt is
sz$kás megkülönböztetni. A gondolkodás alaki zavara, a gondolkodás
időbeli lefolyósában jelentkezik. A gondolkodás lehet tul Wore

:

tul laseu, rövid vasyy hosezu. Pl. b gondolkodás fe].gyvarsultadga;
esetében s lényegm,eacagad6 képesség megtartottnek látazik, de s
fogalom és itáietelkotásban mégis hiányosságok keletkeznek. Sajátod gave* jelent a gondolet- ezökel3.ás v€gy gendolot-roherds.
►

A gondolkodás leeeu.sága esetében a gondolat hoes= idrrlg marad
az adott eszmekörben, ebből adódóan károsul ha jlé;.rcn,y+edga i.8.
A13czndolkodás tertalmi mere elefiaQrban a tulértékelt
eszmékben és a gondolkodás re,gressxi,óe jellegében nyilvánul meg.

Amikor egy eszme vea eszmecsoport, amely érzelmi tónusa követ-

e

keztében tulsulyba jut az dosses többi eszmével. szemben. A
tulértékel.tfazrae leggyakrabban igen erds érze3:e=me1, élménrveal
kapcsolatos gondolati szétterjedést aredménrez,, amely befól3+á_
so3. ja ez mész személyiséget. A gonciol;kadaía tul:a jdonesá gainak
8a,jfitoa zavarai: a kellé kritikai jelieg, a b.oájl.ékonysé,g, az
étfocó erő időszakos vagy al3.taldnos bidn,lra.:A ondcalkokme mu~
~,

vel:eteinek, fdzisainak és tÁul.aa,jdonaaá,gai.nak zavarai &+é rosi.tjék
.

a2 egész szetreélyiaég eszmei ren.dszera{t is.
A személyiségzavarral kiizdd gyermekek legtöbbjénél az
akarat vélik legink,ébb "groblemati.kussd". Vizegdl juk mac az

akaratot 1a a tb3ynmat4k és tu2ajclo•nadgok us$zefoggéeében.
Reg kell kOlöx ►böztetni aker:41 föl,y amatrat, mint tevékeayeéget
és okarati tula jd carasdgokmt. Az akarati tevékenység a tükrözési
folyamatok de a cselekvési folyamatok rendazrera. A folyamatok
rendez$rre magába foglaEl; jas a azakea;;glatek vagy a támasztott
követelmények tudatos foliameréaét,, az á,ndi,tékoknaaic a swituéa~ic3
feltételeivel val.b 2omceoletba hoz-áaának itrl,yematát, az erkölcsi
mzeggysaződéesel veld összehangoldsét,: a cél maghata`irazdudt, az
e3batQrozás t és négill a vv,grebejtést. Szen fcilyaametekat. a. gyermekekben körryezeta inait jaa el. A rossz példaa, as erkölcstelenség 1titEesa, élése, az erőszakos felnőttek stb. megzavarja as
akarati tol,y emattak lefo3y ásdt és más fcti ly amati khora való kapcsolatukat. A megzavart akatrati folyamatok as étlagtái eltérő akarati tul,.ajdoneégokst hoznak létre. Ilyenek a c+élttxdatoasQk hiénya s
ha tdrmsatla naeéig, ti].l.haataa tl.anság, önura lom hiánj+a 1e elbátortsTanoddes stb./AR akarati fblyaamaatok zavarainak éűtaldnosul&seet a
cselekvésben eaajétos maagataartésl farmetkaat eredenéxayezn+akj Axar.a?nqiben a sfirvkturén Wolin a torzult akarati tulajdoneégwk fixé-

-99lódnak, azok meghat&rozzak az ember viselked€aéaaek tipikus képét, a felareruló feladatokhoz való viszonxyClnak Qs e feladat
megoldQsénak jellegét, illetve mód ját, A.forati.ekb6l következik,
hogy az akarati cselekvési folyamatokban lűtro jövó akarati, tulaj.
dons6gok a az©mél.yieág többi folyamatait, tulQjdcnsGgait is b etol.yésoljdk és olsigavet6 azerepíik van a kUlvileighoz való viszonyunk reguldeió jában. Az akarati zavarok&al küzdő gyermekben
hib~ie végreb.a jté$i reguléci bk aoMvasOWM alakulnak ki,
.

Elhagyott de artalmszott gyermaka ~r. nél leggyakoribb az
emóciók élményazerít &téléaénQk hía:nya, sralyböl az emdoionélis
érzékenység gyengesége, közönye, folfokozottségta vagy pdtkiélé$e
azá.rma2h,at. A 1Qgyengii].t embc3ók csökkentik vagy ezit jék a folyomstok és a többi tulöjdcroségok kapcsolatát. Ennek eredményeként
csökkentett vagy bonyolult #xatellektuélia, morúlis, eaztéti.kai

_

érzelmek phetnek lótré• A z érzelmek megzavart dinamika ja, a
személyiség tulzQtt p i.nditésabon"-, "fékez éaébeza" hozhatnak lét

~

-

re zavarokat. Az érzelmek mélységének és é3.l.hatatoasagdnak rész-

lazes vagy teljes hié,raya ugyancsak s4jdtos személ.yitaégzav8rt
eredményez. Az igy megzavart gyermekek lectöbbször közönyösek,
cinikusak, ingadozók, esetleg e.greo szivek atb. ].esznek.

A pszichikus folyamatok és tulajdonadgQk dialektikus egymásra lzatéednak targyalósskor lényegesnek tartjuk, hoa foglalkozzunk e pszichikus O3.lapotok pro bl.ama jóval. Legujabbari e1.8á
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ként Levitov /1955/ hivta fel a figyelmet a pszichikus al.lapotok
tanulmónyoa.6s5raek i`ontzaseagara. Az éilop.ota, mint a pszichikus
folyamatok "stabilabb" képz6dm;~ hcatdirozza meg, amely éthat jra
az egész személyi!!ége1:. A z ¢13.apot viszont mozgékonyabb, mi nt a
azemélyiadgtulajdons6g. Az él o o te t a +ezichikus t41 = ma .k

s to
séRee fQlya"yo ,.b ;
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Holyes ha mindehhez hozzHteeeztike hogy az adott állapot is ideig-

lanes, viszonylag mégia "at€ebilabb" i mint s pezichl,kue folyamotok
vagy a tssngul€3tok. Ezért hosszabb iddegyQé$be:n mérhet6k. A pszichikus állapotok, a folyamatok és tulajdonságok .függvé eként időről
időre változnak.

Pavlov alapján az 611 opotaket három csoportba : osztottuk;
.

ixsalmi állapot, az izlgerilleti Urals felemelkedése jmllemzl ► amikor a gátlási fol yama t lehetetlenné vagy akadályozottá válik:
Normális éber ál:lepptt. az ingerületi és gátlási fotyammtok egira n su3.ye esetén jön létre: A géitoit állapot több fázison keresztül
,

valósul meg. Ilyen a kiePaensulyozatt

amikor az deem,

ingereit intenzitéisuktál függetleriil, ez éber dll.apottal ellentét
ben teljesen ewf4rmán betook.- tgredoxril.l;k é]a.apot, amikor csak
a gyenge ingerek hatnak, az erősebb viszont Alig. Vdgifl ez ultra-
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perQdo$14 ,dll.raeet, amikor pozitivan csak az állapot már koráb. ►
ban kialakult gátlá aktusol. hatnak. Ezután már cask a telJee G átoltsdg é13apQtát ismerjük.
A pszichés éllapotoknak igen na gy szerepük van a aze.mélyiaé&zav4rak eelkeriilé ben vegy lrielakulé► suk f®nntartSs.ábsn, ,d

.

környezett értalmak megzavarják a pszichés folyamatokat, melyek
normális egyensulyi tevékereyoégügtGi eltérnek. A folyamatokban
keletkező zavarokat as állapotok segl.tsé vel küzdjük le. A

.

hosszabban tartó és életszükségleteinket aul3rosabben érintő káros3.tó hatások a folyamatok minJ egyiYét ridtrányosan mdos9.t jee. A
megzavert, vagy torzult folyamatokat hosszabb ideig egyensulyban
.

tartja a pazicbi%uQ állapot. . Ilyen esetekben az állepot nQrmal.ikdlt3 ingerként hat a folyamatok irán,ytibs. A pezichikua állrapotok
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tehát as e11on611de, ez ©gyeaneulyozfie azergpét is betöltik. A
hosszan tert6 de alapvető sziikacSglateirtket aárintő káros hatások
a pezi.chtkua3 folyamatokon keresztül torzithatjálc az állapotokat
Ss. Ideiglenesen, vagy esetenként antiszociális ma ~ ater táat a1e kitanek ki, de a személyiség tendenciáiban még mindig áp lehet:
Később peziehikue folyamatok és éllapotok torzulása létrehozza
a személ,iség2avarc ► kat, amiker sx i.xétxtyultság, mint tulajdonság,
tendena„ iá jában is torzul. Ezen állapotokban az ember aUll,+ötté '
leas ás táreadexome].l.enee visel.keddoekra vetemedik. A zavarok
tevákenységi ftrmái hoa:$zas glrakorlda után dinamikus sdereotip
sorok .randazeróvt:í lesznek, ami azt jelenti, hogy tevékeryaaóge
~te

caelekvése antiszociális automatikus tevékenységi formában

n,yilvánu3. meg. A zUliött gyorm.wk azükségsz+arilan cselekszik ta~sadelomeilonesen.
A pszichikus folyamatok a s2ema+lyiség,tulajaiozságok zavarainak összefüggéseiről szóló fQjtegett3aaaink befejezése előtt
szükséges +érinteniink az irányultság de az öntua3pt problémáját
is. Annál is fontosabbnak tartjuk slat területtel, valófog*1a3.kozóat, mert az előzőkben kifejtett zavarok e problémakörökben
rendeződnek sajátos személyi. aégintegráeifts. Ebből adédd®n s
.

pontokon ragadhatók mag a sxenél,yiségzvaxok, a "probl.emat.#lae"
maga #.artá e k.üldanbe ég+e i, illetve o z on:o er sdgai.
A gyermek életének már

korai szakaszában. rájön arra,

bogy fenntartása érdekében szükség von körmyozetére. Es sz objektiv szükség, mint szükséglet tiikrőződik a gyérssak piziohikumdban. /Esen aszükségl.etekre épülnek később eszményei./ H a a
gyermekben fam:8e6ze tudetosul szüicsé gl.etelvel szemben, amelyeket
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érdeklődve fordul feléjük, effie n
rájuk irányul. A környezeti ártal ►mek elterelik a gyermekek fi-

környezete biztosit

gyelmét alepvet8 és továbbfejlődésüket birztoeitá szükségleteik
tükrözéséről. Bbből, adódóan érdeklődésük, besilll.tciddeuk, irk*
xayultaéguk f személyiségük tendenciéi eltérnek szükségleteik

természetes menetétől. T helyzetből következik, érdeklődésük
kislaku].etianerfigsy irdektelenaégük, törekvéseik biéin,ya vagy torzul.teéga~, személyiségük irányulásának elbizontslan.Adfas, a noti ~
vuvnok zavaros szétesettsége:
A tenaeneitison belül kiemeljük a beillitddérnt, amely a
személyiség céljaihoz és faadataihoz veld viezonyréban nü+ilvrfnul. meg. Személyiségzavarban élő gyermeknél a célt 6s a közvetlent feladatot elhomél,yosit ja, áltarzitjs a konfliktushelyzet:
Bbbő7, adódóan a személyiség valáe6god céljaihoz való via$oxb► a lab#2,issd, érdektelenné lesz ás vele együtt csökken, vagy torzul
azelekt3.v képessége. Lehetséges as is, hogy a környezeti drtalmat
elszenvedett gyermek, a külső k6raait4ok belső feltételein keresztül kia3.akitje sajátos, az adott életkortói do a tdrseda3.mi
anabereszménytól eltérő céljait és irányultságát. Vagyis olyant
tart fontosnak, ami eraemélyiségfejlő4tése számóra előnytelen vagy
nincs fejlesztő hatással. A beaaitódis fokozatosan megvb:l.t©ztotja sz egész rszddély3.edgstrukturbt. Ezért is á]:litjuk sat,
bogy minden negativ beéllitódár3 eQemályiságzavsrt eredményez,
ane],gbt3l hibé► a cselekvések automatizeussi következnek.
Bddigl, fejtegetéseinilcből következik, hogy a tendenciák
törekvésekben valósulnak msg. A terdenciáket asz alábbi tevékenységre ösztönző dibemfLkue erők , hetérozzék megt a szükségletek,
az érdeklődés és as eszmények. A környezetileg irtQlmaszott
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gyermekeknél legtöbbazUr di$zri,a ►rmbnikus szemá3,yisdgszprkezet
fejlődik ki, amely v ~'~ uszt ad °mk, bogy mit akar de mire törekszik. Az ártalmazott gyermekek nagy rdasrdaek drdeklőd.dsét, konfliktusaik iitkőzéseinvk elhAri.táai gondjai fogla2 jék le. kbből
®ctdűdan eltdritik eredeti da szükséges drdeklődd®i de tendencia!
Vonaá.At83► :
~fr~~-►

TovTAbbi vizs~.géelotaizzk során kitérfisrk a ezeasdlyisdg

dot állapotára de annak ndbdny; általáncssfidi veld eltéráedrei
Sza.Rubi;natein ezt irjms "A pszichológia feladata a azemdl,irisdg
pszichikuotinak, tudatának de öntudatának tanulmányozása,; de a
lényeg ez, hagy ezt a mega valóságos ttseghatetrazottsAgában, mint
"reál.is dl6 individuumok" pszichikumát ős tudatAt vizsgAl juuk.a *
A szeuélyiadg tárgyelasá na gyakori vita gntudatAinek prob3► éma's3a.
,

,

gel,yes blláaspant, hogy a személyiség nem korlátozhatd öntudaté..
ra ~ de nos is létezhet análk%il.. Rubinetein szerint az ember esek
annyiban azomd],yiség, ame nnyiben kiemeli magát körsr,yazetdből Os
kiaiaki.t ja Oatutdatdt:

az ember kd3rnyezetév ► el. egyidőben
#inma t is tudatosit jas. A gyermek dletének elsó időszakában nem
tudatqsit3a mdg önmagát mint "dn"-t. A gyermek kőrssyezetének he-.
lyos feltbtelmi aagitságdvel - fsj3.ddésdnak areossényeként

-

Orsmagdt Zudat,ms3.tja. Az Osatudat, a pszichikus folyamatok ős a
ezemdlyi.sdgtula3dorssAg®ir takröző tevőkenyedge.. A gyermek ezemdlyis ~}. gfgjlőd és ének egy adott szakaszán alakul ki öntudata. Környozeti Artal,mak ssetébqn az öntud®tállapot wok gosazu fve4kel
később fejlődik ki, esetleg nkkor is pontatlanul, esetleg tarzul4-

.,...,.

* Sza.Rubirsteins Az dltalános pszichológia alapjai. 1042. lap.
Akad émiasi Kieft, 1964.
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x.

tan tükrözi önmagát. A szem6],yiaég tudatából kifejlődő öntud®t

feszi lehetővé az ember számóra, hogy akaratlsgosen ura legyen
lelki,folyamatainek de ézemályiaégtula jdonaágainEk. A ezemé],yi eégzavarbaan szenvedő gyermeknek legtöbbször zavart öntudati élménye
van; de személyiségén balul a folyamatok és a tulajdonságok gyakran kényszeresen törnek elő, vagyis nem minden esetbon ura sze.

mélyiségvezetésének:

A gyeraek csak-környezetéhez - embertársaihoz - való vi-

szonyában tudatosítja ön ét. Nincs "én", "te"-hez vele, viszony
hiányában. Az ártalmazott gyermek esetében éppen környezetének
.

ártalmi: által torzult emberi viszonylatokat tud tükrözni. E
.

torz viszonyitás kárositja a gyermek személy iségé t, többek Watt
öntudatát iás.
Az öntudat fejlődésében. nagy fontoeságu e környezetre velő
hatás szöksééglete és a beszéd kialakulása. Többek között a gyea mek a nyelv se, itségével kivár hatni környezetére. A környezetre
való ráhatás folt' ametéban alakit ja ki viséelkadéését, viszonyát
embertársaihoz, önmagához de a murkúhoz stb. Amennyiben a környezet gátat vet, vagy torz uton tevékenykedteti a gyermeket, vagy
nem teszi lehetővé a környezetre való hatást, szintén e személyiség
zavarai jönnek létre. Természetesen torzitják a gyermek öntudütát
.

Os ezen kereazt(ii kárositő befolyás éri az összeg . lelki folyamatokat és tulajdonságokat ie.
Sz L.Rubinsteln azt írja, hogy a szubjektum nem meríti
ki önállóságát azzal, hogy meg tud oldani. bizonyos feladatokat.
agába foglal egy sajátos képességet arra, hogy önállóan és tuda.

tosan-célósat tUzzön maga elé, Oa meghatározza saját tevékenyedgének .irányrét: Vegyria, mint személyiség magasabb szinten irányi-
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tetten határozza meg ómega. Környezeti éirtalmeknak kitett gyermekek szeaié1yia égében, vagy; nem alakul ki sz önmazdt céltudatosan
irényité ret3dszer, vagy esetleg tora, néha felesleges irányokba
fejt ki tevékenységet. Mindez zavarhatja az öiismoretet ée az
önórtékelée kialakulását: :. Vás esetekben labi.l e, naiv, önhitt
önértékelést eredményezhet. fii_ körxezeti ártalomnak kitett gyes»
mekben egyáltalán nem vagy csak hii nyosen alakul ki aga a képessége„ hogy az életet nagy ' vlratbt a érterezze, felismerje, nem
tudja kialakitani azt a képességét, hogy ne c®ak esetlegesen oldja meg élete feladatait.. Nem tudja minden esetben, bogy mit kell
elérnie sz életben, és miért; A környezeti áartolmak károsan betolyásoljék s személyiség életutjának céltudatos irányttottságát
a ezzel. kéroset visszahatnak 0 többi pszichés folyamatra és tulajdone gr<a ;

He az időleges vagy rögzült személyiségzavarokban élő
ember körülményei. pozitiv hotásuvá lesznek, negativ pszichés
6llapot i még hossza. ideig ellenáll és tartja az előző viselkedés..

Pormákat, vagyis fenntartja a személyiség károsi.totts nak körülményeit. Torzult személyiségű gyermek pozitiv hatásu környezetbe
kerülve hoeszu ideig a régi reflexes formák alapján viselkedik.
A személyiség szerkezetének ujjáépitése sajátos fázisokon megy
keresztül: Elsőnek 8 pszichés folyamatok, az állapotok és végül
e személyiség tulajdonságai rendeződnek. A sorrendiség ugy igaz,
hogy egymásban normalizaálődnek - dialektikus egymásrahatbsban

-

de mégis a folyamatokon: keresztül, tevékenységben alakul ujjú
q

személyiség. A fentiekből következik, hozy hosszas környezeti

ártalomnak kitett gyermek, személyiség rendezéséhez nem elég a
pozitiv - elő jeZU gandozésba vétel biztositáss környezet.

-
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A z uj helyzet csak ei.df©ltétele a gyQrmok pozitiv szc©élyiségfejl6deeének»

sz r ezer$ e szemé i$é1-

3. A euroendc ~

z avarok kialekitekedóan
Az idegrendazcx legfontosabb feladata az élet vdltoz ó .
körülményei közÖtt, a környezeti hatdsokra, at egyed i net fern►

tartása srzempontjdb6l legkedveaz3bb és egyben leggazdaságosabb
vél3oztavékenység megazervezése; mdeezdvais a környezethez valló
glkalmmko

a ~re ~ lda ~ tde . M inál azövevényeeebb körölmények
.

között kénytelen élni a azernazet, annél fejlettebb ez idegrendszere. Az ideg endazer e3.a6 feladata tehdt: a környezethez veld
alkalmazkodás megszervezése. A szervezet a ácil3.vilé4;lioz való alkalmazkodásdt akkor tudja legeélszeriibben elvég62ng, he minden válaaz- ®ktuahan, de az ez/edi élet minden megnyilvBn<zláaiban i s,
m int egyaóres egész müki3diis. Az idegrendszer rtiűsodik alapfunkció►

ja: a azervezetet alkotó kirl~inbö6 ~ezeryek e,~veé ~;es furik cior~ l,?,a
.~ ..

.r ~.u~.

~~~ r.r

r

~.~.~.~

• ..rw ~.l~.~

eészbe veld intet~~+ldo s . Ezt a neurohumordlie fv,ervezése révén
vészi el. - Végül e emlvr ide : renc3szer m.fik4e ~~a éve l m 'v0,toztatilp a környezetet, értőket termel, raunkdt végez. Uraadaln}at
e$erlreaill bUt©eit4a önvaaérléeét.

Az idegrendszer minden miíködési aktusban, még a legegyszerUbb reflex létrejöttében in, mindig mint egységes eummdció,
mint egész vesz részt. Az idegrendazer lát$zElagoe, mozaikazerü
felépitettsdge ellenére s:gysézee egészot alkot, mert az egyes
neuronsak, neuron-rendszerek igen naa azám,it összeköttetéseket
alkotnak egymással. Egyetlen n aaagykérgi idegsejtben több ezer
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idegvégződés található; egyetlen agykérgi idegsejt többszáz más
idegsejttel van összekapcsolva. Az idegrendszer tehát részben
differenciált, ugyanakkor egységbe integrált szerv . is.
Az egyes idegrendszeri részék funkciója bizonyos j ettirok
között az éppen aktuális szükséglet szerint dinamikusan változó
lehet. Ezt a funkció-plezaticitáe'nok nevezzük. Az aktuális

dinamikus határtól eltérő .ingerek zavarokat hoznak létre.- Ezen
elvek is azt igazolják, hogy a pszichikum minden zavara a .dzemé3 is.ég változását eredményezi. Továbbá, hogy a külvilág hatásal idegrendszerünkön keresztül hozzák létre személyiségzavarainkat.
A személyiségzavar idégrendszeri alapproblémdin€il beszélnünk kell az endokrin rendszer szabályozó ézerepéről.
A környezet káros hatásai /ijedtség, szorongás, bénet,
érzelmi kapcsolat megszakadása, elmagányosodás, verés stb./ az
idegapparátuson keresztül mődosit ják az endokrin termelést és
ezzel lokalizációs ideg i és általános belső biokómiai,őkonómiai
labilitást eredményeznek. Növelik a görcskészséget, befolyásol ják az emóciondlio állapotot, fokozhatják vagy csökkenthetik
.e szexuális vágyat, e . szellemi tevékenységet stb.
Az elmondottakból következik, hogy a környezet ártd hatássi az ingerületi területeken keresztül módositják az endokrinhormon termelést, amely gátolja vagy fokozza a testi és a pszichikus funkciók miiködését. Egyes jelenségek feltételes reflexekap csolatba kerülnek az endokrin.-működéssel. Pl. a részeges apa csoszogó
lépései szorongó állapotot hozhatnak létre. Minden más hasonló
csoszogás kiválthatja . s szorongást, csökkentheti vagy t velheti
az endokrin termelést: Az ilyen de hasonló feltételes kapcsolatok
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kQroaitólag befo3yásol ják a pszichés folyamatokat, majd közvetett
áttételben a tulajdonságokat. A neurd].is autonóm rendszer és a
hormonális rendszer tagjai között a kapcsolatok -®iht az organizmus minden funkciójánál - kcilcsőnösek, e gy ik a másik funkcióját ellenőrzi.

Pavlov neurózis-kutatásaiban arra az álláspontra jutott,
bogy mind a serkentés, mind a gátlás zavarai három csoportba
aorolhatóks. at az laggaatut folyamat tul.feszitéae erőteljes
,

külső hatis következtében; b/ a

AulAll

folyamatok tulfeaszitése►
,

,

éles konfliktus következtében, vagy különleges finom diff erenciációk következtébent c/ ez¢3eoam

.vséri6nek tu- e-

eaitéae, az által, hogy bizonyos cselekvést kiváltó pozitiv inger
hirtelen .átalakul negetiv ingerré, amely gátolja a cselekvést«

A mozekonyságnak, más szóval 8z Uegren8szer azon képességének
tulfeazitéae, hogy váltortasso n ma g szokott reakcióin, talán
gyakrabban azokban a hely z etekben áll elő, amelyek a válasz-reaka ió szokásos sémájának átalakitáaát követelik meg: Ezeket a sdmáket a magasabb rendii idegmS#ködée dinamikus Qztereotiplá jénak
nevezzük:

Pavlov a neurózisok okait abban látta, hogy az ingerlés
és a gátlás idegfolyamatainak három tulajdonsága.- az erőssége,
és a Isa1:eavensul,Y{ago'kt$k és a mpu;é.konarsdg - közül valamel yi k
tulfeszitetté vált. Ezen tulajdonságok a kéregnek az on képes:;ágével kapcsolatosak, hogy: at ki.b.i.rrjt azokat a szokatlan és
erőn ingereket. amelyek .az eOerrsjAllask, b/ uavanakkora erővel
.
és . . xagvanol ~~rL.n könr~ren tud ia ~ toln ~ az ingereket, mint reagálni
rá juk, mert a kt3rrayezet gyekr€an teremt ellentmondAdos helyzeteket;

-

c/

a{e'véltoztaVa a
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viselkedési sémákat vagy dinamikus aztereoti,

pitiket , alkalmazkodjék e változó környezeti feltételekhez. Ha ez
életfeltételek olyanok, hogy a három tulajdonság köztit bármelyiknél tulfeszitettaéget váltanak ki, akkor , funkcionális kóros állam
pot jön létre.
Ha .a serkentési folyamatot irányi t6 sejtre iáen nagy erősaégü, váratlan, kivételes inger hat, ez egyeneuly megbomlik.
Pl. asz alvó gyermek részeges apja duhajkodására ébred fel. Hawn..
16 aellegü ágensa fenyegetés, e verés, ez elhagyottá levés félelme és a rettegés különféle fajtái, stb. A tul erős ingerek gyekran
mély gátlésoe irradiácidhoz vezetnek. Mindkét esetben tulerőltetólik a sejt és .ebből adódóan fúnkció je megváltozik. Pavlov ezt
irja: "...ha ezt a sejtet megzavartam, azaz tuleróltettem, akkor
megbetegszik és ez ingert keltő hatásokhoz veld viszonya egészen
metvéltozik. ,Ekkor különböző fizikai erósségü pozitiv feltételes
ingerek egyenlő hatást adnak, mi ezt ugy fejezzük ki, . hogy a sejttevék,eriység egyensulyi fázisa alakult ki. He a sejtek gyengUlése,
azaz mt#ködőépességük határainak csökkenése tovább folytatódik,

olyan állapotot kapunk, amelyben ez erős ingerek gyengébb hatást
adnak, mint a gyengék: az a paradox-fázis. Végitl a sejttevékenység ezen tulmenó sérülése abban mutatkozik meg, hogy a sejt már

egyáltalán nem válaszol pozitiv ingerre, hanem a gátló inger hatása válik pozitivve; a sejtállapot e fázisát ultraparadox fázisnak navezzük." +
A serkentési folyamat erősségén kivid esalitettűk már moogékonyeágát. Egyes embereknél a serkentési folyamat kevésbé moz-

+ Pavlov: Válogatott müivei 418. lap. Akadémiai Kiadó, 1953.
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gékony, tehát gyorsabban alakul ki az inger alkalmazása után,
...az inger hatása alett 6worsabben jön mozgásba; de amint az
inger hatdea lezárult, hasonlóképpen hemarább, gyorsabban tünik el

az effektus, mint a normdlis emberek másik tipusánál." + He a környezeti ártalmek hatnak a sejtre, eerkentősi folvRmatának inerr
ciáját rendkivUlivé, kórosed fokozzák, olyenwira, hogy a gla

makacsul ineerdleti állaeotban merad.
Pavlov a mozgdconyság két fajtdja kóros elváltozására
hivja fel a figyelmett az egyik a patológiás tehetetlens‘g, a
másik a patológiás labilitás. Utóbbit Másképpen serkentési gyenm
geségnek is n .Z■vezzük, af4ikor a seji hirtelen, hevesen, robbenékonyan válaszol az ingerre, utána azonnal össze is roppan. Ugyanugy
patológikuesd válhat a gátlási folYamat le. Ha szokatlan ingerrel
nagyon megnöveljUk agátolt állapot tartclmát, az idegsejtben,

ezzel maggyengitjak a gátolt funkciókat. A gátló folyamatok mozgékonyságUkat illetően néha azonnal kialakulnak és hirtelen be
is fejeződnek. Wdskor késlekedve alakulnak ki. Eyes esetekben
pedig didekobben előtérbe tolakszenak: Allemi gondozott gyermekek
között gyakori, bogy a gátlási iblyamat patológiásan inercids,"
azaz pormális pozitiv inAerre serkentettsép;balvett át16 401ye-

mattal váleezol. Még gyakoribb a tárgyakhoz, jeteneságekhez, emberekhez kötődő, rögzillt vetoes folyamatot kiváltó állapot.

kor a tárgyakhoz kötődés előélménye miatt a pozitiv inger eerkentettség helyett 14tokbágot, a negativ tRger gátoltság helyett pozitiv vagy torzult reflex-folyamatot indit el. Lehetséges a te-

.4, Pavlov: Válogatott dive/ 419. lap. Akadémiei Kiadó, 1953.
++ A kóros inercia olyan állapot, amelyben bizonyos feltétclee

reflexek megmerevednek. Nem tudjuk megváltortetni vagy kiolteni Oka% s ez a válasz-reakció gépies ismétlődésre vezető

hetetleneégi és lobilitási ♦ állapot létrejötte is.
A neurózisos állapot állatnál és embernél :abban fejeződik
ki, hogy a környezet adott hatáesira a szokásos, normálína dtlegostél eltérő válesz-reakcidkat ad, azaz inodekv Ct módon válaszol.
tégy is kifejezhetjük, hogy az idegi e yensuly megváltozik. Ilyen
esetek.. e ,gyermek ra jongve szeréti apját, anyját, de a szülők

gyűlölettel szidalmazzák, bántalmazzák egymást. sőt e gyermekhez
is gorsmbék anélkül, hogy erre okot adott volna. Valaki mélyen
megsérti a gyermeket /megszégyenités, megalázás, verés stbd de
ő nem válaszolhat serkentettaégi állapotnak megfelelően. Másik
eset: részeges epe miatt éhezik a család, édesényjuk éjt nappallá
téve dolgozik ég tehetetlenül két yOtelenek eltUrni apjuk durvaságoit pl. kótségbeesettek szemldbi, hogy apjuk veri meggyötört

anyjuk at , nem is beszélve azon esetekről, mi kor .a gyermek tudja,
hogy szeretett apja gyógyithatetlen beteg, rövidesen meghal és azt
keli, mútotnia, mintha minden a legjobb uton haladnak, lelkében
pedig rettenetes, kinzd, görcsös fájdalmat érez.
Az állatnak ds az embernek ahhoz, hogy egész életén át
normálisan funkcionáljon 8s eredményesen alkalmazkodjék életfeltételeihez, három do logr-a kell képesnek lennie t először is e3,
kell viselnie az élete folyamán 6t 6r6 elkerülhetetlen megrázkódtatásakot, vagyis idegrendszerének az ellenálló képesség tulajdonságával kell rendelkeznie, azaz kéregsejtjeinek ellenállóképeseknek kell. lenniök:. Másodszor ugyanugy képesnek kell lennie arra,
hogy a közvetlen külső körülményektől függően megtartsa vagy el.

4. A kóros labilitás ez ellenkező állapot, amelyben bizonyos feltételes reflexek teljesen labilisvak leszek. Nem lehet rögziteni
őket, folyton változnak, rendkivül ingetegbk és kaotikus viselkalésro vezetnek.
.
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veaee a szokáeos viselkedési formékat, tehát idegrendszerének
rendelks znie kell az egyensuly tulajdonságaival, vagyis egyforma
fejlettségi ingerléssel és gátlással; harmadszor ez állatnak és
embernek fennmaraadsa céljából képesnek kell lennie arra, hogy

.

alapvetően me,gvéltoz.tassa szokásos védekezési formáit, megfeleljen életfeltételei gyökeres változásainak, ezért idegrendszerének
rendelkeznie keli a moagékonység vagy változékonyság tulejdonsdgaivel.. A természet nyilvánvalóan elé, , erős de elég bonyolult ahhoz,
hogy ez.é]stok idegrendszerét olyan drasztikus helyzetek elé állitee e, amelyek már tulléphetik az állatoknak azt a képességét, b ogy.
kitartsanak, megőrizték az egyeneulyt ős változzanak. Az ilyen
tulfeszités következménye az idegí3sszeroppanáe ' Az :idegösszeroppa...

nás elsősorban attól fUgg, bogy melyik tulajdonság volt tulfeszitve:
A pavlovi módszer alapelvét - a szervezet .:és a körrlvezet
,

közti dinamikus_ erzyeneut .

.

tovább folytatva, rátérőnk sz agy-

tevékenység törvényének elemzésére.. A lokalizációs sejtekben létrejövő ingerület vagy gátlás a többi sejtek felé minden irányban
irradiál. A magasatat szervezett anyag tulajdonsága, hogy ugyanak.

kor koncentráció is keletkezik, amely az ingerfület szétterjedését
centrumba tereléssel a zebélyo zza. Az ide : gfolyamatok dinamikájának

e két törvénye biztosit j® sz alapfolyamatok normális működését.
A környezet megrázkódtatásai impulzus-jelzés áttételeken keresve

tul megváltoztatják az irradiáció ős koncentráció természetes
mechanizmusát, amelyek megzavarják a reflexek kialakulásit.
Hossvu időn keresztül ható tulerős vagy torzult impulzusjelzé-sek a megzavart irrad iáción, koncentréición alapuló pszichikus

.

- 113 folyamatokat ®l.téri.tik eredeti lt3futbsuktbl. A személyiségzavar
alapja a reflex-folysmattk:Altaldtmatól való eltérése.
Az 3,rradidcid és koncentr6^.i6 dinamikus egymásra h8t6
rendeeere biztosit ja a mUktdé sboz szükséges kölcsönös indukuibt.
.

A környezet ártalmal a negatty és pozitiv indukciókat m,ddositjdk,
igy nem tud,dk tei jesiteri természetes rendeltetésüket.• Pl. a

cesl.ddi konfliktusokkal terhes légkörben éld gyermek az iskolóban

nem a tanult témdre ka!ncentrét /negativ indukctó/, hanem étményei
foglalják le:

.

A neuronok t . amely ekneRk . ea .ez igen bonyolult itinkció ja, hogy
egyr® .tökéletesebb viszonyt léteai.teenek a szervezet és a környezet
között, rendkivü2 érzékenyek és kényesek. Ezért tulterhelésük ese-

tén károsodás éri Őket. Ezén megél.lopidtéisunkhox ezért térünk
vissze, hogy megvilógiteuk a vipdd AtlQsok és a neurózisok kapcaolstát. Az idegrendszer mindegyik tipusárs nézve ugyanis van egyolyan maximálla inger t and ártalmatlan er6feszitésnek oly hatdra,.
amsl,yen tud. mát a gátlás mököclA,i kezd. Et egy olyan aojátEas inform
=Acids vezérl8 apparátuehoz hasonló, amelynél, ha az inger tullépl a természetes - egyedileg változó maximális eróssdget., iétrejön a g,itld.s. A gátlás a neuronok védekezési formá je. Az idegrendszer igy bi.ztosit ja életfontzr±asógu egységeit a tulaott . ingerlés de
kéiroéodé► s

ALlasszend,..MultimsmSzeirildlettinktiozhozzá
tartozik, hogy az eeYén® ember egyedi fiziológiai adwttsá:gainak
jel.entdeégér+e felhivjuk a f i&;yo%et: Minden gondolkodó emberben
felvetődik as a probléma, hogy azonos körülmények között 418 is
felnevelkedő gyermekek egy részéből becsületes, j6 érzéaü, m6sokb61 ®ntiezoci.ális ember lesz. A gyermekek fiziológiai alkatuknak
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megfelelően különböző miiködésekkel és tevékenységi tormákkal
válaszolnak a környező világ azonos hatásaira. Azonos tipusu
drasztikus hot el s a gyermekei néhány eudzalékát sulyosan, nagyobb
százalékát enyhébben, ,és kisebb százalékát egyáltalán sere ké rosit~

ja. Minden ember adott fiziológiai strukturá jónak megfelelően válaszol a külvilág htt ósaira. Életin.klyamán ez a fiziológiai
szerkezet á►11and6an hódosított formában adott
Pavlov a kéregsejtek három alaptulajdonságát állepitja
megs grőeséiz.,. moz ,,Qkvn, Caai. e, vonul , amelynek alap jón felQi1itjuk néhány idegrendszeri tipusunkat. Az erős kéregsejteket nagyfoku dinamika

.

jellemzi, vagyis ez a tipus sokkal nagyobb feszült-

séget: is el tud viselni..A kéregsejtjeik munkaképességei is ezivósabbak:, Pavlov azt tapasztalta, hogy nem minden eaóa tipus egy-

forma: Az egyik csoportban az ingerlési folyamat határozattan
tulsulyban van a gátlási folyamatokkal szemben. Ezen tipus Pavlov
erős 8e kiegyensulyozott típusnak nevezte., Pavlov beszélt ingerié
keny vagy féktelen tipusokrbl, akiknek a kéregsejtjeikben a serkentéei és gátlási folyamatok gyorsan jönnek létre ős magas fokot
érnek el. Élénk nyugodt tipus esetében az idegsejtek nagyon mowgékonyak. Nyugodt tipus esetében e kéregsejtekre bizonyos lomhaság
és pangás jellemző.
Az elaptipuaok figyelembe vételével az alábbiakban bemutat`juk az egyes t!V pusokat a károsithatáeág aspektusából.
a/ Kis ensu y,©zmtt élénk ti u . A feltételes reflex-kap-

csolatoket gyorsan é lakitja ki. Gyorsan tanul. A aerkentée és
gátláe folyamatai nagy. erejűek. Az agykéreg de a kéregalatti
központok egyensulyban vannak, illetve a feltételes reflexek

uralkodnak. Az il.: en tipusu gyermekek azonnal alkalmazkodnak a
társadalmi szf'kségletekhez. Aktiv tipusnak vagy élénk természe<tönek is mondhatnánk őket: A környezeti ártelmakkai szemben a
1egellenél.k6bba3e; Küls6 és belső kdreeitásra évekig normálig agyenaulyt tartő meg:etsrtésra képesek. Aktiv jellegiikné7: fogva uj és
uj megoldásokat keresnek a konfliktusok megolddsára. Erősen kapceolc3dnak környezetükhöz példa- és eszményképek gyors cselekvésre
ináit jdk d+cet. Előnyök, bogy gyorsAn dtlát jáx helysr.etiC,tket, mérlegelnek példe- és ideálhoz nem tapadnak mereven - de a legcélirányvaabben cselekezenek: A gyermekotthonokban ezen tipusok a
legkevésbé sérülnek. Ha feladatot kapnak, lelkesen és kitartóan
tevékenykednek. Semmittevés esetén lézadoznak, és bandavezérré
lehetnek. Ceinytevésekbenn kezdeményezők. AgreeszlórA erőszakkal
válaszolnak: Nem törik önérzetük megeértését, ezért könnyen szemben állókkd l,.eeznek: Leggyakrabban nagyvonalu hazudozókká, ellenállókká, szélhámosokká, ugynevezett "nagystl.lüvé" válnak. Term4.
ezeteeen ezzel csak a torzulás legáltalánosabb irányát kivdntuk
jelezni, hisz a killed és belső ártalmak die7.aktikue i.ntegáéoibi
esetekgként eldöntik a zavar jellegét és tartalmát.
►
;l®asu tipug. A foltételee reflexb/ Kie~,xensul,gozott

kap-csolatok lassabban képződnek, mint as előző tipuandl:. A gátlások
könnyebben keletkeznek és erősek. A serkentettség gyenge ere jü.
Az agykéreg Zaesult de erős ellenőrzés alatt tartja atevékQnyeégi folyamatokat, Nyugodt higgadt alkalmazkodás jellemzi: Ail.artdtS

felnőtt segitséggel lesz aktiv. Könnyen válik közönyössé. Környezeti árts1nakko1 szemben hosszan képes eg,yensulyban maradni .
.

Higgadtan márlezel. Inkább befelé forduló, esetleg zárkózott lesz,
befelé forduléss aktiv je].legif. Pl. b3za1mat7.aneQg, őszintétlenség,
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t eztelet1ensdg, lepereg róla minden, vezetőképtelenség, csendes ellenállás, baled basszufarralás, közvetett agresszió stb.
jellemző r~a.

C/ *zertelen tipus. Ezen tipusnál a pillanatnyi ingerek
rövid belső átélés után ezonnal tevékmnységbe csapnak. A gunkcia-

.

náliaen gyengébb agykéreg nem tudja rendazeresen ellenőrzése alatt
tartani a eubcortex eredetil izgalmskat és gátlásckat. A cortex
görcsös gátlásai idején e aubcortéx meghatározta tevékenységek

miatt körna*czotéhaz nehezen alkalmatzkodik. A gátlósok labilisak,
gyeng6k az ingerületekkel szemben: Az ílyen. tipusu [NJ/0=0k nehezen tud uralkodni ..iieztöriéi,n és más Ingerülatein.
A nehezen nevelhetőség gyakoribb' formái: agresszivitás,

h~is viselkedések. Környezeti ártalmaira azonnal reagál . Legdfth
gy akoribb formája az ingerült düh és a görcsös tehetetlenség*
Ezen tipust lobban6konynak is szoktuk nevezni. Az e tipuebe tartozó egyedek könnyen lesznek ne hezen nevelhetővé, de .terápiára
gyorsan reagál.nak. Gyakori köztük a higztéPida magatartás. A
fiuk g.qorsen vérakazenek, a leányok nagyhangu intrikusokká lehetnek. ingeralt állapotban nem helyes felelősségre vonni őket,

mert fes zültségiuk fokoec§di.k. Nyugelmi állapotukban már képesek
eselcikc3det&ik .mérlbgeléeére: gyakran hajtanak végre meggondolatlan

cselekedeteket pl. szökés, rombolás, air6gOres. IIalső konf7.iktLt.
esikat nehezen győzik le. Kiemensulyozot t szakaszaikban kontak.

tus-képesek, igyekvők, jószándékuak.

r

Az agy tevékenységének
d/ ~~„ in,,,Eerl.~~~,~~d~o
.

folyamatai és törvényel. csökkentettek. Különösen dinemiká juk
erőtlen: Feltételes reflexeik lassan képződnek. A ~-. alsw ,gátideok

hosszan befolyásuli alatt tartják az ingerület®ket. Ebből adódik,
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hogy a két jelzőrendszer egyeneulya könnyen felborul. Erős és
hoss2entartó hatásokra gyorsan kiféradnace Ingerszegény környezet
éldebillé teszi őket. A serkentettség gyeaga ereSü. ebből adódóan
aktivitásuk is lelassul. Kellemetlen élmények hatására könryebben

lesznek apatikussá. Nehezen viselik el a kudarcokat. Jellemzőjük
lehet még ,e félénkség, az alattomessdg, az elázatosséigi magényos.

.

ság. Konfliktusok hatá.sára kőnk/ en neurvtizáládnas. Bevizelőkké.
fe,iriadókké stb. lehetnek.
Lémeges hsngsulyoznunk, hogy az idegtipusok variáciáe

lehetősége nem négy, hsra.em sokkal több. Hibás lenne tulzott jelentőséget tula jdoraitar,i, az ic3egtipüsoknak. Különösen egy m erev eé»
méba sorolé.s lenne kéros. A gy s•rmeko tthonakban nem a t ipusbe ewe
ralás szükséges, hanem az okok f eltárráeávsl egyidőben a ::terápia
mególlapitásához elengedhetetlen a gyerm ek reakció-képességének
i®merete: Csak az egén idegrendszeri jellemzőinek figy e lembe vételével tud j a megkeresni a nevelő a legjobb tula jd onséig kialakitQeéhbz vezető módszereket. Az idegtipus természetesen a környezet
alékitatt® m4dosultgégában jeltnik me g előttünk; A z eredeti adott
ság csak lehetőség, de nem dönti el s2 egyén szamClyieégzmvarát:
,

-.

.

Az egyéni idegtdpus viszont i'elhivja a figyelmet arra y hogy azonos
hatások

és más fo ly nmatoket o je l,i.emadet v éktanok ki a gg-.er-

rtekekbea: Pa i.a igazolja az eg,yéni bérsásmrSd szükségességét. Különbeen a nehezen n' ve7t.hetf g ermekéskQl vald foglalkozés elkép~

zelhetetlen egyéni kontaktusos hatásrendszerek nélkül: ayak4ri e z

a sajnálatos tévedés, hogy egységea pedagógiei elvek alatt a haté®renaszerek some és a praktikum határén eltorzult alkalmazásét
értik. Kűlöníisen szembeötlő ez a büntetések eseteiben. Pl. he
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kőt gyermek daces, ®8yeg tonárok azonos módon bfint©tfEk meg
mindkét gyermeket. Pedig az ec,yik hgykeságe miatt, a másik mostobá ja miatt dacos. Nyilvánvaló, hogy mindkettőben mis de mils
módon kellene feloldani a docosságot:

oa e; ., rem- t s { ói a

z a) . W 1

szexOlvi 4(e., zavar ek
A mflköd8 idegsejtek elektromoe potenciálokat termelnekot
Etberi koponyáról eltfször Bergerilek sikert3lt 19 24-ban elektromos
hullámokat levezetnie. A levezetett pot®ncidliragadoz6sak kivsik,
makravolt nagyságrendüek, ezért cs ak a modern felerősitő ds re-

gisztráló készülékekkel sikerelt elektroencephalogr€mmot késziteni:

.

Az elektroeneephalogramffi . dltal jelzett pot®nciálvált4sde®k
keletkezési mechanizmusa nem tisztázott. Egő etlen elsktrdd áltél
levezetett poteneiá3ingadozás kb: e mill3d kérgi idegsejt ter.

méke. /az eYektrádok felülete kb. 1 cm2/; Egyes idegsejtek mikroelektród-módszeres vizsgálatával megállspitYató volt, 1100 egymás.

hoz közelfekvő kérgi idegsejtek mds irárkyu tevékenységet fejtenek
ki: mig az egyik éppen

a másik gátlás alatt van. Az Egi

tehát az eg3rudssai, ellentétes irán;lu idegsejtek müködés6nek summáció,ja61 A tudomány jalenlegi fejlettségi szintjén nem tudjuk
pontosan, hagy az e::,at:om.os potenciáloknak mi a jelentGoége az
+. Eldazör valdezanUleg buboie-Reyaonc3 vezetett le bácaagyveláből

elektrozos potenciálingadaizáeekat. Laid 18?5-ben Ceten, vela..

mint Darly5~ l©vszki. j kutyánál mutatta ki kt3zvetleim2l az agykór
regrc3l levezetett pote,neiá3.ingsdozde okat:

.

- 119idegsejtek sntiködéeében:

Van olyan fel.fogSe, amely szerint ez a

neuron leglényegesebb idoaél®ttoni megtlyilatkozása.

neuroló-

gusok az BEG-tdl minden komaly0bb fiziológiai jelentőséget snQg te
~

gadna:k és csak ki,eér.ő jQlensógnek tekintik az tdegmükddésben

-

s~

regisztrálható potenciálokat., Miután azonban kdros körülmények
között sxobáiyezeriiea mutatkoznak változások a potencialhulldmokban, a klinikai gyako.rlotben az EBG -t jól felhaszna ják, néhány
elméleti alapprobléma tisztázása nélkül is.

A potenciálokat, mint emlitettiik, ; az idegsejtek, tu3ar ~yomban a kérgi neuronok termelik. , Nem eldöntött, hogy milyen eaerepiik
.

van a potenciálok keletkezésében a subcortikalis szerkezeteknek
/talamus stb./:. Az sew tisztázott, how a potenciálokat az idegse jttestr avagy a®zi.nepszisok,3 illetve a dendritek termelik.
Ujabban inkább a aziaaptikuer illetve a dendritikus goneziat fogadják e3..
lIorányi. Béla igy irs "Az ESi csupán az idegsejtek 61telé-

nos miikiidésének jelző jer nem az idegse jtmüködés, mw.ntiségének kifejezője. Az E130--t intellektussal,: pszichológiai tevékenységgel
közvetlen minőségi összefiiméabe hozni nem lohet. A z B* sohaaem
fejez ki °fizikai nyelven" pszichológiai v€ltozásL." 4" Az BED
pszichológiai aspektusu kisér2Ptei többségében az utóbbi évti$ed.0t

ben indultak be és ugy véljek, bogy sok összefiiggés feltárétlen
.

;

még. Helyes tehát olyan álláspontra h®lyezkedniink,: hogy pszichológiának birtokba ke1l venn3. az EEG-t de aokoldalu vi2sgáLAokst
kQ'll végeani. Időközben a müsZerek.pontossóga,: érzékenységes is

.

finomodik és feltehetővé válik a pwzichikus folyamatok megközeli- ►
t(S regisztrálása. , A személyiségzavarok regisztrálása bizonyos
esetekben máris lehetővé vált. Az eddigi vizsgálatok is azt
t

üorényi Bélas Neurológia. 247. lap. Medicine K. 1962.

.

.

-

-120igaz olják, h ogy z 1vorok közben megvéix.tozntt a biogtSrbék raa ja.o.
Feladatunk, hogy a azemé].yieégzavarokban szenvedő gyermekeket
különböző élethelyzetekben, feladatok fis tevékenység közben vize-•
gtl juk és készitaiinIs biogörbéket. E folyamatok közben ragaadhat juk
meg ajz egyes e2emélyiségzevorok sajátos és elkülönült görbejel.
le mzait-. A kisérleteket össze ka] . 1 kapcsolnunk elektrQmiogrd►fa®
.

mérésekkel.

el.

Az értékelés e kettő i3esxehexson?r.itdsdval végezhető

A legujabb kutstésok ezt a feladatot d].lit ják el,énk a hogy

azemélyiségzavar-v3.zeg€al:atok soxdta kutassak a b3.o.kémi,ei e.lváltcrzésckat is El kell fogadnunk azt a felfogdst, hogy a ezemélylség.

zavarok az idegsejtek biokémiai anyagcsere müködések elvóltazáaaiból erednek. E rre példa a l.egu jabb ribonuklein savval végzett
~ tiN,a I Ot
kutatás. . de aalgarTdolked6s kaapcsral.fata. Bebizon3 ► itás előtt áll
az a felfagals, hogy az emicezetben tartás hardozdi a ribonuklei,n

sav anyagok. Z a varaig az emlékezet Oa a ganáel.koE9ás zavarait hozzdk létre.

.

A személyiségzavarok müszeres eszközökkel vaaló kimutatdoa
közben telblkozunk a bioáram tailémfejt6tk vaSltozáerainak egymás-

sal veld kapcsolatainak megragsc3áefivaal, az egyes személyiség zaavara& felismerhetőségének problémájá val. Vegyük vizsgálat
alá a Iegimnertebb négy BB° hullámot /görhét/.

.

aa/ Alfa =hull ~..m. Ritm.a.soo, aitlagQS frekvencia 10/sec.

3zélső értékek: 7-13/sec. Ampl.i.tudá átl.agbsan 60 rikrüvolt : szél06 érté kek ; 15-100 mi:k .rovo l.t .. A szemek kiny i tti gbrs , valamint
szellemi tevéken.Yeégre az alfawhu9.lém mc;;szt3nil;. /ayfa- ► bl.okl,
helyét ezsporúbb hullámtevékeryaé; foglal,je el.

.

A z al,ta-hal/dm ve36sziniileg az aak.ti.vittls ki s fokát mutetb
sejtek terméke.
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Fáradt, neurotikus állapotban, alvás előtt az alfánál
alacsonyabb szaporaságu hullámok észlelhetők. Útyenkor, fény ingerre alfa-blokkolás helyett, alfa-aktivitás Jön létre.

4

1.50,4
14N'111Rp"au"

5
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1'dip "X' 4

1~

gamma rhythmus 4-0 -10/sec.1
20"4o/2ec,
beta rhythm/5
!.
19 -at/ sec. J
f.

2'

S

alpha rhythmus

~ :11~;óc

}

S - 40.A.

A/V*,,M‘IL-

V- ig átivg IS~.. V

to-00.A v. ig átlag So~ Y

b/ Beta-hullám. Nermális körülmények kőzött.legsife,j®saettebb formában4 s frontális lebeny táján észlelhető.. Amplitudájuk
/feszültség/ kisebb az alfa-hullám potenciáljainál: 5-50 mikro,
volt. A centrális tájék bete-hullámait te,ktilie, valamint helyéz.
érzéki ingerek blokkolják. Viszonylag e pontokon ragedh®tó meg
leginkább a pszichikumban keletkező zavarok.
c%

aim,2ul10.

Az 5/sec. aiatti hullámokat nevezzük igy.

Gyermekkorban, normális felnőttnél alvbe közben jelentkezhet; ritkán temporal elvezetdsben észlelhető néhány áelta-hull.ám /kifáradáenái/. Al.tal.ában csökkent agyi tevékenységet jelöl. l /yen
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szempontból adhat jelzést a pszichológus s zámbra.
d/ Sheta-huil6m: /közti hullámnak is nevezik/ Az alfa de
delta-hullámok közötti hullámokat nevezza igy. Szaporasdguk
teYldt 4-7 között van; feszültségtik változó. Gyermekkorban, kn.
1i3nösen a pubertds kk3rkiy gyakori b ►ullémtipus. Neurózisos állapotokban afrottto-temporális vidékről ny erhet jUk e rajzolatot,
különösen kif drad ds utón.

1.

►~~tiv~~

L

A1 rt..l11L^A — I s ` 6~
1 sec.
A

2.4owt,,JIrAI ".In

~

.~

1.theta rhythmus 4/sec.
2.theta rhythmus 4 -1/sec.
3.delta rhythmus 15-3/sec. (projectión)
4 delta rhythmus űs 3/sec. (local)
-

Az egyénről levezetett potenciál-hullámok az életkor változdsával m$dosulnak Gyermekkorban a hul dmn-tipus lassubb, a
feszöltség magasabb O'2 éves korig a delta-aktivitást-, 2-5 év
közötti inkább theta-hullámok domindlnak, de delta-hullámokkal
vegyesen jelennek meg: 8. év után szabd] oson alfa-aktivitás lét.
ható. Kamaszkorban ugyancsak sok a theta-hullám,
2émdnk szempontjelből jelentős, hogy az eddigi kiaórletek
is kimutatták; normális egyénnél is megváltozott az

-görbe
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. például szorongásos állapotban. emóeionális feszültségben. Ugyanez
Wakcrri a különböző n®urcSzireaknái is.
témánk tov$bbi tenniveNéhéizy me llspitris ifte-ten
l.ái szempontjából: m✓ Szükséges lenne az egyes életkori . BzekaazoYrájeilemzó bi oe lektromos po t enciálak tipue ~-görbéit megállepitenunk: Ezzel egyidőben fel kellene tárni a domináns hullámok ás a pszichikum tevékenység közti kepcsQl®tekst. Ugyancsak
megkieér7.endő az egyes életkori ezek eszQk normál, általános görbáinek 8sezevetése a azewélyiaégznvarokksl küzdő gyermekekével.

b/ A j$lenleg3. ismeretek lehetővé teszik, bogy a gyermekek pQtenciál* ►feszültségeit adott viselkedések közben vizsgál. juk. of Végül;

távoli célként az is kitftbettl', hog y ez egyes neurdzia- ► típuéQlat
- konkrét NO-a vizsgálati módszerek eegitségével - potenciafeszültségek alapján is diagnosztizáljuk.
aro

i

A nehezen nevelhető, zavart szem élyis égü gyermekek három
csoportját különböztetjük m+eg :
A/ p . - 20~osak, emelyeket másképpen "proplematikue#
gyermekeknek is szokás nevezni. Ide azokat soro3. juk, akik Wiled
Vagy bal.eő hatásra kozafliktusaikat nem tud ják legyőzná, áa időlegesen pszichés folyamataikban zavarok keletkeznek. A zavárok és

torzulások időszakosak, egy-egy ingarLilet-koffiplex ►,am ut ján létrejött viselkedési rendellenességben nyilvánulnak meg. Legtöbbezör
a s ártalmas hatások után közvetlenül megjelenő .reakcibrdl, van sző.

- 124 ezen savasak még nem terjedtek ki az állapotokra ée a személyiség tulajdonságaira. A "problematikue" gyermeket tulságosan lefoglalja saját belsŐ lelki küzdelme, ezért más aktuális ingerekre nem tud .megfelelően reagálni. Megbomlott személyisége és a
külvilág közti közvetlen alkalmszkoda si kaposolot. Ebből adódik
teljesitt énye ée viselkedési zevarut. Ha időszakosan leküzdötte
gyötrő gondolatait, vagy egészsége helyreállt, a zavarok is
maga 2ünn ek.

.

8/ Pe zichoneu 'ó iso

.elad vagy belső ártalmakra: létre-

jött ée a személyiség lelki folyamatait, állapotait és a tula jdoneágok egy részének sajátos szerkezeti zavarát jelentik. Ezen

,

esetben a e zemélyiség irdnyultsa még nem torzult.
C/ MUM . szemé yis' U okermakekc. Személyiségszerkezetük hasonló a pazichoneurózisokéhoz. Fejlődésük irányat ,n'r annyira torzult, hogy antiszociálisakká lesznek ég a téreadalmi rendre is veszélyesek

.

A/ Pre-neurózisok, yaw a "orableuu tikua"j vormelok
1:4 kudare.Aonfliktusok. Altai létre Jött ,zavarok
Kudarc-koníliktuat okozó zavarok közül emeljük ki az iskolai és a gyermekotthoni ártalmakat.
Különösnek látszik, hogy azon intézmények is veszélye$tettetik e gyermekeket, amelyek funkciója éppen a tanulói személyiség maximális fejlesztése. Vizsgáljuk meg e sajátos Ártalmak
előfordulásait és okait elsősorban sz iskolában. A pszichés fej.
biztositó
lődésmenetben csecsemő- és gyermekkorban a személyiség fejlódésii
alapfeltételsikkel egyidőben nagy jelentősége van a szub jekty
körülményeknek is. Az iskola ekkor teljeaitl, nevelői feladatát,
ha munkaíjéiban tekintetbe veszi a gyermekek korábbi életét. Hisz
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minden, egy+ee gyermeknek az általános emberi határokon belül megvan a maga sajátos egyéni élettörténete, ami aktuális személyiségét felépitettei He ez a korábbi családi hatás kedvező volt, akkor
erre kell az iskolai továbbnevelésnek is épülnie, ezt felhasznál-

va kell a gyermeket tovább nevelni. Amennyiben a korábbi esalá.
di hatás nem volt megfelelő, ez iskolának törekednie kell azt ki-°
javitva továbbnevelni:
Az iskolának nemcsak az előirt ismeretek megtanításában
van nélkülözhetetlen szerepe, hanem a felnőtt személyiség felé
vezető fejlődési ut kielekitásában is. A tudomány fejlődésével
ez elsajátitandó ismeretanyag egyre növekszik. Ennek tanulásatan&tása alaposan megterhelt a gyermekeket. .Ez a nagy feladatot
jelentő, szűkebb értelemben vett "taanitás" ezt a veszélyt rejti
magbah, hogy a nevelési tennivalók - a szeou yyiség egészének,
egészséges fejlődését célzó törekvések és feladatok megoldása -

.

hátrányt ezenvedmek

Vizsgáljuk meg .am iskola okozta környezeti ártalmakat;
s/ Ártalmak származhatnak a tulmegaa osztálylétszámokból,

a délelőtt de délután váltakozó oktatási rendszerből.
b/ Tulzott házi feladatok adásából ás a nagy mennyiségi
tanulmányi anyag követeléséből.

.

cs/ A szemé .leiaégzavaarok okozd ja lehet még egyes pedagógusok nem megfelelő személyisége, vagy hi6nyos szakmai tudása.
Továbbá a nem megfelelő nevelői módszerek, életkort sajátosságok figyelmen kivifl hagyása, a jutalmazás és büntetés alkalmazósénak hibái, a megszégyenítés, a tapintatlanság, a verés stb.
d/ Az osztálytasak, az iskolatársak hibás viselkedés•
/verekedés, durvaság, csufolkodés/ rossz példaadása. A közössé-

- 126 g1 élet szervaazetlensgébói; a védetlenségből adódó ártalmak.

a/ A tanárok hibás "ezaaktárgyiuédata" is okozhat személyiaógzavsrt, ha a tanár szemében s gyermekek elszemélytelenednek és csak követelményeiket produkálni tudó becsületes, vagy
kbvetelményeiket nos tudd, nem bQCs`u'letea gyermekeket látnak
bennük:
f/ Az i;skölav ltozásból eredő nehézségek is í'osi.thatják a gyer+>ekaket.

.

zirtt3 kstások forrásai: A g,yermák.. és ifjuko
személyiségzavart kiváltó iskolai ártó hatásokat - i7r: egeai

Kiss

ds Liebermann Lucy - két na g; csoportra Osztja:

4/ relativ ártalmak, ,b/ ebazalut Artaltaek.

.

`Relaativ iskolai ártalmak alatt azon iskolai körntyezeti
értalmakat &tiük, amelyeket csak bizonyos aktuális azemélyiié,gü
gyermekek nem birnak el a aazemély3eég károsodása-nélkül. A kit-

►

lönbiizá fejlődési szintif, de ugyanazon koroaztályu gyermekek
oktatásunk rendszerében egy osztályban vannak, ug,yazazon feladattal és terheléssel kell megkiízdeniök: á különbséget az iskola
a tenulmányi érdemjegyekkel méri: Az érdemjegyek azanbaan. álta

-

Mában többet jelentenek a tanárak ezemében, mint a tel5esitmónyszint muta3tójót;. Szemléletiiytlrbsan az érdemjegy egyeben - hel,ytel0.0
niil a tanuló egész ezemd3,yisége rangscro3ását ia jelenti. Ez a
rangsorolás a legtöbb esetben a "valós ágnak nem felel meal mivel
esak a taanulmQnyi te8 jesitményt értékeli és nem a teljes szem.élyiaáget tükrözi, ezért a gyermek ig©zaaégérzetével sem egyeeztethető tgsa3ee: Az igy helytelenül 'raargsosolt gyermek joggol érez
mélténytaalsn;adgot, mellőzöttséget, kisebbségi érzete tamed, sőt
szélsőséges esetben neurotikus tüneteket okozhat: Mindaz különféle ezemélyi ségzavaaroknek válhat okQ zs4 jévá:
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Abszolutt iskolai {árta l mak olyan intenzív kóros ingerekből
és az ezek afltal kiváltott itgalmakból állnak, am elyet még a
legslkalmezkodó-képesebb gyermekek sem tudnak kérosodf s nélkül
elviselni.: Ilyenek a tulzott követelések, a rossz pedagógiai.
módszerek, az iskolatársak felől érkező eulyos ártó ingerek és
a szülők részéről támasztott rendkivül tulzott igények.
A jyermekott4onokban elő ordu3ó ,áirtal

~
k

Megtörténhet, hogy a gyermekotthonok is kfirositjdk a
gyermekeket Az ártalmakat az ok szerint két csoportba oeztottuk: 1. a gyormskotthon szervezeti rendszeréből adódó nehézségek, 2. nevelés, tartalmi híányoaságaiból következő veszélyek.
Elsőnek a gyermekotthonok szervezeti felépitettségéből
eredő ártalmakat mutatjuk be: Takács É. 3 éves kisleány, aki
születése óta úllaami gondozott. ieányonya szülte, aki a kórházbál megszökött„ hogy gyerinelcét ne kelljen magával vinnie.

cse-

cs emókore Eta jól fejlődött, néhány esetben volt csak bélhunitoe, 12 hónapos korában önállóan felállt, 14 hónapos korában megtanult jerni,+anezen időre szobatiszta is lett. Másfél éves
korában szavas mondatokat, 3 éves korában kétszavas mondatokat
használt. Tárgyi. ismerete a szoba, a folyosó, asz udvar, a játszót ér tárgyaira és használatára terjedt ki. Kettős parancsot minden

esetben hibátlanul végrehajtott. Három szint felismert. Tudta szobatársai nevét, szivesem játszott velük, nagyokat kacagott, látszott, hogy teljesen beleéli ágát a játékba*.
Amikor a kieleáslY 3 éves e3 ult elszakitotték eddigi kedvei környezetétől. Mindazoktól az objektiv, de elsősorban _s„zubiektiv feltételektől távolitották el,, amelyek eddig személyiség-
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fejlődését biztositottá:k. (3vodds otthonba vitték. Az uj otthonban

megbetegedett, csuklott, hányt és hőemelkedése volt. A

belgyógy► áozoti vizsgálat negativnak mondta. A hán.$s elmaradása
után is csak szavas mondatokban érintkezett környezetével, Pőlog tiltakozó szavakat haszhélt. A három hónap mulya megismételt
pszichológiai vizsgálat már egyéves regressziót áll apitott mem.
Aktuális ezemélyiségállepote érzelmileg sulyosan szarengb, nem
kötődő, gbtolt magetaartásu, értelmileg besz Likült.
Esetűnkben e csecsemőotthonból való kiemelés sulyos, ez
egész személyiségre kiható regressziót hozott .létre: Az ártalom
abból a szervezeti rendből származott, amely szerint az állami
g ndozottak otthonai többségükben életszakaszok szerint tagolódnak. A 0.3 éves koruekat csecaemő©tthonokben nevelik. 3 éves
koruk betöltése után Ővodds otthonokba szállitják őket. Innen

3 év mulya álteiános iskolás otthonokba kerülnek. Az is..leheteéges, hagy es áltolénoe iskolai időszakot. két otthonban kell
tölteniök, alsó- és feleőtagozstosban.
Az otthon-változások a kisgyermek, az óvodás da a kiaiskolés korban legtöbbször sulyoe pszichés traumákat okoznak,
amint ezt esetünk is mutatja. Jobban figyelembe kell tehát venni,
hogy a gyermekek ezemólyiságfejlődásének szubjektiv körülményei

is vonnak. Ilyenek a szeretet, a biztonság, a társz, a védelem,
a versihez való tartczás érzése, a bizalom, a megártás igénye
stb. E körülmények 3-4 évenkénti változása előnytelen a gyermekek pszichés fejlődése szra. E gyermekek a gyakori otthonváltozásokból adódóan szerotetéhesek lesznek, de hosszan tartó
mély szeretet-kapcsolatokra: éppen az előző körülmények miatt

r
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alig lesznek képesek. A későbbi életévekben yajétoa msetartási
zavarok éppen e problémából adódóan fejlődhetnek ki; tisztelet..
ienség, érzékenység hiaánya, érdeklődés hiánya, közönyösség, lustaség stb.
A gyermekotthonok szervezeti felépitetteégének mésik ksJirasi »
tója az otthonok sAecielizélatimnsá,gq. Az óliam.i gondazésba vett
gyermekek ea részét a kárositd hatQsok előtt kiemelik cealédjukbd2. Méeik része pedig étélte mér ez értsl.maket, de ez é].iam által biztositott uj körülményQk rendezettsége keltő időben történt

ahhoz, hogy személyisége zavartalanul tondbbfe j3:dfk. A gf ermekeg
többségében azonban a ai lyos és hosszantartó értalmek
hébb v

mér egy-

sulyosabb személyiségzavatokat alakitottak ki. Az előző

két csoportba tartozók és asz utóbbiak valamennyien azonos intézetben kapnak elhelyezést.. Nincs mód arra. horof aAvndozásbe. ke.

rülő mrmeke: di ózis4ak 8rn z3.s tend©ncié a és a szti.k= 4.

pee terápia szerint nés-máe otthonba kar+tilJenek. Ez a körülmérsy
számos drtaalom forrása lehet. Pl. az indukélt neurózisok szétterjedésének legjobb alkalmait teremti meg.

A av ermekotthortc ► u b ó neveld

eibd

d6 sá r _a

Mc. A special-izélst3:sn otthon -jellegbdl számos nevelési nehézség
adédik. Ugyanis a különböző személyiségzaveru gyermekek nevelésére e nevelőtestületek többségükben felkéezületlsnds. A z egyes

otthonok nevelési tevékenysége emiatt legtöbbször osak a felezini
jel mns égeknél marad.
.

Gyakori aneveiés tartalmi ártalménak e z a formé► ja, amikor
a gy ersrsekEk számára a vi1 égot leszí ~citik az otthon belső életére.
/Hefelé forc3ul6s./ A szélesebb körti környezet hiánya értelmi, érzelmi, erkölcsi és esztétikai képességeik fejlődését lelesait ja.
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Ebből is adddik, hogy ez 6vodée otthonokban élő gyermekek egy része
pl. 6 éves korukra nem -lesíz iskolaérett.

.

Az'talmak forrásai lehetnek a sajtos gyermektipuaok nevelésére felkészületlen és alkalmatlan nevelők ie.

.

A gyermekek személyiségfejlődésére előnytelen lehet a gyermekotthonok tulzott homogén jellege. A homogén együttélés eegiti
pl. a gyermekek pösze beszédének elterjedését. /Természetesen nem
ez az egyetlen eke / A gyermekotthonban de családban nevelkedő
gyermekek élettani. Pösze-beszéd különbségeit Rigó Katalin vizsgálatai a kivetkezőként uutet ják be: +
~

óvodás
T . o. .
il.o..
IV.c.

ben:
lét z.•
18 /pöeze/
30
11
"
30
1 /afgm/
30
30
30
,....

Owns: 150
Ste-ben 100

a/dsdeg/ :
....

31 /be szédhi.baa.►/
20

ezt

60
30
30
36 .
0, 3 30
30
09 3

.

s 3:db
144eze/
1
"
1 /s9.gm!
2 /aigm ¢
rotacl
.

0,3
0,3
0,3
0,6

.

30
......

150
100

3/bes zédhi.bs/
4
.

A beszédzavarok százalékos kimutatása i s arra irányit ja figyelmünket, bogy novelési szempontból előnyösebbek a heterogén jellegi t otthonközöss6gok. A különböző életkoru tanulók egy otthonon,
at hálószObán ős tenu3.dszo•bánbeli'lli k'vzüaságének számos s~ evelée
si előnye lehet. Pl. ez idősebbek a kisebbek előtt a holnap igére~

Rigá Katalin: Cisszeha®onlit3 vizsgálatok néhány eredménye állami
nevelővtthonben de családi környezetben. Pályamunkák a gyermekvédelem köréből ©: teriulmArvkütet /VIII./ 19. lap. Müv. M in.
1960.

-
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tót, a 0 példát; adó testvért, a következő korosztály sa jdtasedgainak reprezentálóját jelentheti.
A környezet minden gyermektől társadalmilag meghatározott - bizonyos tel jeeitéei és magotartási szintet követel meg

.,

A gyermekek egész kis koruktól mérte el.n1 tudják magatartásuk Ó.
tel jesitményúk értékát. Ha a teljesitmény a környezet kivásta
normahatár alatt marad, a gyermekben sikertelenségi élmény keletkezik, ezt a szemági.-,t $óg mint Kudarcot éli. átl A kudarc fűin a
nem tudásból, a nem akarásbál, továbbá betagségt&1, lessu ° Oréetől", estládástól, passzivitástál, kedvotlenségtól, nyugtalanságtál, meteorológiai változástál,, az adott gyermek gátlásosságától*
A kudarc oka lehet szub je4ktiv körülmény is. Pl. N.K. felkészült
a másnapi árikra. Csoportvezető navoiő jénok azámot is adott felkészöltségéről. A tar4tés reggelén, a tanítási ára előtt még elolvasta e leckét. Aho' a történelem ára közeledett, náttkin nitt
izgalma. Kétségbeesve figyelte oz ajtón belépő tarzár arcát és
mazduletsit. A tanárt idegesnek látta , félelme tovább fokozódott.
.

Első felelőnek szálitottáC fel.. Ijedteégből, meglepetésből és
szorongásból adeidott, hogy

-

eulyoe gátoltság - miatt n em tudott

felelni. "Mindent elfelejtettem" - mondta. 6 trenr v megszégyenitette, mint heny =g tanulót~ Ebben az esetben N.K. elyan követelményekkel szemben vallott kudarcot, amelyeket nyugodt kdrülmények között
tudott volna tel jeeiteni: A váratlen hatás felerőeitette belső
konfliktusait, arcig motivumeival kuszködött, folytak a tanitási
órák, ó csak részben volt jelen. Számos probléma foglalkoztatta.
Varakezásael tekintett a gyermekotthoni - események elé. Mit szólnak? - kérdezte önmogatél, telén ezerszer is. .A gyermekotthonban
megszidta és elvették kimenőjét. N.K. segit Béget szeretett volna
kopna vaicitd1.
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Ilyen és ehhez hasonló , esetek sárkdsaottá tehetik e gyermekeket, Ql.t£$volithat jék a fG3lnÚt y ektf9l. 1,;gy megtörtént esetet irtunk

le, amok bernutatiaQro, hogy egyszeri konfliktusokból hogyan alakul,
hatnak: ki mag®tartási, rendellenességek. Amenn,y3bon N.IL. esetében
környezete felismerte volna a konfliktust, ez időleges nehézségek
feloldódhattak volna. i cy v an ez minden iddleaea konfliktus eseté-

ben. Az időleges konfliktusok halmozódé,s€a esetén pre• -neurózisok,
későbbi n®urézi.sok, jöhetnek létre.

.

A kudarcnak szános oka lehet. Jelen esetben ,Go a k kettőt
eme2Unk kir

és 6,1*-alkolpatlarao64..Az utóbbi

.

esetben a gyermek rendelkezésére á21t az ismeret, u Részség, de a
tel.,jes9.tés pi.11ranatftan elzérddtak, ;atl6dtak. Az 411smi gondozott
gyermekek között gyakori oz utóbbi ayet.

A kudarc-konfliktus ggekran ,feinQgyS.tddi,k, elterebélyesedik
a gyermekekean azon esetben i.;, amikor tulkövetelós•,:kke1 lépnek
fel velük szemben, tiirelrnet3.enek, ki.abé.ln ~.~ k, butánek, hülyének,
fanalfatíétánek nevezik őket. Az ilyen gyermekek eay része gondterheltté lesz, önbizalma oeok,so.n, személyisége gyorsan labilissá
lesz. A gyermek "tulzott aggódó akor6sábdl,'f kifejezésbeli és végreha,jtéei &ti t s lehet. Az affekt9.v jel.logU gIttlások egyes esetek-

ben teljes vagy részleges 'i zár2atQkat" hozhetnsk létre. A sikertelenségből, i3nbizaloracsökkenéaből, nyomu rztú önértékelési elbátortalanodás lehet. Az ilyen gyermek előre kitér a feladatok elől

a kudarctől velő féla].ek miatt. Egyes felnőttek lusténak, akaratgyenzéan©k, haszontalannak nevezi ezen gyermeket.

A kudarc-konfliktus leggyakoribb mQgnyiivénuldeais kime,r€i}t.
é

anW a

z©tt tem ó-I eseul ~ s bti , dts€í

fáradékonuig,

mncentacibs gae p,~tiltr~„~;; éjuiftgCtiy l~ bi~ itá .: Tovébbá a lappangó
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betegség is megrontja a gyermekek közérzetét, csökkenti küzdő
erejüket. A baj ott kezdődik, ha a betegség rejtve marasd, a körxe.
zat pedig felszinesen itélkezik a gyermek felett. Amennyiben a
kudarc-konfliktus feloldódhat egy meghitt teljes védettséget biztoeitb közösségben/család, nevelő-gyermek viszony, baráti viszony/ a neurotizálódés nem következik be.
e A kudarc-élctények hatására más alkalmazkodási zavarok is
kialakulnak. Pl.
.adatla
ggaz........agg
artz+as. :.wk boh*ckcdda hősk

óaddba,
tr

d hazums,i 4k stb.

A tanulmányilag tulterhelt gyermel.& értelmi fejlődésükben
lelassulnak. Kételyeik ol,yannyi.ra felfokozódnak, bogy az önérzet
csökkenéséhez vezethet. Lzen gyermekeknél wég az alábbi zavarokat tapasztalhatjuk: 9pexes alv;ásl pih9ntséa nélküli ébredés,
assz étvtiv.
va

e_ a=stl

a~

oskodSe ,tul zo tt _ Dedantér ia. koravénsé~ , tul,

mm z 08® 3,
~

e taro • epat. ku-

n41- - r

~

-

.

Az intellektuális terhelések és kudarcok gyakori tünete még a
betegségbe veld menekülés. Tulterheléses kudarcok élettani
zavarokat is okozhatnak. Ilyenek pl. a fejfájás, a szédülés t
hány inger. Amennyiben a jelenségek és a tünetek = többször ismétlődve -- összeesnek, féltételes reflexekké lesznek. A hely, az
emberek, az időport is kiválthatja a zavart. Később mdr a kudarc
emléke, a tőle való félelem is felidézheti a folyamatot.
2. Valamennyi belső- vagy külső ártalom, a fáradtat

tü-

Heteivel jár. A pre-neurózison szakaszban a legtöbb ártalom a
fáradtság tüneteit is mutatja. Az okok rennez6désének hiányében,
a féradtság a neurózisok létrehozója is lehet. Az ártalma hetelsóra a pszichikum tulterhelődik és kimertük A fáradtságot mint
kö zponti jelenséget az dlettanban elsőnek Szecsenov /1955/ hang-
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su3yaztQ. Erre vonatkozó megalapitás®it a ki3vetkezákben fQglalte ú.a s ze $"A fáradtá s érzésének a form séit rene3k: xeri.nt ea .dolgozó
izmokban helyezzük ol; én egyedül a központi i.desrendezerbe teszem azt.° Ebből következik, hogy Szeaseraov az izmokban végbemenő
fi.zi,ko-kémiai folyamatokat másodlagos ;jel.®ni:úségüeknQk tartja,

döntő szereptik az agyban, az agykéreg sejtjeiben v égbasanQ
váltazáseknr::k van. Eppen ebből következik az idegrondszer fUnkci.anális állapotának magváltozáso! ez ,pedig a pszichés etzuktuyra átalakul.áaát, , tüneteit eredményezi. A fáradtságot először S tern
/1935/ nevezi psz3.chikai él,ména,=;foga3.om,nek és

ettől

a fáradtság tel jesitmaky-f©galmát. iiazánkben Oeréb üyiirsq /1962/
ugy fogelmazxa meg e problémát: °Velóban ici.aább tel jesá tmény esetében is felléphet erős fáradtság-érzés, marészt pedig nagy teljeeitmérayt is elérhetünk a fáradtság különösebb jelentkezése nélkül. °
á..#'áradtság-é3akény átélése és jeleotkezé ,i tünetei egyénenként

side és más, tipusonkánt viszont hasonló.
A. fáradékonyság kezdetén a szervezet Tokozza energiaaáfordi.tásátt. Ilyenkor aZ ic3egeejto3r ingerlék:ata <yebbek lesznek és igen
nagy energiát emésztenek fel. abG1 következik, hogy pszichikus

funkciók mAr ekkor megvaltQznak. Bornemann /1952/ e fáradtság
türi.eteit. hdrom csoportba osztotta: ö/ ra .manks bizonyos megl.8setabbodáe s , al.kaimi, hibák, fennakadások, koncentrációs zavarok befolyásolják a ta*a%ányi to1 jesitmér>yt. Az első stádiumbon a fáratlt*
sr~g réezleges+vn, résziUnkciókiian jelenik mo6.. b/ Növekszik a fi,-

gy elem koncentrációjának zavara. o/ A funkciók eeyesúfnrarWaiét+
terjednek az egész személyiségre. Aláássa cz €rt.:l.mi teljeaitést e
az akarat, az érzelem, a jellem eE;,, enletes fe j1vddCt. V i.z.:Y l,tunk
tárgya szempontjából a zért léaycge :,Qk e megál lspit4s ok, mert a

_
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környezeti ártalmskat elszenvedott gyermekek paziehikumában said-

t08 fdradtsági szituáció° folyamat zajlik le.
traumotikus.
,seket követő kimerüléseket. A legtöbb állaa gondozott gyermek

életében hosszabb-rövidebb ideig megtaláljuk az extrém fdradtságot.
Ezért gyakori otthonainkben a _z_Slj
ne:.ativ, .Ciafolam,.
A
lunaloL6,
perepektivátlark, kif;ebbségi komplexumokkal küzdő de qsökkent
tUrőkénesafti SYermek,
3.

a_lafila.gLategl.

A lusta gyermek azámos pszichológiai

vizsgálat tárgya volt már. A lustaság okai testl alváltozásokból,
betegságból, belső elválasztási mirigyek megváltozett milködéséből,
a szervezet külÖnbözŐ müködési zavursiból de környezeti sirtalmaipből adódnak Ilyenek a megterhelésból eredő tulfáradásök v amikor
.

a munkaiitem lelassul vary kialakul a tanulókbon az iskolai munkával szemben tenuaitott ellenszenv, esetleg fellázsdpak, lerázzák
a Munkát, "kibujnale alóla. A tulzott ozigor

ős a

bUntetések "el-

nyomoritják" a eyerme4 akeratAt. tags környezeti zavarok, mint
a családból való kiezorultség, elkedvetlenedés, Szeretethiány,
ideálvesztésból adódó céltalmság, közönyUeség,becsvégy ős kbtolességcsökkends.
Vizsgáljuk megrészletesebben a verés ártalmait.
Lrenszerrt

. ,

g
ermekeliesete:
•

1. számu ?set. 8z.K. 8 &ea kiefiu. Apia 36 éves, rakodó
munkáe. Brutálisan veri,csalLdját. Anyja 34 éves, konzervgyári
munkás. Három gyernok van ticsaládban. K. a legidősebb.
Acsaládi enemnézieből; Az apai nagyapa iszákos volt,
delirium tremens alepotban a lovak közé eoett de heldlra, gétzol:
ták. A gyermek apyja évek óta ideggyógyászeti kezelés alatt van,

-136eulyos fajfájásos panaszokkal. Az apa ászdkos é9 pazichopata.
Anyoi 4gon a nagyszülők egészségesek de rendezett cold i életet
•

élnek.

Az anyai nazyazúlők ellenczték a házasi$ot, de az anya,
mdP mint lefty tpherbg esett. Igy erőszekolták ki a hdzassdgkö-téat.

ezen első gravxditdaból született 3.800 gramme1, bagós

rr~Lttét ~L beavatkozással. Ceecs€mőkraxtibai is tapasztaltak ma le bi-

zonyos itlesrerd szeri tulérzékenyaéget.

ajtó c$apáddsra. baeze-

rez zent stb.
Betegségei: rubQol.a 11 hónapos koréban ldzae ecciarap®ia.
óvodába nem várt, anyai nagyanyja nevelte.
Három és fél éves volt, amikor apja egy éjszakai féltékeny
s6gi jelenet közben a virdgvázá.t e tükörház vágta. A nagy c sörömpölésre K. felriadt, megfeketedett, ftl.da ►kolt, majd sirt.
Iskolds korig az éjszakai fel:riadástakk n ég yszer mo,gismótlődtnlC.

Az apa K. -t néely éves, korában nadrbgszi j jol sulyosen megverte:
meg jogyezzük még a családról, hagy apjuk otthonlétekor a gyerm®kekaek teljes csZxidben kell maradniuk.
ÍI jabb texihel.éo kezdődött az iskolai tanuladnyokkal.

ne-

hezen boldogult a leckékkel, a z apa segitség halygtt minden egyesért azijjal megverte. Később félelmében az egyeseket kiradirozta

és őtöst irt helyettük. L'hhez kapo csol.ódott még a szóbeli hazdgság
la. A sokféle hatás következtében '"lustévá" i s lett. Tanuladx~yeit
elhanyagolta,
Ekkortól kezdve mind sOritbben jelfAstkeztek az éjszakai felriadások /pavor aocturncas/. K . jelenleg tnlsoclik osztályos tanuló.

A hazugslagok hasonló helyzetekben viszonylag szinte "állandósultak", A paver rtocturnue heteikent Z 3 alkel.Qmmal, is megismétlődik.
-
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trilnatei: 61=11)61 való felriadds, meredt megUveGeoedett tekintettel nez coy pontre, kétségbeesett sirás, jojveezékelds, fuldalda
és elvarasödik./
Belgyógyászeti státusa: közepesen fejlett, vizes6latok
negativak, sUlyedés 6 mm., verkép normálie, KG nozotiv. fiNa nem
mutet kóresst.
Pszichológiai atátusából kiemeljük: értelmileg kózepesen
fejlett, csOkkont corticelis faszültsée-bir6s, kOzepes bevéces

63 megtartds, yore pszichés fdradds, pezichis okokból az"egész
szemayiségre kiterjedő getlás.
Affektivitds: szorongó. Érzelmi kapcsolatai$ anyal nagyanyjtliez regtxtkodik. Apját61 retteg /esténkffint a kulcslyukon
koresztül haligatózik, mert attól fél, hogy az apja egyszer megfojtja édesanyj6t. Hugával szemben féltgkezw. Az iskolat nem szereti, mert a tanitó néni kiebél, mondja..
Anyja anállótlan, szivesan eltálna fórjétől, de ninca ereje
bevallani szineinek de kbrnyezetének sulyos helyzetét. Sokat sir,
elkeseredett, kissé már depressztv.
Az spa brutAlis viselkedésü, nem tetszését veréusel adja
cacIlMje tudtára.
K. huge 3 dyes, félszeg viselkedési, a nagymama kedvence.
Az apja is ritkóbban veri.

öccse J. 2 eves, decosm követelőző, makacs és erőszakos.
nviden bemutattunk egy családot, amelyben a gyermekek
esorcilt, czemayisegfejlődésiiket a verés torzitja.
Számos személyieégzavarrel etlyidőben kialakult egy sajátos
"lustesAg n . Itt jecyezzük meg, hocy a lustaság kohiaex kár000dásoi
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eredményekónt fejlOdik ki.
2. azámu et: Gy. 13 éves, fiu, VI osztályos. Vérségi
apa do a nagyszülők epilepaziásak, negyanyja egdazséges. Nevelőa?je 39 éves, hentes folzialkozásu. Anyja 38 éves htb. Mindketten
eg6szed77esek. Ndgy gyermek van a családban.
Cealádi helyzet: érdekháza(3s6got kötöttek, érzelmi kapcsom
lot nem elekult ki közöttük m sem: A család anyazi helyzete miatt,
•

költekezésb61 aó&5 vitik közben, verekeddsre is zor keen,. Az
ilyen jelenetek olóslgyekoriak, ds a TierEekfik elOtt zajlottak
le. A férj Gy.-t, mint neveit fiát csak "fattyunek" hivte to
minden hibás vieelkedéséért rnegvertc.
Születési kbrillmdnyek: oz anya terhessége alatt 7 hónapos
korig eltitkolts állapotát. Szülése sima volt, nday dd fél órdig
tartott. A gyermek sllya 4.000 gr. volt, és azonnal felsirt.
Három hónapos kordig szopott anyatejet. Nyolc hónapos korában
kezdett felállni, 11 hónapos kor6ban próbált járni, és 12 hónopos
korában kezdett beszólni.

•

Betegségei: rubsole, középfül gyulledeAs de gyakori bélhurut. dvodába nem járt, naLwanyjs nevelte. A részeges nagyapa szerette legjobban Gy.-t. A nagysnya nem szerette a gyermeket.
Gy. az nisei tagozat osztálysiban közepes ős elégséges
bizonyitvdnyt szerzett. Tanitőnőjéhez szeretettel kapcsolódott.
Ötödik osztályos korában édesanyja magáhot_vetts, ahol mér három
másik gyermek is volt.
Jelenlegi panasz: elcsavarog, hazudozik, dadog ős verekszik,
ős "lusts".
Pszichológiai vizsgálatából kiemeljük: gyors reakciók,
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megismerési képességei étIagosnál jobbak. Megfielései lényeglátóeke Foaolmi gondolkodása kordhoz képeot fejlett. lorális
itéletett sérelmet olaaláról, torzultan ldtja. Vélt sérelmeit
brutálisan megtorolja, bosszuvágyfLlti, sikertelenagei elől
pedig elmenekal. A tanulgahoz nincs kitartása, dlteldban türelmetlen, ezért "lust6nak".16tozik. 14 incsenek mély kapesolaton
alapuló bardtai. Emociondlis éreelmei dominanak, sérelmeit dühöeon.megtorolja. Aagasabbreadil érzelmei labilisak, tudja, mit
kellene tenni, de sértett önérzetéből adédóan deco]. vaelszol.
1962-63. évben vizsgálatokat végeztünk husz, családjuk
által brutálisan vert, de busz verés nlküi neveit gyermeken.
A gyermekek 8-10 évesek voltak. Azt a célt tüztük megunk old,
hogy összehasonlitó módsnerrel vizeGálat túrgyávé te yük a vert
és nem vert gyermekek közt észleihető különbségeket.
Az első esetben nzt figyeltük meg, bogy s két cscportbeli
gyermeknek milyen az 0186, felső és ingerkuszöb közti különbsége.
A vizegálatot hanggenerátor segiteégOvel végeztük. Azt tapasztaltuk, bogy a vert gyermekek alső hallási ingerkiiszöbe magasabb,
a felső alacsonyabb, a verés nélkül nevelt gyeruekeknél. A kalönbségi küszöbük pedig kevésbé érzaeny, mint az adott életkoru
gyermeReké. Hireelen nagy hangfrekvenciés távoleégokre történt

ugr4e seetében összerezzentek, légzésük megekatozott, inaerléke-

nyebbek lettek, mig a nem vert gyerwekeknél ugyanez a próba nem
okozott különösebb változilets A hnng magaeueiga és mélysége mom
eredményezett lényeges eltérést, az erősség annál inkább. Nagy
hengfird aloft s vert gyermehek nyugtalanobbak voltek, pulzusszée
muk növekedett. Hol eisdpadtak, hol kivörösödtek. Az ismeretlen
veazedelemtől való félelemkifejezése tükröződött arcukon. Többen

140-

veritékezni kezdtek, eay részüknek pedig vizelési ingere támadt.
A vizsgálotot ugy folytottuk, hogy hanggenerétor segitsé-

Oval 18-20 ozerig fokozaton emelblk a rezgésezexmot és közben
az alábbi feladatokat végeztük el: 8x8+15-7= ? /36:6/x12+70= ?

869:4= ? 679:7+296= ?
Az alábbi szavak mellé pedig a szófajoket xellett
ni: alozik, sdrga, hold, vezér, álmodik, sin, elme, irdaeztal.
A harmadik esetben laze ceruzafogéssal a papirre köröket
kellett rajzolniuk a gyermekeknek.
Negyedik feladatként különböző alku, fakockákat kellett
hasonló kivégésu fedőlapon keresztül a dobozba rekni. Matta( e
kockék dobozba raktIseinak idejét és a felsleges mozdulatok szá-

mút.
Ugyanezen feladatokat elvégeztettilk ugy, hogy közben
hallhatták a magnetofonrs felvett zörejes, dörömböld, és kia.

báló hangoket.
kisérletek eredményeinek elemzéséből és az egyéb terflletkz'6l szérmazó tapasztalatainkat röviden a következőkben Öszszegezzük:
a/ A vert gyermakek ale ó

ingerkUszabe magasabb,

s felső pedig alacsonyab, mint e nemvert, de azoos életkoru
társaiké. Különbségi kilszöb-érzékek - ségük ceökkentebb. .6 r6s és

nagy frekvenci6ju hangokra viaelkaciésük ideges lesz.
WIratlan, eras hangpkra, zörejekre a nem vert gyermekek
reflexszerüen megrAndultek és pillanatok alatt feliamarték a

helyzetet. A vert gyermekek reflexszeril mer6nduldsei sokkal erőssebbek és mélyebbek voltak. Hosszabb ideig fékezték a pszichikus
folyamstokati Cselekedeteik kapkodókkd vatak. A vert gyermekek

-141sEa jsxtoe védekező reflexszel rc:aEaltek /kezüket

kivétel

arcuk elé k r aptAk, összegörnY edtak/. A nem vert Gyermekek move
Tengtk c' °atében a fejüket fogt.G.k, behunyt4",L° wzeraükeat e s felhuzvert gyermekek tekintet őban V clu1=►f.1~ e'n megrette.
d 4ry n l ezt ne m tapasznest, riadalmat láttunk. A nem vert
t:17 ; v;A.l.ukat .

C►

~

t., Ztuk. :

b/ A hangmagasság emelése és ccöLLenéÜe közben végzett
felac3^tok hibasz,lzaléka a vert gyermeicek esetében rosszabb volt,
nint W verés a~ élktiiiek~zél.,
A. m.sgnatofon-zöro jea, dörömböld, c sörd3mpölC hang jőrm
vert Gyermekek hibeszásal.ék3 még tovább romi:oGt. Visel.keűé$ük

teljesen elbizonytalanodott. A külörabt;z0 formáju kock€ak dobozba rekdQdn.~.~l több mint 50 százalékkal maeao:abb volt a felesleges
mozdul ratok száma, mint e kontrol.l-csdpnrtban.

c/ A folar3c:tok megoldása közben a kevésbe auLometizált
reflexes fo1.y ama tok kerültek először ga ti6s old és cw ek kébőbb
a készsOwa.k és a szokások.

.

d/ Ag yQr mekQk visssgál,o tok alatti magatortásábál, és vde
vQnatkozúgtt nevelói tapasztal.atukbős is arra a megá llapit/isra
jutottunk, hogy a vert gynrmakek 61taláben fél.azflGe.~k, gyanakvók f
almaglnynccsdot4ak. Egyes gyermek e s bosszuállókkd lesznek, d3.tel,dben gyü:lölik az aabcrc:ket. Egy razfi,kre pc3diE éppen ag ellenkezője jf3l.lemzv. Pl . közönyösek en cinikusak. A verés az érzékeray2éEet J. i.s tompit ja, de, fQl is fokozhatja.
e/ A vert gyermekek a számukra iomoretlen és váratlan
helyzetekben gátoltan viselkednek.. A védekező gdtldsoknet előfordul agy eagles form ja !in.acekv6t/, amikor a gyermekek nagy
er. ep rc: ös, támadó, rohamreakcióval vt:i ~ s$olnak a külvilág.
;
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hatásaira.

.

f/ A rendszeresen vert gyermekek legtöbbjénél megtaláljuk
a regresszió, a retardáció és a torzulds valamelyik formáját,

vagy a háromból aa jdtosan ötvöződő komplex megnyilvánuléai fo r mát.
g/ A, vert gyermekek . személyiségzavarai sok kc3riilmán;,yt41

.

függően alakulhatnak i gy vagy ugy : P1. függhet a verés mértéké-

ta , vagy attól, hogy a verés ideje alatt volt -b e szeretetteljes
,;,
kapcsolata a gyer ~c nek valakivel. Család jában kap-e vl.szontazeretetet valekitői, vagy telj®een a család perifáriájdre aszoritottan él: Jelentősen befolyásolja a zavart a gyermekek életkora, idegrendszeri tipusa, más emberekhez, .társakhoz kialakult
kapcsolata: Döntő jelantBsdgü az is, hogy a verés időszeke előtt
mennyire alakultak ki de milyen szintre jutottak pszichikus

falsy ematai, 611epc,tai és tulajdonságai: A z előzők legfontosabb
se játoyedga iból kiemeljük a képességek, a jellem és az irgnyultség tendenciáit:
1~

/ A vert

gyermekek személyiségzavarának leggyakoribb

.

megnrvj.lvánuláaais csavargás, hazugság, lopás, lustaság, durvaság,
bosszu4116s, tulzott gátoltság, felfokozott mozgékonyság, kt32önyösség, bevizelés, éjszakai folriadde s elm.odsade, erkólcei érzékenység hidnya, dadogás, egyéni biztonság hidnya, önártékelési hiány, pszichikus labilitás stb. A vert gyermekek legtöbbjében olyan sulyos károsulások jönnek létre, hogy önmaguk és
környezetük öeszefiiggését nem tudják minden esetben helyesen
értékelni. Hiány4san tanulják meg ®z alkalmanként változó megatartéiai formákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy környezetükkel összeütközés nélkül i egyetértésben éljenek .' Eg y ráezükben
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nem kivánatoe szolgejellegü alkalmazkodás alakul ki, ős ezzel

többek közatt a szükséges életcél látása is kQrasodást szenved,
vagy is önálldtlanns lesznek: fisok óppen ennek ellenkező módon
közvetlenül, erőszakosan célbatörőkké lesznek.
A vert gyermekek nagy százaléka értelmileg beszükifl, érzelmi, erkölcsi, eszmei rendszerük majdnem kivétel nélkül viszszamarad a fejlődésben és "Lustának" látszik.
A lustaság tünetei:
ok ro aa

elaeluAktitflőerőe.akaratcatilKke$00 .

: z• -

sti higiéniai elhe

►

,élettempó lelassulás® vagy torzulása. A lustaság lehet aktig

védekező visszovonult©ég egy sajátos helyzetbe, de lehet passziv,
apatikus automatizmus is. A'lustaság vonatkozhat csak. egyes fela..
detokra, vagy ez egész személyiségre'.
A

us

~~

w a _ emé 'i_

~

+ an aktuáis

v=

eme b ®•.

p tanuló kópeesóíe.. irár ulksá e. érdeklődése % tevéken,
szükségletei elaveneülnek Vagy me „s zünnók,. Az akarati megfoszi-

tóst közömbösség - ős viszonylegoe tétlenség váltja fel.
A lustaság megszüntetését a környezeti hátások rendezése
után vagy velük e Yütt az aktirat fejlesztésében kell keresni. Az
akarat fejlesztésének főbb feltételeit. Ágoston György professzor
a következőkben fega'lmszta meg: * a/ "Az akarat fejlettsége. nayben függ a tudatosság és az érzelmi élet fejlettségi fokától."
Az akadályacat cask akkor tudjuk legyőzetni e gyermekekkel, h a
világos előttük a cél, amely érdekében érdemes küzdeni. b/ "Az
akarat mindig céltudatos cselekvésben fejeződik ki, éppen ezért
ez akaratot csak cselekvések által lehet nevelni; olyan cselekvések
+ Ágoston György: A kommunista erkö3ea tartalma és ©z erkölcsi
nevelés feladatai 198. lap. Tankönyvkiadó V., 1961.
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által, amelyek erőfeszitést, nehézségek legyőzését kívánják a
gyermekektől és amelyek meghatározott célok elérésére irányul,

nek." * c/ A gyermekek elé elérhető célokat tűzzünk ős aik©rélmén a keresztül fejlesszük önbizaW t, saját ere ji e vetett
4., Gyermekkori hazugságok* Társadalmunk azt a feladatot
.

tömi - többek között - minden ember elk, hogy ismerje meg az

.

igazságot, ragaszkodjék hozzá, érvéryesitse, az élet minden területón. Hazugság alkalmával ezen feledet-teljesitések csorbát
szenvednek. A hazugság a személyiség e yensul ryi helyzetének meg'.

bomlását jelenti és hamis uton az egyensuly biztositása céljából .
eltér a valóságtól.
1. s$mu eset: Magyar K. 7 éves kisfiut azzal a panasszal
hozták, hogy ha zud ik, elhallgatja a tanító üzenetét, az elégtelent és a házi feladatot.
Vegetetiv /szomatikus/ status: Szülési 'körülmények rendben folytak le. Csecsemő korában ima jdnem folyamatosan beteg Volt;
bélhurut, középfülgyulladás stb. Bőlcsődében nevelődött. Fényre,

zajra tulérzékeny, összerázkódott. Járni, beszélni kordnak megfelelően l időben megtanult. A "ezobatiazteeág"-bál az anyuke hiusági ügycet csinált, sógornője gyermeke miatt. Hónapokon keresztül
megverte K.-t, ha előre nem jelezte vizelését. yakran óraékig
ültette az éjjeli edényen. Édesanyja természetesen a fenyegetésekkel sem fukarkodott. Főleg a "bumbus"-sal ijesztgették.
Környezeti status: Az apa 40 éves tisztviselő. Nyugodt,
higgadt, szereti gyermekét, de Otthon is folytatja hivatali mankáját, igy a nevelés, a gyermekek ellátása feleségére mared. Az
+ U.o.: 197. lap.
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anya 30 éves, energikus, a látszatra sokat adó asszony. Lakáguk
kétszobás, élettik rendezett. Az anya aápolánő

f lete egyetlen

vágya, hogy gyermekeiből •gyetei et. végzett embert neveljen. Az
anya kegyetlen szigorusággal neveli és tant ja K.-t. Iskolai panasz esetén - ötösnél rosszabb feleletért — szigoruan megveri és
letérdelteti: K. huge a 3 éves Mária. A két gyermek szereti egy-

mást. Ha K. sir, Mária is zokon. A várasban élő nagyszülők "imádják" mindkét gjermeket. A nagyszelők helytelenitik az arö e verését
és azt a gyermekek előtt is mondogatják.
Diagnózis* félelem, szorongás okozta védekezési ttényszer
bó1 származó hezugaé;g.
Néhány konkrét eset: I. osztályos korúban az anya türelmvtleniil várta K. elsó jelesét. Ekkor agyermek agy VIII. osztá-

lyt$ fiuval barackért ráivatott füzetére egy "5"-öst. Később a
hármast kiradirozta . A né es feleletet sem vallotta be. Olyan
.

házi feladstókat, amelyekről azt gondolta, hogy nem tudja jól és
szépen megoldani, letagadta.
Terápia: Helyreállitottuk a bizalmat anya és gyermeke között. A gyermek egyedín végezte Otthoni taanulmányait, ez epe vagy
anya megnézte munka ját, ha sziüksé g volt rá, közben i.e segitették.
Az iekolai eredményekről 3-4 hétig nem számoltettók be. K. maga
kezdett mesélni az iskolérdl. Idő közben megbeszéltük vele a
mese és a valóság közti különbcéget. A verések és a fenyegetések

megszunése után egy-két hónap molya megszűntek a hazugságok is.
2. számu eset: Vincze A. 12 éves állami gondozott. Panasz:
az iskolában és az otthonban megbotránkoztatóan hazudozott. 6 hónapos korától csen emőotthonokban ás nevelőszülőknél nevelődött.
Jelenleg jól fejlett, idegrendszerileg ép és egészséges.
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Környezetismeret: Anyja 6 hónapos korában elho yta. 3 éves
korában drökbe akarták fogadni, ehhez kérték az anya hozzá járuláeát. Neon járult hozzá. A nevelők .elbeszéléséből ''emlékezik" any.

jóra. Apjáról nem tud semmit. Eddi; ; négy nevelőszülőnél volt..
Moat is saját kérésére került megyei gyermekvédő otthonba..
Pszichológiai. statue: Értelmileg retardált. Lemaradása

.

kb. 1 év. Tulnyomó részt reproduktiv intelligencia jellemzi.
Elégséges rendű tanuló. Adottságai alapján a hiányt könnyen bepótolhatná. Az iskolában nem végez kitartö munkát. órák alatt
elábrándozik. Kissé szentimentális. Zaklatott érzelmi élet jellemzi: Akarata legyengültnek látszik: Tekintélyeket, űrtós ideálokat nem lemer Aktuális lelkiállapotainak megfelelő elképzeléseit
idealizálja és ezekről beszól társainak, mint megt ► rtént jelenségekrók "fantáziál" pl. elmondta,. hogy meglátogatta édesanyja
aki szőke, kontyot viselt - az édesapja orvos és. nem sokára:
hazaviszi.: A városban megáliitotta agy 30-35 év körüli férfi,
cukrászdába vitte, meghívta a lokására., minden Jóval kinálta és
a végén kideíáü1t, hogy az édesapja.. /Ábránd hezugeég./ - Máskor
-

arról mesélt, hogy sz édesapja!: repülős tiszt.
Diagnózist reterdált személyiség. Értelmileg kb. egy
éves lemaradás. Érzelmi és ,morális. vonatkozásban kissé .gyermakded. Hazugságai ábrándvilágából származnak és ebbe menekül.
Reáliscélok nélkül él.

.

Terápia: 0yermekotthonba helyeztük. Fejlett közösségbe
került, ahol szeretettel fogadták. Meghallgatták ábrándhazug
ságait, társai pedig meséltek terveikről, munk4jukról. Hetin
ként két alkalommal foglalkoztunk vele: Szabó . gda: "Mondják

meg Zsófikénak" c. könyvét dolgoztattuk fel. A végén vele fogai.
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moztük meg Zsófika titokban meredt apai üzenetét. Résztvett ez óra,
szakkörök munkájában, és a kézilabda válogatott tagja lett. A terdpiát lényegében a célt adó közösség, a munka, a , játék, a aiker`

élmények és élethelyzetnek reális, bútor értékelése adta Megértette, hogy szégyenkezés nélkül tudomásul vegye helyzetét.

.

A. két eset bemutatása után de más tapasztalataink alapján
összefoglaljuk a hazugságról ismert fontosabb pszichológiai de
pedagógiai tennivalókat.
0/ A kisgyermeket gyakran hazugsághoz vezeti a valóság
ismeretének hiánya és, ezek képzelettel veld hely°ettesitése: igy
jönnek létre a konfabuláló történetek, amelyeket hiba lenne
hazugaógnak nevezni. Első számu esetünkben a magáramaradt gyermek
hazugsága ivat találkoztunk.
b/ A hazugságok leggyakoribb oka a álelem, e rettegés, a
kén<ygzer, a védekezés. A hazugság nagyon gyakran védekezést jelent e környezettel szemben. Az első ezámu estben a nagárameradottság mellett a félelem is közbejátszott "hazugsúgaa" kialaku.
.

láaf hoz
C/ Azelh ott me áram

gyermekek menekülnek eo játos "

z ché aumákk küzdő

bx'nd--haza edgol "-ba.

d/ Felnőttek de társak példái indukált hazugságokat hoznak
létre: Egyszerűen "ráragad" a gyengébb jellemtuba jdonságu gyermekekre a hazugság. Különösen azon gyermekekre jellemző, akik csa ]ádjukhoz füződá bizalmas kapcsolatok hiányában nem tudtak kellő erkölcsi bátorságot meríteni a valóság : az igazság bútor követésére.
e/ Dicsekvésből, kérkedésből, többet-tudásból származó
nagyzoló hazugságok.
f/

Pontatlanságból, megismeréoi nehézségekbői és felületes-

ségből adódó önkényes, Vagy szándékon hazugságok. A probléma más©-

a
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dik része s felületes eégből, pQ.ntGt lenságból eredő hazugabgok,
bér képeeek lennének a valcielg megismerésére.
g/ Környezeti 8rtalmak komplex hatY~.~ edb5l eredő önémitá•-

eoa, mások becnapévdt, mQ,;krárosl. táaá.t célzó hazugságok. A személyiség neu~.•8zieos zaverát .tuuutetb jbl3.emtorzu3.ds eaai3, formeá, ja.
A

"r_

~ •~ ~ s Y .~

-.}~

no _ é

k é

cszicholó..iai

PP0/404 4P
a/ A hsaugságok megitéléeében első lópés az okok me3gker®-

sdcsa; kegttévélasztani a fentQsia, e rneaee3zülte "hazugeégokat",
a . félelmi hazugságoktól do a céltudatosoktól: A képzeleti, élmod®záet, életkort fejlettség* miatt történő meséket ne. .roinásitsük hazugságnak: Terápiájuk a valóság pontoeságdrs való rdirán,yités*

A ezorongdaoe hezugsdgek legtöbbször megszünnek a félelmek eimultával és emberi kapcsolatok erdQbódéaével; Továbbá őrdeklőaést keltő feladotokkal kell megbizni az ilyen tanulókat.

.

Tevékenységi formánkon keresztül aegiteni kell őket a tényekhez

veld ragaszkoddisban:
b/ A haaigaágok megelőzésének és terápiájuk legfontosabb alapeleme a bíza,lson, őflzint+seégen, megértésen alapuló
erkölcsi biztonság kielekitánsa. Sel lők ée nevelők rokonszenven,
6az3Citeségen alapuló kapcsolataik megelőzik a hazugságokat.

ce

Az életkort sajátosságok figyelembe vétele arra fi-

gyelmezteti e nevelőt, hogy 5-6 éves korig "fentázia-hozugságokra" gondoljon és megezégy enités nélkül vezesse r ~, a gyermekeket
fejlettségüknek megfelelően a valóság összefüggéseire. A valóság
öeeazeftfggésére velő f el.hiváe. természetes módon - kioktatás ma-

ma

-

történjen. A resl itósra történő rá irány it áet olyan ez itub-

citSbe Bgyazzu3c, hogy ogyuttal fejlQSeziik egyermsk ismeretét,.
erkalcsi,, lelki.israereti. szinvoxwldt.
A novel6nek, azüldnek legyen

ne~.
,~;~

yó2cidése, hogy minder" .

gyermek erkölcsi., lelkiismereti szintje, életkord. -.©k megfelelően
emelhető. Tagadve Zullfger álj:depQnt jut, oki ezt állit ja, ho gy
a gyermek magával hozza l,e3kiiemeretelakitó képezését„ a"no rsm~;tiv törvény"-t. Szerinte ver,nak olyangyermekek, akiknek niricg
lelkiismereti képességük és eki.k igy természettől fogva hazngok de eeezociálatnok. Ahhoz, hogy a gQrwekc:k lelkiismerete
fejlődjön - szerinte - asaükséges, hogy "ezercatetre velő lkép®eséggel°` rar,delkezzék. Akinek ez nincs, ez öoztöhdsen egoists

tipushoz tartozik, nem nevelhető és soha nem fagjn megtanulni,
hogy embert .,kosei iránti felelősséget és lelkiismereti kötelezett~

séget érezzaan: Az ilyen állásfoglalás a gyermeeek egy rdazét
elszekit ja a nevelFiktól,, .e art is kzires.
~

.

.

Ahány hazug gyermek van, valocaerny it mús--más módon lehet
igezmondovii tenni. A z egyiket könnyebben, a mdsikat nehezebben,
de mindegyik nevelhető.

Q/ Lényegesnek tartjuk, hogy a eztil.6k, de e aevel8k is
szeretetükkel ébrewezék fel, int3its6k el gyermekeikben, tanítváayeik.bsn a kötQ] .e.,sé;érzós, a felelősség é raés motivume,i.t. Me~

sékQn, történeteken keresztül akár tuc3atositan.í is lehet, sót
szükséges is, hogy velaci.t szeretni, valakit6l ezeretetet k4Pní kötelezettséggel jr'
Q A ,gyermeket "gyönyörködő-szeretetben"
részesit6 szülő nem tanát ja meE aiermekét a; "9zeretni-tudásra",
legfeljebb osek azeretet utdni vágyre. Az ember életében a

szeretet sea xerideltetés nélküli. 1lletkorcmként ujból és ujbdl
m.otivumokat kell ébreszteni a "ezeretn#.-tud+is" -ra. Ezen megfogal-
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mezéis meg,ában foglalja ez alkalmseco8fs perm/ids .formiit is.,
gl.e6a.orban az i3nnralaaat.
Segi,toák a gyermeket pé3deképe9k, tévl:otok ki.alekitdBdhos.
A célt$1.o.nm1, vonzalmak n d~ 7. éZt5 gyerekek

~

8rat-folyamataik

gyorsan elakadhatnak és véds;sezésül a laizatemengulv €e3véórt
hazud4iz4vd 3.ehetnek. Gondoskodjunk arról , hogy a gyermekek tevé-

kenységi moti.váci.ójAt rend, zoresen befoly6soljuk, különben köny-

m en

eltdrnek e fő célkitüzésa:kt .ó2. ,
a/ Testi

vagy

..

lo lkl trauma miatt konfliktusok kü1,önbuzd

mé.~~ yaéeAben 436 gyormekok hajlamosak lehetnek hazugsdgo}sra, mart
önmagukhoz, misokhoz de a muiakáhnz hibés képretgik alakultak kl,
amelyek megzavarja az k5zfenatartds de jellem E3vezhangjét: A
megal.aizott, s cssi3dott 6e tSAtuiot4ban :magsdrtett gyermek aa"
161k#3ddvé, i.t3ziimbeasá "kérgess0" stb. lolz. M3undeze«b6l azt . a
megdlyapitdet vonhat juk Se, hogy konfliktusokban 416 gyermeket
meg keli azs'oezditaril szorongó Otl'nasi.któl, vale va w vdit
kompenzált eal l:Qn€rzése3,tő1, ki kell m©zdi.terri n.eastivizmusdbál. ,
~

144djaie közvetett tsüdakara p1. beszél.p:etóe egy hasonló kOnyvr61,
törtdnetr61, a nevoid egyezerüen öz;me.sgdra tereli sgyermek figyel/Ot t e zael ozugcvsztive er6aitl a gyermekben dg3.ó pozitív alienté- .
.

tes erőket. Pl. a füzeteket vele szedeti öesraze ée etwütt mennek a
tardri ezabdi.g etb: Zöave.tleM: amikor a nevelő acyermeakben a
kölarsönőe belső ezimpdtiai: drzfkescet felkeltette, sor kerülhet
eaal:ddésnek, konfl,iktue4mek - esgyanit5 jogv. feZekkdnt -.történő
megttndcskoz6eóra és gcan€7olet .EbresztlS tenáezok addoára. Vitatkozva Homb*.xacgsrrtsl, tagadjuk, bogy ezen gyermekeket bcxidflgg teszi
de kiélégi.ti 6ket beled m.Bgdnyo$ 4letük: Véleményünk szerint a ma+
guk addjdn örömmel veszik ha kiragadjuk őket ezen irr igfilte vi,l.dgbcSl'i

f1 A tordpi' yik legjobb módja az dszinta köziissigi kdz
vilemény az igezmonddedrt, a pontose4g etikdjairt folytatott következetes értelmi, drzelmi küzdolBa ka:1
oidstna E

-

1(6e..‘

rt6 be efo' - 6sol a IL"za ss he

galike1tmaa24 A neveldn mulikt bogy spontin eszkOtjtLel eszmei
offenzivdt tudjon inditoa. 1/ dves gyermekotthoni tapulókkal
me3beualtt1k, hogy az igez ewbert Witor igazmondtia jellemzi. M
denki kia kartonbdl "becsületlopot" rajzolt mig4inak és fekete
vonalakkal jelezte a valds45tél szdban, oselekedetben veld eltérést• 4zombot estinkdnt av é&kifl saokdbu debtelk feljegyzissiket
és Onszekevertik. Az el' d szombaton feezült figyelemifidl kiadrték
a jelenetet s amikor deszeszamoltuk a fekote, vonalaket. 30 0 497
esetben tirt el a valdedsta. Ugy döntQttünk, hogy a papirokat
014gPtjak..Négy hdten keresztül veigeztük. Az utols6 kit biten
50-60-ra csOkkent a velds6gtd1 veld e1t4r6s.

a/ A lopds belad ozoronassal ogyatt jelenik nag. A szorongds levezetdeCnek egyik fontoa forudja s cselekvia. Feladat tehdt
eselekvéses magbizdsok adgsa..
54 Ovimppkkori leodsok, Ahhoz, bogy helyeaentudjuk értékelni a gyermekkori flopdsokat, mint pre-neurózisos ezemdlyiedg..
zaveroket, meg: kell vizegélnunk a slopós" gyermekek neveldsinek
nibdny problémeljdti
A lopdsoket a kOvetkez6képpen ceoportoeithatjuk: "matt-

aar

jellaga lopdsok, amelyek a gyermekek ösztünde birdsvdgydből

adódnak /1-5 dyes korig legjellemz6bb/,; gletak ezen szakeezdtm
csak részben alekultak ki bennak a Ureadelom erkOlcsi norméinak
iameretei; Az ilyen jellega cselekedetekben az tieztanda birdsvian
éa gótitis kOzatti harcban a eubcortexbal induld ingerek vdlnak

r. 15 2

-

Or6sebbé. Ezen cselekeclateket nem azabad 1.opQanak minőeitani.
Egy 3 éves kief3u esetét mutatjuk be, akinek szülei jó ,
enyagi körüloán;ack között éltek és minden saükségeo jdték9zert
matt* agyorarakraok. Lc:€gis el6fordult, hogy a Játszótéren elvette társai játékát. LZIe a lkra lodr;°aal az óvoddbál mel®L;itő je
r$g jában hazavitte a sz3ncss möury cg kockákat.
Egy hdrem és fől €ves kisleány ozinss papirt, Uiteugal,ycSkot
de gombokat gYtiftéitt. Bármikor ilyon tárgyat ldtatt, oly erős
eraUkságét érezte a birtoklásnak, bogy e vtig,ya nem tudta l.e 4sydzni. A g;.',t16 feltételes rQflolcak mág kialekt.il.atlanok voltak, ugy
bogy a motivo:mok harcára nem kerill.hetett sor.
Wgy éves k3sf3u a ozomazédbő]. nyulat "lopott": Egy mé:aik
kisfi.0 bárom évoa korában egy h3romkorekü keréá.;,párt "lopott". Az
utóbbiakat nem e ► zabad lopásnak min6oitoa?3.. Fejl.attsági ozinvonaluk
nem teszi 10hotővá, hogy erkölcsi gdtildsok és önkontroll az inger
éa a válasz közé beiktatódjon.
Terua#,valbs az eltulajdonitott tárgyat a gyermoiacel vissza
kell v itetni análkfil • bogy a gyorr,ekot megszágy anl.tenén.k. Második
aac► zzaraatben, tudofioeit juk bonne, hogy mds emberek tulajdonát képe-.
zó térgyokhoz nyulni nem szabod. Ha következetesek vagyunk,
megérti, hogy ode tulajdonához nyulni tilos.
A ].aplsok zdsodik fajtája a tudatosan, mYGfontcal:ls olopjdn történő eltula jdanitások. Bár ismeri a gyermek a tilalmat,
tudja, hogy nads tulajdonát képező tárgyhoz nyulni nom azobsad s
és mégie ~lviszi.
Vizsgáljuk meg a lopdsok okait. A ].apó gyarmekeb döntő
többsége a körnT; ezetileg adrültokből tevődik L kewoz>Qidétí
ál3oad. gondozott gyer mekek között az ralabi felnérást véga2tti9k3

100 gondozottb61 G h6mp alott 79 gyermek kbvetett el apróbb . 10pdaoket. Ugyanonnyi id C alatt ugyunocok 1C0 gyermekb61, akik
csalkillog r4Wozett k6rUla4nyek kzitt atuk, wok "lopottu.
Lop6sok ltugyLitrabi.)an o hen

fOrdulnok ad s alakt)en a LlorIllio
gébb. Az alkoholisto

6yermakci Lröztt

1éÁC kiépitotta.cie

3

103gyonr

utzmekei palig 8yokran r6kényezeral-

nek a lopAare, logy ezUkey:41eteikot fadazzék. Az alv61t, rossz
c3a16di életet 616 szal6k gyermakeiknek ujy. n.:aze az penyal l tide

foga1m6val nem tOrCdnek kellden. 4 ILtott durvJerigok, lazoadgOk
szinte tranazfer mtldjdru 6ttarjanak u tulujdonvitizanyokra is
de fellazulast arejaadeznek. A;,an cudokban, ahol tdraudalml
norm6kat IL1z6n értelmezik vagy 16zuerwk ou1nUk, vazy éppen
ILU belyezik earn au6ukot„ a, gyerzwkek ktiondebben wegengeJnek

maguknak kisebb-nagyobb lopasokat. A t4ezidoru2n voa liber6lin t tul en, vagy fegyelumnélkUl nevelt 6yarmekek kb
zatt lo gyakori a lop6e. szarotet„ me661 .%tés, ayUue(dag nélk01 :
616, a brut6lican vert, gyermekek pedig "pakiadet°

zoreznek

maguknak. A tulzott anyuaia004g, a kapzois4g 0 a tulzott pénzim6.dat is ezillOje lehet a 1op6zoknak.
Az clad ok tat uaziaCk de teatv4rak roosz példe4e.
M6aodlk oz erkdledi nonfat tud4,4tos kia161d.tsdnak hidnya, tov6bb6

e lop6sra késztette, rooz eoalelditletat 610 eaul6dok wermekeinek konfliktus-koltette aktualia azauClyiJézzavars, tul er a-'
skos, way tul lib lie ktrkieztet6 navelés, azaretat, idedlok
da eszmény nélkill 416 ezill6k anyagi kapzaia6ga.

A lop6;ok megazantetéséhez ez altibblaket jovasoliLltJuk:
/megjegyezzük, ho gy ohiny 6yerak, annyi wet, annyi tordpimil

magoldds azf3k3ége®/.
e/ Megelőzés: A?.agkisebb kórbon, amikor a gyermek mdr
térgyaIctcol foglalkozik, tudoméedre. hozzuk, hagy mie tuladd ondt
elvenni tilos. Uinden uj helyzet előtt megieutételjük tile

ató

tWanakisQr irodalmi példákon keresztül Is bemutatjuk a lops hi»
bds vol.tót. Arra figyelünk, hagy tudatositaaink soha no l.ogyenek .

.

felttinde.n kioktut6 jollegUe.k.
b/ Lopósok esetében mindig tiszt6zni kell az okokat, ds
e8 uktua3,s szemdlyieégéllrpotot. Nem azért, hogy elnézők

.

le~yü~~k t

hanem a helyes és okvetlen igazségas el.TArft, ért, amelyben a
gyermekek megszatiadu3...~tnek hibóiktt3l: Kdrt okoz a hosszan torta
fsggatée R méginka.ibb az önérzet me4;alézdea de megsaég.°en.itéee.
Ezek a m6dsserek a gyermokeket hezUgad?gokrbe kergetik. Legtöbbször
eredményes a dolgok olyan bedll.9.tdso, hom "hibdti követtél al,
iwmit6l te is meg akarsz ezabndul.rii; hisz nek0 is k-a xemefilen,

.

sőt idegen is tőled a lopde": Szüks€gos, hogy a gyerme%ErkbeA .ls
katartikus d11apotot koltoünk, különben s bUntetés new hoz megfelelő Qarsdményt. 1nkdbb néhtány nspig hele ~ ztgassuk ez figy et,
viesze-vissze térve ré és a gyermekekkel, a közösség tagjaival
együtt ezobjuk ki a biitrntetést, amelyben a gyermekek érezzék meg

o közösség j6 széndéku jatritd oegitségét. J. g,,=oraek no doszeroppenva, kétségbeesve kerüljön ki a bajba, hanem mQg2 ju].va.
c/ A lopósok okainek fleldcaritése közben viz:tadle'L alé
vesszük a gyermekek szükobb de 84gebb környezetét, mert csak eazel.
együ 4thetéebrus lehetséges végleged eredményhez jutnunk. A l.opW,si
esetek körülményeinek Peltúregval egyidőben .én utdna k3.al3kit juk
a szükséges egyéni de caaoport-terffipiét. Ilyenek: egyénl beszélgetés, jé,ték, .b6bozés, drarsatizá.lds, felndetok megbi.^:foaak elvégezte-
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amelyet például óraközi emtinetben is végezhottuak• A katartikus
lelki dliapot befejezése napján pl. a nagy ez+b`ietbe>4 körjátékot
játszunk, és az adott gyerraeket ki3ldjük elsőnek

!Or közepébe,

.

amik= okvetlen msgtieateltetést jelent szémaéra. A tanitdsi Óra
folyamatában egy j6 feleltéért, okos megjegyzéséért pedig megdi-,
csérhetjük. A vdledgban éld gyermek ezem€lyieégét ezzel magu l*.•
hOz kapcsolhatjuk, bogy pszichée küzdelméhez pozitiv 3>AditékoYet
tudjunk adni.
d/ Az q®ztáltykösöeeég, az őrs bevonása minden esetben
lényeges, amennyiben a közösség fejlett az flay egyénre szabott
méltóságteljes megértésére, értékelésére ée leereszkedés nélktili
Őszinte aegitségaddsrsi

ezen feltételek nem b3:g tasithatbk,

akkor ezt az igen tontos tényezőt ki kell hagyni eljárásunkból.
Ugyanez vonatkozik a s zölókre ia. Csak akkor közöljük 'welt*
prabl.émQinkot, ha a gyermek segitségére tudnak Lanni.

A lopások harmadik fajtája a "kJ4eptcamin" e7ltui.8jdaarii.tásök,:
"A lopások nem mindig azért következnek be, hogy az ellopott

tárgyat birtokolják„ elhesználjrik, vagy hogy azzal teltt>Ynést
keltsenek, hanem: pusztán a félelsrs - és élvezeti izgalpat kedvéért,
amelyet a tiltott megszerzés kelt: Az ilyen "kloptomdne lopásnál a tárgy értéktelen lehet, vagy a tett után értéktelennek
minősül, emit el ie lehet dobni. Ezek a gyermekek erOclen ezenved••
nek ennek a zavarnak a következtében és pezichoterdpi4s kezelésre
azarul.nek." ♦ Az ilyen jellegti lopásos esetek a neurózisok körébe
+ Dr.G.Clauss- ►á3r.1i.lii,+ebeaha Uyermetc,pszichcl.c3gie c. könyvinek
függelékében Dr:R.B#3ttcaneri A gyearteek• ► és itjukcá`r patopa$itsholágiáje. 322. lap. Akadémimi. kiadó, 1964.

.. 1g6 .
tartoznak: A "kleptomdn" lopósok okút organikus elváltozásokkal
is megarAas,ik, ami feltételezhetd, de legtöbbször a kbrnyezeti
órtalmaY okozta szorongások késői autoszati.zrxtaeeirdl van sae6 ■
Ezen esetekben psziehidtri ►al és pszichológusi segiteéget kell ,
kérni a gyermek szsme~lyieégének rendezéséhez.
6, tiesAgisliMaattan.DamdLataulas. Amon gyermekek, akik kul.turdlatlan, ingerazeagény környezetben nezveal6dneki
szellemi fejlddéaUkben vi.eszamerednak. Az értelasi lemearad+éa fake
am á?.debilitdsig atilyedheat. Ilyen eeee3tekb+en e gyermek s$eallemi,

fogyatékosnak Gondos vizsgálat rav9.d id6n belül ki.doriti
a gyermekek normális értelmi képességeit.
Vizsgáljuk meg az elhagyást de elhanyagolóst, mint kórasatt.ást ,
A gyermekek srlhag,yéaeaánakk okai között még ma is leggyakoribb ea leányanyaság. Caongr4d-megyében 1963-ban pl.. 503 gyermeket vettek gondozásba, ebből 48 leányanya gyermeke volt .
Ritkábban ugyan, de tel.ólisozunk olyan anyákkal is, akik-

nek idtSkdaben hézesc3égu6t felbomlik, vagy a vélt házasság nem
jOn létr+s» Ezen

az okok küzdtt megtaláljuk még a felelőt-

lenséget, könnyelanüeéget stb. A tehetetlenség és az e3.vetem.illtség ilyen, lelki állapotában egyet anyák meg akarnak szabadulni
g ermekUkt61.,
Az elhagyás Uggyakoribb formája, amikor ez anya szülészeti klinikán, vagy csecsemőotthonban hogyja gyermekét. A gyermekek elheagyásaw 0-2 éves és 6w-12 éves korban a leggyakoribb.-

Az .előenél gyakoribb *set a gyermekek elbal!7űtagcal:s:isa.
Oka l®cAöbbssiSr e randIwertealen él.ataaGd, a betegség, a munkakeri31és : sz iszákosság, a vdléie, a prdm3,ti.v, kua.turdlatleun élet,
erkF3ltcstelenség stb.

~
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Az elhagyás 68 elbanyagolée ezemayieéetejl,ődéare: való
hatt3ea példázzák a következő oseteks

szému ets,o v K. Zs. 3 évea kisleányt 19 6 2-ben vettak
gondozásba a községi tondos. Nyolcan voltak testvérek. Az apa
éillami ga zdaségi dolgozó, aki hetenként egyszer vagy kétszer
létogatta . ,meg -- akkor is részegen - oeal6d ját. Havonta 4-540
forintot adott a =add fenntartásához. A gyermekek ruházata ;.
..

hiányos, ágynemiSjiik minimális volt. A község tanács időnként
segélyeket juttatott a családnak, de ez nem aegiteitt, a rendezetlenségen. Az anya néhány év óta erkölcstelen életet élt. Időnként agy -egy férfivel 2-5 napra is elment, ilyenkor a nagyobb

testvérek vigyáztak a kieebbekre: Ha a szomszédok észrevették
a gyermekek egyedUllétét, akkor élelemmel témmgatták Őket. Az
egyik alkolommal 4z anya

a

napig volt tgivol. ISAknr rendeltek

el. a gyersakek állami gondoziaba vételét.

K . Z a. viza lati anyagából: testileg leromlott ; menni:
~~

alig tud, vézna, gyangén fejlett, kb: mdet'él éves lemaradás ta-►
pasztalhetcí néla.
trtelmi fejlettsége: sz6kinaee 50-40 ezd, .b beszédet legtöbbszdr mutogatées®l beíyettsiti r fő játékformája a ez13lad01d .e: ,
NéhátZy tárgy nevét lemeri, főleg a táplálkozás köréből. Egy-két
szavaa mondotakban beszél. Lrzelmai.leg is sulyooan gétolt. Mindenkitől M. Ha ismeretben mont a c7srl6dhos, a tQkórd

bujt,

addig onnan nem jött old, arcig ez idegen el nem ment. Könnyen

sir. Nem, baréitkazik, ewe= testvéreiben bizik éa hozzá juk ra•
gaszkotlik.
.

;

Az állami gcsnálozáaba vételkor eulyos retardálódást topasz-

taltunk, amelyet a kulturálatlan de ingerezegény környezet ala-

-
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kitott ki. fiifldezekhez kapcsolódott egy elég sulyoa dadog3s is.
2.

anima eset: N. V. 4 éves ktefiu. Anyja a szülőotthonban

hagyta e l. A esecseaaáotthonból 6 hónapos kordban neveZőszülökhöz
vitték. Tiz hónapos kordban t9rökbefagadték. Két dr is volt, amikor neave3.g®ny jánek is gyermeke született. Ekkor N.Y.-t visszaad.'
ték állami gomdosdsbs. Ujabb nevelőszülőkhöz

ahonnan be-

vizelés és dacosság miatt kuldték vissza a gyermekotthcanbe.
Az ekkor lefolytatott vizsgálat alapján értelmi fejlettségében feltifn6 egyenetlenséget tapaszteltunk: sulyom érzelmi
gátoltság és e bevizelés is pszichikus okokkal volt megyardizYist6. A vizsgölstok tottébbdr megdllopitották, ho gy időnként é jszakai. felriadások is előfordulnak. Könnyen gerjed hers ► gra: , ilyenkor
vad, dühös kirohanások jeliea3z3.k.: Uyermtektátrsaival ritkán . ját-

ezik w ebben az esetben mind= jatákat verekedéssel fejez b e .

Az el.hagyds de as elhranyagol,tsdg gyakoribb kérositb hetdsa i~

n/ Ingerszegény .környezet miatt a pezichikum minimélis
inforaibkat kap a külvilágból, a ami miatt a pszichikus farmakui ki. A, viss zeá
tok, éll.apotok és tula jd onzégok reterdé c ió je alakul
neradottség jellemző lehet általánosan ez egész ezessél$ségetrukturére1 de lehetséges, hogy csak egyik vagy m'sik, pszichés
fokpamatban vagy tulajdoneégban nyilvénul mag észrevehetőbben:
b/ As ingerezegény környezet hetdeai önmagukban is torsitőan hatnak, de - legtöbbször a kevés számi Ingerből is sok az antiazociélis jellegü hatén. Igy mAg valószinübb a személyiség
torzuléss. i~nnek. megnyilvénul>Áiea is 1ehst az egész személyiségre
vonatkozd, de szintén lehet csak részleges is.
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c/ A primitiv környezet hátrányos as értelmi-, erkc31cs3-,
esztétila9i- is testi fmjlődéare egysrint, anaennlriben nem aiegitik
a gyermek sdottsigait és kibontakozésát:
d/ Az eltaag,yatottsé,g. tudatoeodárse - is kéroeen bQfol,yásoljs a gyermekek re*f Iex-f olyamatait zony ulé sé tt, vísa llceciéa ét .
körn;yetete tegje9 rá1, a felnőttekről:, esetleg az egéez, téreedslonrál. nz is egyik Porráea lehet ez entisz4cidlis ,vagy vitfkdb-

.

ban társadalomellenes bedllitottség kielekulésénmk./
Gondos, szeretetteljes izényitéssai: néhány év alatt elérhetik az életkoruknak megfelelő értelmi ezinvox3s3at,
Pre-neurózisos szemayi,ségtsZe,j jEhet létre-e kortérsaiktői lemaxNdt azon gyermekekben, akik csalédi körülményeik miatt
tsnulsairyaikben lemaradtak és 2-4 évnél fi.talebb gyatrmekekkel

.

kell egy oszt.é.lyba jéani+sk, A legtöbb ,g;.xermak tiltakozik az elIan: Ha rdkényszeritik ko.mpanzéciás zavarok alakulnak ki besaniik. .
Pl. nagyképfi,iiség, cigarettézés, feleselés a tenérokkal, trégAr b~
erzéd, hősködés, eeetleg bohcSckodée. Belaó pszi.chée gyengeségeik.
nek leleplező Mlle megny i.lvánuléaai ezek a viselkedési formák.
Helyeaaebb ,sz ilyen tanulókat összevont oaztél,yvkba- tOMbriteni, és
magántanulaíara ir:.Iny á.tani.
?:°

A. kU1özjtéllQk. Azokat a gyermekeket, akik gyermekott-

hard csoportközösségek keretein belül ta.IrttizkodTimk, de a közöaségek életén - tineasgulc vagy térsaik, szüleik hibé,jéból - kiv ül
rekednek, kivUléll6knak, vagy icül.t3néllóknak neveazük. A
éllákkal senki nem törődik, ós senki nem fogle4ozik

nem hallgatnak réjak: Minden gyermek szatmé]yiségfejl6déee számra
lényeges, hogy szavainak, tetteinek a közöeeégen
egyenlő
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sulya és értéke leaen. A figyelembe nem vétel, az el.utssitós a
gyermekeket visszaveti s$emélyie3égfA jl.tidésiikben, egyesekben pedig
sajátos szerep, vieelkéd6st hoz létre. ,Ilyen pl. az osztály bohácas. Legtöbbször gyengat t41 jesitcaényci, néha testileg is fejletlen* A bohőckodásban találja meg azt e területet, amelyben kielégltetien . érvéryesUiéei vágya teljaaUlhdet. Hasonló haelyaetb6l
a:dádik, hogy a gyermekből: az osztály réme lesz. Semmibevevési .
ellenérzését durvesóggal., kemetl.en,.~ éggel vagy raaveazsóggatl .
bosszulja meg. Ha ravaszságait és agresszidjót, a felnőtteken
gyakorolja, akkor ercdtlannaak vcgy éppen pimsaznek nevezik.
Sajátos szerepre lcárioztotott ® csoport "b€!nb€nk je" . Bs
olyon gyermek, aki nem tud kellően védekezni, de több olyan tula jeoneéggal rendelkezik, amelyek mistt társaai azivesen, s6t
jótékQaen rajta töltik ki őrömi.iket de tioesstt,jukat.
8. Nyü zsgg_A nv3g`~.~31ap „Om OR/ aa;,lmetl.oyi a=aerme,kek. A r4Yug`'
talenok, A nyiizsgdk társaikkal számos kapcsolatot alAkita9nak ki,
de hosszabb éaa mélyebb baráti viszonyokat nem tudnak létrehozni.
Gyakran okoznak ő>sgzeaíitkőza33eket, zavoro8ásokat kdrnyeaetUcben.
Több tipusuk ismert. Pl. a szelesked6k, . a zsörtiSYdd6k, a köte..
kedők, a minden lében kanál gyermekek.
9:

ziv es aekek, Olyan gyermekekről van sző,

Skiket a csalódban verve, ezidelmezva, gorombán neveltek, asz
iskolában sem kapják meg a kellő szeretetet, sőt teljeaitményeik
miatt: ott is álfan Ó kudarcot szenvednek. gj résziek erőszakos-

kodő, verekedő, rendzavaró és tra g r beszéda lesz. Van olyan,
aki végül rájön a gonoszság izgalmára és minden alkalmat kihaaznél arra , hogy egresemig lehessen társaival szemben. Pl. sziVe-
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conk élvezetet keresnek, hanem gyü3.ő1etők belső feszilltsCgét is

•

levezetik.
10.Tul ot

.

bti , tn ntb élók 6s az anri ~ r anfro .6k. A z er-

ké,leoi. normák Oa a vallási tonitásck dogmatikus pedanttrid je sejátos bOntudst4t hoz ldtre eayes gyermekekben. Zrkö1csi érzékenysécOk a3yennvira tulfokoződik, hogy önvddjaik szinte eF,yndst érik.

H a kalld mcsoirtá bizaiem.bz'za nem rfszesiilnek, amelyikben i`oltárhat-ját gyatrő cond jnikt, neurázisoss& válhatnak.
11. ~`.u~zo~~: élLti~:~n.~ek.

Rész'late3febbbn az elkényeztetést,

min t drtal.m;A mutotjuk be.
E Ulna v°6z1ztas problémnfal.vetóedre válleikozlatu:ak csupdn.
Nep ,rnnkLUon

in gyak=bbá váló jQlfeilS6g az agyQ$. gyeraeke% elké-

nly'c2toüébse, d o ollonőrzé+sOk el{au.1.aszttiea. A tulzott enge3dékenYség szintén u szQmol.Yiueí ; zavarát oredményezheti. Gyarmekottho.
n®$x3kbot# évről--évro nOvekr,ai.k oz r,.gyno v ezot t "jól eai.tuál t

s2~w

16k" o1nevGlt, probiémis t‘ermekei,raek ezima.
RaviCen i.3mozttetWk esy eoatetz J.K. 14 eves fiu. Apja kiilkerookedeimi. dolgozó, anyja tisztvi.seiő. Jelax3legi munkakSrOk előtt
oeadmunksok vo ltak kb. 2 500 Ft-os jövedalommel. MostQni bev3,
jbvede3.mtlk 64,7 ezer forint. UezváltQzott anyagi kdrfilménye ikhez

a:rtcn nem aratozott kel3é3en, kulturtllts6guk szinvonale és benne
szoci.aliata emberi tudot,uk, iry éiQbvezet6sUkben tE3rés ,k'r3vetkezett

be. I,OnnyeXrc,.aen kezdtek élni, a "pénz nem azómitft jelszóval. . Oy e r mekttk ezen időszakban kezdett 9erda.lni. Réeztvott ki.ránduláaai,kon,
mulatozásaikon. Llinden 6hajtit és kiváns6zdt tel jeeitették ezzel a
fQlkialUsaral, hogy "legalább neki legyen gondtalan gyermekkors".

Anig as apa kil].fdldön tartózkodott, ®z anya más férfiakkel fo~,y ,►
tatta sa8rokozáaait. Btt81 az id6tűl már céltudatosan kedveekgdett
gyermekének, hogy cinkosává teayQ. A 14 ávoa gyermeknek motorkerékpárt vettek, havi 3-400 forint zabpénzt kapott. Iskolai Mite»
1euséacivel szemben könnyelművé vált, soha senki nem e,ilen8riz ,te, is év végén mogbukott.-Fainr{yelmi;t barátok társaságába került.
A fiu kéea bb mdr pénzért zsaro].te anyját. .A gaierivel ear ►ltt tartáztatték le garázdaság„ er®sziskQaeág és többrondbeli lopáa m#.ett•
Az "Ifju Gárda." ifjusági otthonba került. Személyiségzevarmiból
néhdx>yet eraellirik kit sem tanulni sem dolgozni nem szeret, nem is
eksr, 43etcéljo nincs, eszményképe a galeri vezére volt, de mi.

vel beárulta, be3.dle is kiábrándult. Szaret8képtelen, cinikue,

.

emberi kapcsolatok felvételére ez otthonba kerülés szakaszában

.

ailkal.metlen volt. Tiszteletlenség jellemezte, engedelmességet
csak dbetyérbeczül.etbd3" vbl.lal t+ trzelmileg rideg lett, e2 sem
.

érdekelte, hogy szeressék: Lényegesnek cask ezt tartQt'Ce, hogy
a társaság kdzéppont jdba kerülhessen, bogy mindenki at csodálja:
Értelmi, érzelmi élete bemzíikii3:t, jellsmtejldclése is ®uiyoa tor ►zul.ésokst szenvedett. ünbeesUlf se, m&eok becsülése óe erYcöYcei
értékrendszere is eltorzu3.t.
A tulzott kényeztetés néhány kárositó batáe dt a kavetkow
.

zókbqn foglalhatjuk Osszer
a/ A 2
,

elkényeztetett gyermekek

ear része értelmileg le-

gziikfi3 ., kiizaá- és alkalmazkodó képessége cz€ikken.. Kiylbnösen ki.

sebb gyezmekaknél fcrdu1, old, hoar olyannyira 9261 érzik =gu.
kat a "meleg", minde,ntFl védett csa1ddi "fészekben", hozy nem
kivdnnak onnan kilépni. Például nem járnok szivesen ieko].éabo,

ott next tudnnk tdresikkaal kellő kepcsolatokat teremteni, tulzottan "én-köepontualEkd" lesznek. Kbnuayen megeirtődnek, nehezen viselik el a sikertelenséget. Az ilyen gyermekek, he nem vQlhstnak
tirseik között vezetővé, vagy nos válesztjék meg őket ,7s nem
tt3rtdnik az emit ők óhajtanak, ealtdvo .l.odnrak a közöseégtői, ela3a-gdnycoodxuak, esetleg egreszi.ve?ské, hazudozókká, ri.degeécké .1ahet-

nek. Ki,vtinsdgaik talj4aitése előtt nem ietmernek akadályt. T?e
önmaguk nem kdzdejrmk érte.
b/ Egyes szülők kiil:önböZ6 elfoglaeitségukra hivatkozva
felmentik scaagukeat gyermekeik rendszereS nepi.- és eo-ankerend jének,
emberi kapcsolat+ai.nak irányitásQ és ellenőrzése saldx. Az ilyea:,
gyermekek önkagukraa hagyatva eddigi "erkölcsi tőkéjüktől" és mds
iskol.ai bordti,: rokoni stb. hatéseoktdl fiiggden fejlődn ek helyes
.
vagy helytelen iréaqybaw
a/ gás szülők poe3ig tulzatt anyagi ,juttatásokban részesitik gyermekeiket. Ezzel legtöbbször megoldottnak vdlik a yeInk vsl:ó fogle ]ko zé st is: 2ul zo tt ördl.lc3szégot: biztos itsnak a
még vezetésre szoruló ki.skorusknak. Nem adják meg gyermekeik
.

.

szeteél,yi.s4gfejlődésáhez szükséges i.rdnyitáaat, s zeretetet, nem
segitenek nekik "gondjaik", prob3.éméik megoldásában. A gyermekek
:

a tulzott +dndll.óerággel nem tudnak élni, elheaglrtattaakké 2e,czt,ek.
A szülők és e;g,yermekek e ► ltdvolodnak egymástól, nem osztoznak
egyméis .örömei.ben, gondjel iben, ember i kapcsolataik l.ezéít Wan*.
° ébb k a

M él
tsri., annzSií

eabb

erm- ,ak . a hozzá ertozá]ik embe *i ka )c s a«
a k

ldoz t ,1. k ö

~

►

ezei;ük dartá hatieeinsek,.

d/ Az e3kérayeztetéseel ellenkező jelenség e tulzott erő.
szakos szigor de a szükségtelen pedantéria. Az ilyen szElők
gyermekeik akarat aaegny3.1.vdinuléieait *rtSszrakosa,n vissze ezorit já1c,

.
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minden lépé a~.tcet :eaiakedatlsnul isé,rayitj€k, vagy tulzott igényeikkel tul.terhelik. Az igy "tawlra®velt" gyermekek személyiségfejlődése neurotikus irányba terelt‘et. Gyakori tünotei görcskészségen
8lepu16 tic /miimikai izmok akaratlan riingáso/, n körúgt r:gáe9ae,
a floc, ez akaaratgyengeeé,g, a histeroid aaat;atsrtrla, $z alattomosBig, a durvaság és az ideiszakosan .kitörő agre;az:zió stb.
J'á móde,.t, vagy jó aaáduv€ lett azülök egy része "gond rRélkUl ti
kivánjo felnevelni Wermekét. ‘ Szükségleteihmél, ép kugtgrál.ie
igényeiknél nagyobb bsezegül aCapénzt %siTtak g a e+sel.ül mi.nclonnspi
munkájában sou vesznek részt ! sát coal.ácktagjaik ki :zulgáljék &et.
Ezen gyerm.ekek többsége neat caxeroti s munkát, here ia6d j6ra értek
családjuk nyakán. áz i3atZzkOdéabon 104nyeaekké leszaek, esetleg
ez italra is részoknak. If ju korukban tanu ~ía, késGbb munka nélkíil: szeretnének 'pénzes álltiet"s t;ivel ez a.aeu Q,india

sn-

tiezeciál.las magatartást vesznek fel. Tud.zott :ij6nyilaég jel.enfiIde x,.
.

s

hot néha nehéz elhanyagolt köriilményak között él gyermakc.~ kc eseté-

ben is. Az elózúk általában tul is értékelik i3nco,gukot, az utábbieak elég gyakran csökkent értéktlsé,gi érzéJei:.kol, terheltek. igényeik
k3.vlégitésér+e: banduiL.ba verődnek és ontitázeci.3l.ia cselekedetekre
vetema cinek.
12. Az tll.hAatlaw saeaNklmaisek. RoL:az ce;.lútii élekúartilui.«.
nyek között fel.növá, kcarai nemi zavarokat áté.lá, vsgy fwermekcatttionokbaua család nélkül neveláda5 gyeraue:iek között - ifjukorban ,

elég gyakori az udvarl.dk gyors váltogatása stb. Pl. ;kz.a. 16 éves
leánynak két év alatt 14 udvarl8jo volt. z.i.-rnek ugyonc:;nk két
év

alatt 19 fiu udvaralt.
1'eg3rük

.

vizsgálat tárgyává a Pieatalk®rusk ellen elkövetett
neeanf értalaraket, mint kárositó okokat.

wi.
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Az; (matt egb.sz$itgels felnőtt emberben :a szexxta,littis
~t b~.~~.~&g~ .1., f ~:zid~.~g~~. ~ pez~.c~ hés +~ eezeezk3v ~3dés®k l~lem*
ma iaditja,. Mozgásformája mr~:f bQg~ a~ lső bat ~.®o1~ a bele sell/stet"
adottságokon loves:WIl nyilvánulnak moo. A fe3,nett ember stoma*
át/lapot utAai tiei4414$e őrdmet o boldogságot, kieg,y eastlyE!!zot$`- ►
aitgot ,eredutinyoz» Olyan 3 ~~.eiá g~~s~ imdtkai a ez+BMélgieeigbenr
,

amely peziobikus erőlt megsjultea szebb, nemesebb - tevél'con;yeégre
ppelekV nti: • szexusnak ezen ujjáy erem ( r tondMne F y ° p k megfeieIA g<,. ezm8k-és ifjukQri körn.yozeti battisQk eredmemysbréppon
..»ízema:lyisóg kialaku ►lasi foiyamatio•
bet lótre,► ámc~ntlyiben a sz
nak b-'TmelY INIzisittbaa. durva, erőszekos. !trauma/ körurazeti beaw.
.

.

vatkozás tarténik, a rej/8as: bolyos iraayato a flexatjelzett
felnőttséghez való jutást megzavarla, ttrzitja«
Bemutatunk nébány erőP4ztako san megzavart Szems.ifeEjlőd6sts
1r számu.. eset4 Itt; 8 éves leány 1199 4...ben ezilletett/
Pause= A rendőrs6g küldte vizagáielra, t mert aP44t tolJeZeo►teti»
.

,

ték, bogy kisiaayával tabb lzben kW:ee+3We maeturbó:oiót,
tiot végeztetett* Vegetativ státus szerint a wermek tepbigiazer.
v'azete .aoraális# vegeta.tiv eltórbe nem mutatlató Id.
Paziolaa+á/hglal státust érzelmileg stly= mórtékbeu izgatott,,
zaklatott,, szorongó flta bizoxayteár.an• A vizsgalat kuultatta, boa
sulyos akut érzelmi konfliktusban van* Az elszenvedett szer
életének
lla jellegi ingerek, izgalmak kővetkeztábéa
rendje, e ddigi tartalma fa ibarult. Bizonyos holyzQtokbea s mmw.
:

meta. bogy az anyjával egyonlvingu az apfivai való kaposolatbaa*
lanem az anyjával azerp3/1 előnyösebb b.ayz®tbOm van* Az a:ptio..
ténykedóeek Anandó 3.zgalomban.
val vai6 sorozatos
tartják, és ozek az apával szembeni érzelmi reako:á.6m+6dokat

:

.

ta].jeo 'mértékben mogzavarték+ vizagélat fcal4: ae4n a sulyes
érzelmi eiilapvtót paradox mOdan pa3astelTas. :Ail.andóan ~ospl~
Gott 6e. Uzdkséotelenill is nevetGélt+ Az a,.9ját rows embernek ne.
veztas mert allitAsa. szerint béntotta ökct * aA:nyjahdz ambivalens
beállitotteága mellett jelen belyzetben readkl.vUl zorosans
szinte yo &len kötöslik trtelmál.eg vév® - reprodukttv inte1,31.*
genciájus képességei alig közepes szintiiek,, inkább szar lommal
kópes iskoLai tannuladnynit
rendtien
e
V oga3omkin..
*se az életkornak mQgEe1ela szint alatt
A jelen Itc►rtilmé.
nyek értelmi teljesi ényét még ceökk0ntett6
s~ +~ gyeallit1onnés ,
ingadszávé totték.
Kiirnyezeti s tusst A sail
szor:8l. ►
ni
zeds volt ~, azonban férj
us~
ször
több;brzar zajlottak le
iaatársak között
O: dur..
vnlsetngu veszekedések* 'botrényoks
lyek nor egyszer verokedés.»
ss~ fajulta]c•: A veszekedések f 8 Oka aférj paranoid jell.pgil
tbkerisiséce volt.. A férj több esetben gyilk.ossá
fenyegette
mos teles6
Több esetben elöfordlllt hogy gyerae ~
. seems*.
folytattak szerelmi kapcsolatot. Azdkar az apa betep.
an otthon volts és az anya dolgozni meaat.#: kie ~.~`át az
égyba parancsolta*; A kiel:ény new= félt töle s de nem mert ~
Idvsl e.11:oe:4ant. Ilyenkor a z apn sze~l~► "3áték~ at" játes ~ett
ela.~ Pl ud:a m.egl$bst8sen bosom 41döa, at ,s*~efól év/ tartotts
is az ergs vé,%óp$rt ind3tott ZéPae el lQn* A férj ön.gyil
k+c► sségl ezéndbkbél revalvarrel tarkén l.ötta magát ~,, de nem halt ,
bele sérí,il.éseibe*
eau esetbe a 8 éves kislánnyal elmebeteg apja mlneogy
.

.

;

.

,

.

.

erg *v an keroQztill sorozatosan visagatóra ®zexuAiis arez -zakot
Kivetett ell A z eabbkóat is susyoe kciroyezoti hatalomhoz
hozzákapcsolódott a kislány etomélyiségrojiőde'eét megzavar6
zelm#,: tra.~ . trtalmi élete is lesztikfIti, árdeklőáéee iskolai
tant;a:iményal ixe,Ant csökkent; trzAlmi elbizonlytaxanodása sulyos
sz0rong6 állapotot hozott létra, anely-beii a koravintség jellemzői
alakultak
ltak ki• Mindaz személyisé trakturán bean aláásta a
tejlődésben lévő osyéni biztt3nsagórzóstp, az. 41)0a vetett bi ~ i~
matt összezavarta az anyk'xot 340.6 érz4tal kapcsolatait;
.

14.411a o

.

~

d, ir.K. 9 éves in • Pal3atn * homostexusi3is e~l~
:

.

:is•
..
Vegetativ stAtue: A klinikai vizsgálat szervi eltarést
nem dex.itatt
ki g tes ti és szerveseti r o j:1 . 60 s ° éietkoremak :mag.

.

Or ~ozett tattss A Oeeiád ~tal b~ rendezetlen életet
O t. , A.sztiifili házassága roos t volt , olv6ltalt• A z apa

tat ideges. orckt-.kerti1g, kfoltuvreimil ~ e~anl~.i~~v:~i a~ tdrődő volt
late az avails előtt is• Az elválhs ut:',0a, egy 4.`tzbaait laktak•
A z apa több esetben változtatott
1.3:17 esetben aikkwstett,,
amiért mole hónapi börtönbOntethere itéi.tak•. A t anya ideges0
tdrelmotleA:; Az apai nagljaztilők nevelik a eYc3rMeket és tostv‘»
rift; Azon ritka ._ ktamatker amikor as apa, assAadjáve.a aunt
volt , acyrombén vertc 4 Verraekoke ► t:
Szexuétis jellegil trauma akkor élite a fh#.t, amikor iak000
Ultra. zionto ~io~er~i~ ~~~~ au~~ ~~ ~ek~~ ~~~ a ~é~
,

-

.

sara h9E.vta« lalds6In 000kolaadval Manta* majd moziba vitte.
~~~ ~~t ~~~tt~~s8~b ~ ~ ~~ ~~~~~~~ me z ~~tl~»

da tt . Az ea-1k alkalommal iam6t teittivtEa .a lokát:ara. A g iu
.

.

alm®atiAoa emor3nt "a boni lovetrYs6z;flto ttr éa m4ossopta a Mi.
tyllezot"• 1lyenkor 34.20 forinttal ajandékozta meg» WIrrrmo ►négy
coot üttin avtbacol" azt k6rte tőle. houy 6 is tegye ugyanazt;,
co t is homr némo1.y ecetben 2.3 gyarek is volt a 1oká. ,
:4llmmtattit<a
,

son: Gy, mintegy 2 t~~ e ..otbc~ ~~ozcstt a a~2~stt "mitres
bficsi" wVal. A kcD ott pénzt o3.agiudékmzta és aukcotir vatit 24tsa.
Pazichol6giat atatuoat trtelmi IrApessége altalábaa. 36nalt
mandbat6. A z v►t6bbi időszakban tabb panciez árkezc3t;•tt rőla a z
lakol&b•bl,; ldőkezboa a taLullt4nyi rvndtio6ge eGy odioszol
ken% krzelmi;tog oulyos aértékbaa azeroagé,, az ismort Ural.
ménye1C alatt zárla; ottá lotto Minden szabadidejét az6t.a io üZ
uticáa. tOltl o.
p,szicbjas.~aa,a 1ata
Zton oostben. a teotllog 4 oil1OtÁt
sé zavart Giye=ok a oselbité "ke~re~~~g~.ae~ ; áldozata ;Lett. A
ayernok elmoadta,
"b Acai" őt ezereti . A
annak,R 110
übáosihoz" eilződő kareoolata teljesen Z oiberito tta ozei.z6 1 ~4e00,
fejl:ődösb,aek tovabbi menvt6 t ►
oiyart 2caro, volt. #otsy z2mittar a
rendőrségi bava.tkoza® m a tt "a báoaiva.l" kaposaLta mor,soztiat.
a acae % az érzelmi ‚ lot teljes Ziirrovara alokult ki , imam ou.
állopotba le kerillto. A ozerr lyls6g2416a-ia kodve.
lyoa
zőtlea alőzatalkyel atda az élotkorazak nem noc;t eleiaty magában , is
toralsrzetellonest aoroz;.~tao ezextetlis je1legil inser, is/axiom a
rim azezé3r1s%őzlek normális fejlőd6e6t meDskadayaztao
, letkornak, i1.latve Pejlettaé.
Gyermek. és ifiukorbaa
6
gi szintnek non aogrolelgi, a 14,;=ycawet fell l 1=6' nziagudlis
lo~ incerok a ozem63,yloGGfejlőáCisre kedvezőtlen Itatást ~~ *•
ro1nako. Elwr6ezt zavar kelatkosz.k a speciális aon.lo6gojlődia
agészaaceo fol;ye.`..~,tabtaa., tatleréozt savt::r xclletkozik a azoaúlylatg
:

~

.

r

.

peaiatikas f olyamstaában, ál lzpataiban és tui.ajdono:za1baa. Az
ilyen brutalie Seneca ~~1.. .~ t~~t ~e~~~z~r~sr~~k az e~ ez a ~©m6iyieO ~ 1 ~ ~ l eas~ st ~:

~~~a :Sbesetben pe ~~vv~x~~

m6doeitják a k6s8bbi felnőtt neat, őr at ~a6 ~et

As

e~ .8ttwte ~.eni~~.

~ ~ ~~~ráak

a

kfilőinbőző tiviusti :neurózisok
olelő sze2azálie ingergizepl•
Az adott 4letkomak: nem
mak az a14bbi memil~►'~eokati mint zavarokat bezbatj6k 16'00,
,
voev~t~.v bc~tc~~6~k ~~s~~láe~~
>

t'til korai ezexualie
az 6letko+rhos
. .tisitt. amely lehet
nuláeokaty vaGy spooitilm nomis6g kial ~~
eeGlc átmeaetit vagy gizáló6otG;, eg6ez 6let folyasin megragadóf :
~►~

~~.~

..

W/ álto,ldn.oe roa ~atartási zavarok kialakvltiaa, ilyen
.
~:~~u~€~~ ~~~~~~ bn~ál~ae~~~~~~ ~o~~ e.eetben

minallt60t
A tovtabbiakban megvizsGéljutk Dom a gyermek- áa ifjukori
t6nuezők terzitjA* Ilyenek erőszakos
szegmalltáeokat may
.

.

nemi

UtiztAtiléa, homeszexuslitásra ösibitio,

6let6nek nyilvanaosam. a es.Aitiaan,
j+Elllp ~
. , bosZélvtős,, filmek és resőnyek
$ai. stb.
A ae

ozoxuális

.

ilyen
gyakori
vcunatkoza fau t .~,izés,

.

A kOrnyezetl &rt6 bateltsak»
n). kialakult gyonek- és .fjukoruult ez4caá11s j el l ed", panaszai
mait6lőeőben lőnyeges s hogy az adott fejl:i616ei szakaszban a
kórQa fejlődőe1. folyanat QreemC°nvek6nt a szemőlyisC:gstruktura .
eg60z6n be181. monnyire foslal el központi helyet ős 6rdeklőast.
i~~~, en a térdra valő firgelemritezel8d6s a G.,termok gendolkodásá«z

V k

a

,

170

~

.

ban. Uur,`@ces a mírmtek o ► zomt53.yisősfejiődt41ónek előző tejlett.
~

aWintje, 7.e4.~ yire tudja szeviullis árdekiSdéa:it m ~

tov~~

kenVoáCcel leeyő n~ : vaa psriférillis tor+13letre ezoriteni#
.

.

.

t;.yotiTt3relh@z# ism8rős$ito1ö kiaIskult erkölcsi kapas

worm* őaC*4toklőaúsőn3'~.~.. 't palzraválasze.

osolatúma.k 'ozilmakila•

tdaticik kialokatt-: 434 .ttionrvire tudja az adott szaxuaia

Ulna titmeGsz6liva tartani" a gyorrcck egőez szcznOlyi6 6g6t.
,
Na az
előző szerA'i:vis6ekejlődős fmlyamtin agyormek kedvező heIyzetban

volts a Bzelaullis trauma enyhőht ditalmatt . esetleg cm* d.tme»
.

.

noti zsvazb eredm6nyet • Ilyen 000tokban k.e~.18 los wore boavatos
koztis kikaetkezt4beú a &Am:1ek a t`eirtéatukot aorsaa "elfelejti".
Azok a gyermekek, aktkuek szesn6lyiségtojl.adőse= $1őzőleg is zavart volt , lostöbh eso~`~b04 sulyvsabl) károsodás ~,- at szenfttnek«
~

ezexu4iie trauma oi:+azta speaiáiis zavar ii:venkor lectöbbszÖr
~

betetőzi a sazam63yi,sógrojiőas zavarát. Gysiman aehttz e3dentedhOgy az aktualis szeitőlyisdGeavaas*c►n b enl a mzezakilie
traumássak. mlldrrou szerepo vac;
1bajmosalözőa oradmitnyecssbge őrd.okőten sztikségeo tudni
a gyerriek- ős itjukerban a nmaiaág egdazaáges tojldáétsát
megaav~:„~tjelks a/ az életkarhoz viazonyitva. tulko ►ra.�i, War=
2aat6 irzgerek. mol4vk ezen őlekor inger•oizzga3.omftol°ássiollaoz

.

rotiaksicto3yamttan mintegy merwea tsaépitik a nem kiveniatmo .
ingertoreist 6s tulzoi;tau %ecr.koroitatva atgzitik a neat j o b* .

ioett areafo~.asokatti b/ az olyan isgerMtásgk. amelyek az adott
Olo tkor atal koliZeu fel nem dolGozha t6k# meg awn brti.'Utők.
0/ olyin ingethaVteok, amelyek a s3zö3.ők.k9i kvosttiiatoa
,p6240. ős osznei•i3st-Jdeomi&eokat oresTraán;ozh4tik s; d/ olyan auk**.
~~•

ingeratilasz fol4amatsk. ane lyek "0sömbir" állapotát valtjak

k ilt 0/ :ninden ts~.~~:~at

doJ.l.ean ing et kárasio. amely nines

6s $or^aiohikus nemis6g kö14cf3xOsen
8ssz~„~3nc,ban a t,-)0
krlpcs43.ód6 ; 9j3ottag\Wal.

Az , oszmőnyi szerelmi. 6 z a utAni tilrelmetien vágy .6g.5 a
biológiai nzexetkoz6s kaziitti intrade0413 j e11eozi aket;, Cca13dá= ,

.

ju.k 6lottagaszta3atai alvjan vig*bak a szeretet 68 a szeret..
e s 4t61.636re . de kOzelébe jutva v agy 4i,t6l.ve meg is rettensMajd 410461 *tra szeretési Ira= veszi őket batal
.

mukbao .4=6 .4. dlbuknal4 IcAeabb ujiNa kezdik;k "Ortlk k8rfoxetisben# ~
61nek a faze
ktlfz6 µt

et a szerelem vágya . ItiAbrziadulas 6$ nQgunas
,

.

I:cp,yezetl .
vode
:áelked.vtt gyormekek e gy v6sze
t

e o er 144u1

r'61et1e"' ~

vaSY a Verme~~~tt~~
We ak€ r,
;

blégza vizsgálata, soe4n,

e zező . zaegillapltrisekhoz $utet uzilo. ;Minden e;abat t e= Unr
t6 pazisbAs ~~ amok 3.e Rel. .ka~l~. ~ ~~~ Az
ri#3.33141
~~~~~ :~1h+iDrVw+?xWer
kifejltidőeQ Litiv61 lehető az V'?.c!pM
! ±

►

►

a fazitou váltez6 ktirm'ct ;etku4 val6 legarrovaltabb
r ataatbaa e z caber a:.laudóan

~►aitj,a

Uno

.

;

=at ~~ i~`ex~a~.~~ t kap
teat** Az infgrr:':cic~ma mos.
góz itja 101141 sad tc~ t~ a~
tuk, Kereaztil vieazarilaszol e
~ ~~ zet4$1 ualibb illtexah„olók érkeznek. amelyeket ujra i`aldnlob
10-A6t valzszel rajuk• A szakadatlan in.tarrmeicibsoralv6tel.»
baz
;vi413eaoaatnlasban a wert6lriség e; a~ : ~
b en* v
1
VVs
A Y43i wyiW DdeYprp 7t ides,*
goz,

.:

-

.

~,
g+Gri. ttici,`]ja

Q r e tie

t? rrt t

UM) ezer egymásba kapc r©lÁdb

}

teltételes :rene wn és dinamikus sztereotip linc3b61 411*
Asa a z ifJa1e akik a társadalom mine ►xnapi életétől
.

eltérően vagy tőle 6ppen elsktiva noV'elődtek
elkényez0
tetést bae.~~. tordult gyermekotthcnt nevelés stb cot anekben
san alatul az önmagát Qezerl8 renöszer. Bbb61 ad6d6an
ksvémbit yaw' pontatlam a tudna k csak eligazodni az emberek kiip+
z8tto; viselkedéstik esetlegese6 vaticr V. 8 esetekben hol taw'
zalmatlandk, hol biszékenyeke
bdbn szé bé:masekf, e m m
es+atek.be~a
akoda etb•
Mime zetilk között a
megrelel8
ti:iatlak fénntertsinio; Mindebből a sze0
mélyiség labili,t
zonytalanodása esetleg elOtillése
.

kBvetkeZik;

:

~
14. `. , - Á ~~~~. 4}.~.'"'

~ ~ + ~..~ ~~~~ ~

turns/ A

s e

'Mt tul nalnot kevesebb 4000, bevizelő gy
sz
taitot'iek8t elsősorban CL+ `8anlituz wired.
tta Ina e l .
paszte.latai#r szerint az süuresis n turna a z 8
elég
többségében pszichés rav er* t
e3meketo
tokat
test#. tUnetek%e3.*. Több e s etb en slőtardultg
i'ojez
2-5
közötti gyermekek a creelád1, élet savarai miatt le
be~
zelőkké, A z exireeisben szeutted$
1an mint Ot
megtaláljuk az i.szákvss ot•.. A toVitbbiakban vioestljuk ma g az
azaleas /■W1 'fTr e
A i'elnövskvő
edékben k8rnye
iszákassé
a legtöbb és a legsrlyceabb károsodásokat 4- A gendozQttaknak
mintegy 40050 s&ázEtlékát iszákosságb6l eredő ok ok miatt kell
kiemeini a twadi k3rnyezetökb8lw Zelenleg a oa l4dekbsft
15 e z er vessélyreztetett gYeraele 50 eximalóka szinten a s a1kohe.0
lizmusbbl eredő br+ talitis veszélyeinek v an kitéme,
:

M~%.~~{d ~F~' b~y

~~

.~ ,

~-,~

.

~

.
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Vizsgáljunk meg erre vmatkoz6an néhány orsetgos adatots
Az idiilt alkoholisták létszáma 1963-ban, a Mac Vert
1*c:c1ime SZCIdat 80 ezer 114 Bzekből /1963/ 36 agar vett részt
önkéntes. és 4 czar kényszer.elvondkúrán* Az alkohol időszakoa
fogyasatása következtében országosan több mint 40.50 ezer
ArtalmeLnake
gyermek van kitéve
Az a.lkoholizmus stigtos velerájéra a oae.lád anYagi elba.
^4

nyagolitsa• hillitisunkat az alábbi statiortika, maggyőző4.„.;itsa4.
zoljaa Az alkoholra költött keresetek Óvi eitlaga a követ*oza
képet miztatjat +

Á

jövedolmge

.

1001.1500
15010‘2000
2001.2500
2501.3000 ft:

365 ft ot költenok bavonta
-

itia3.ra
7%
416 ft-ot költenek havonta
italra
619 ft.ot költenek havonta
italra
35.4
$56 ft000t loliltenek havonta.,
i:talica
29,2 %
779 ft.ot kaitenek *manta
italra
346 %

Az alkohOlra kutatt asszegok klönc,s®n as a3aosoz*sbb
fizetésti dolvzökfteil megengedhetetlerill =peak. ltávos as 003z
társadalomra és veszélyezteti a csaltdok alvegilt erkkilosi km.
Szolidiltstigát;,
alkoholiztuissal koesoUtosan megvizsgáltunk nhbány .
jelenséget.++
SzeszfogyasztUvink alakulása es utábbi évekbent /az egy.
f Ore eat ittlag/ égetett szesss. bor. Or. egyiitts 1950.54 Watt
44..1 liter. 1955049 kOzött 56,7 liter..1960-ban 69 1,2 liter.
Statisztikai, kark6nyv 19620 194. lap.
++ vtattrvich etydrizga Az alkoholiztaxs demogrifial voratkozásai
Demogréfia. 1961. 2374, lap.

M

3,714.

arr

1% 1.. »ben WO liter 4$P 1902-oben 71,3 :I iter. 3 szeim©k az orcizáa
javua3.6 é],etsz3avcanaIéac3ak emelkedését mutatják 'umn, do sok avow
talanittá kie6r8 jelensége van . 1903~ ban a, 18 éven
jogerew
son elitéltek manesnlekauémeik nagy részét italos 411E11) ot :owl ke-`
vettők el:,,. fli.vatalos személyek elleni ereszakot elkövetők
58,1
,sz ~zal~aks~~, ~~i~~+~~.~ .+~~ elitéltet 73at 2
~
d~kos

l~a~1a~ t ~ Z ~

emberelésért eli:tőltek 49,7 sztlz3léka. ittasan kiivott#3 03.

blinoselelményét,
~

,

htizzeeági beautóme:a:'ek 25.030 százal &gall az e

hoiizmusa .a vé1őek;

lko.

.

Budapesten az tizemi balesetek 28.40 százaléka 1ttasodg
.

,

mlatt kevetkezett be ; . Kezismert,,, hogy a kezlekedéoi be.3.oaotok ;
nagy százaléka is iszAkoseágből kQ2otkazik;, 1 MA% /1959/ see-,
rint az évi 350004000 baleset 62447 százalékában. azerern.

pelt okként alkoxol.0 +
~

tovabbialsban azt vizsgáljuk meg, ho w az alkoholizmus.

salt milyen karosi.t6 batása vaa a relniivokir6 nemzedékre ~
El;goadolkodta:tő, bogy 1959 6ta kiekcaruak veszólyozte»
tettsége 1961 végéig országosan százalékkal nett, amelybon
jolontes sze repe van az iszákosságnak;

.

/*taw
bemutatjuk a sztil:ek tulzott alkoholfog7aazt&sának *cps gyermekekre tett liataeát*: Bede Pir ipari Usu.,
~

Psziohológini .Szemle 1%2; 4;. Gam, 451; 1'a.p . Keller /''1960/
szerint az TMA;.ban 5 aaalió alkoholista van. Mackay' /1959/
szerint Ausztráliában 100 eze r alkoholia.t51. van; Tongue /1959/
szerint PranoiaoroW - ~ a €~~y~ 7 ..~a napi 3 liter ~bort
F:~áriobaea ~9~/' az ~ai~t ~l. alk~►~l.~ ta kbz ~ul
~~nak vor4. o;31394n nornd1ie iX(11--je• Del ay Os munkatézsai
szerint az al.lohal.izrmas az agy miikötlúuáben, t20 utján k~:~►
tuutatba,tb krónikus el.val.tezaahaz vez,et,

%6 /1964If a kav#tké3zőket

mondja el bá.etértils "Amettdig oeak" éle~.
~
ttaQ0
bpei
jc
~
.en
~
.ek
meg
el
~t~+e~o
l~
~
temre ~.0eftem 1 ~~~ z , t a
Az éves lehettem* amit-.or opka ta ~d6wa rés ,ocen jőtt baza :;
Ha 41memban talidézad«r .
~ L;2 telejt <-k
Egr i43zalat pedig
tek az emlékek* ri36g ,E5m7 6V mulva is kiabaltamt tt?13.cr3.tam dgyamm
.

b61:0• ftrsaitzt ooillapltottsk 10. Azon az emlftezetes éjSzak4n
apitt összetőrte a buterokat £itőttt, 'zugdosott benanket* végal
• neki©®att, at is Utle ~1, alte ; Testvércim sikoltoztak.
ben karomkodQtt•: Aniker mindent azszstdrt* felkePw
to:4 robant * Anyfam ei~ott balta esa,
~
p e dig az ablakon kem
tlon IdirillményObC kc~
ba ~.~áladto Ett4'. kezdve a y4m JO ivott* szaka
VI.
A
.4`
at t ~~~~;~-r
de ui
~
an vol inat testv6vel elment• 00 l'ortatot
zer
vulva elfoL,
K€;t
s~
ett
6get és elbostak
szomszédok
a
testaob
élek
bemmanket; 11 e s korom 6ta gyesmaktytth
zeges,
ram:zol. Kett8 tUbbeZar 'volt b5xtőnben, Vaa r= i n
,

,

.

:

év mulVa varr6n8 lesz
As
4$
tbonskban sok ;$6 eMberrel tal§lkoztam * de valami
be101 ás hidnyzik eletemből , ;Iőbb nu, akart mAr udvaío3n1. Ariim
nek előszlir őrőltem 4s roméltam, b ow' e z en kapcsolatban swam
talaem azt, amit elvaoztettem•. X4e5bb neGrobAntak az emá.ékok
6v valas4, ramil7:at t idoGetked6s l'o&att e l . Talft ba do1gezem; ,

an-Am 1963..%:;n aeghalt, txt

:

eaAli&ot alaPitek és bold4e laszqk t roesnyugs:.en*"

Konkrétwercol...wesoten lAtbatjak i hogy az lkohol
móly orköltei zt11&3bo i3nth€ti az el'abert. Items osolfidokat
kergethet

ós eztölesi vosz61:7bo; Azt is littbatjuk* how

cyan, osth szi;)jjel or Ma

044.k

41-A(34, EL,7 boosilletes anya a Mt.*

ségbees6e* a sulyon treirse.tiktts tom:51414a Borin elveszti see*

mé1yic66-ének eredeti szerkezetőt* tartést be teljesen
A társadalom gondjaibta ,veozi a gyeauebot t do a kon1r6t példa
azt ziututja* hEw onaelt elleaére ogyesek mégis antiszooittlio.
saki* sőt tirsadalczellenesek leszcek ; A szem6lyis6gtihben helyes
ir6n5rban fej13dők i 9.:161yen kban honlják a train:at:Um•61**
raktwoiltet; oir:7Tz az e-ot is a gyalsekvédelem preveneiőjának Oho.
tt5rbe beiyozósét s' zzatid
Kolas 4 1442i tanu1t5 a ki3votko3őket irta emlékeibent
"1948. jilius 127.4.6n születtem; at éves voltam * amikor anyakám
it,' Itsyet soha nem tadok elfelejteni* hogy amyakának
rtivid 6lete alatt olyan rettenetes se= volt; Anyukien hosszu
idols betegeskedett; Apukám fizetése legnagyobb ré8z6t elitta;
AUG adott haz a617 Izeveset; Apoka heteaként eTyszerw,kétszer

.

Ott haze* legtUbbszer részeGen; Ilyenkor is megvorte * sőt
megmgdortaamukámat; Zsyszer operAoiő ut6n.bPtecen foküdt*.
apt= kirtingatta az áb61* =avert° és akkor is racdosta; A
masik rettenetes 4,216kems anyukám a'Ar %aldoklott * apám akkor
huroolkaott el tőlünk; itybkt malva jatt halam amikor mtkr
anytait eltemettilk; .V)260b uortoba=3mat hozott; Mostohlla elf).
keaves volt* k6s6h1) mds az 6telt is s..lnllte tOltink; 6
Vert be:.inilsket; GyJtori volt, boa mindketten z76szeoek vol
tak és bennfinket itattok-vertek ; Balf-szer v.;rés közben
kültes 63 feljelentettem 61:et a randőra6gen* As6ta /8 éve/

1965-lien szakmunkás leszek; A come.

6.11ami gox►dozOtt vagyok

m8kottbonekbau anyaGilaG gomats,lan 6let$m volt o mksis mina.*
av6okran kapten trantes
cona~~i.erhS3ltliek éreztcs maGamO, Iska

'

test azért, mart xi= ..tigyaltam« Onkent rtiztörtek as emlékek
és veltik voltam eteQ ~,~,lalva ~►; ~ =Let t egyszer nulir e, vamleflp tiije
is étazu);°ta a kezemet « G zlavan salmon= érthetetlen okok miatt
rau,~tnUn Ingerlékeny

Wokdt ilyenkor durvén
mesbént6sm
.«

siv0sebb ~

té.re.mato

e~

tn#I~ +d~~c~',~ thmspxapoYtcn

ma is moon kat sirok*
beima ►tartett eset e

tt;rtén éb81

sikuQ c ors4 ciEF+

ki nékAny mozzanat A uma t~~
to~~
dt8
omlik 6s iable seen

pszichés folyamata
gének egyensulyi
képtalenn válik 6l,etvazetősében

~~

t4rfilis

am). Wm* Orlidinsys

re-',uttat6.ara ,~

t
a
~

.

c esse©m
.

:

Qz•t~`iben

yoB

c

s* rA

okat er~~~i
a ~~

~~

Z 4afi.i l

a e
e

ru

OZvV

wok Ateolan 1938/ mor6.

ts4intiko Viyers4n /151A, egészen kos

ázr'alFsdult, %rt. ao GloJAr /1.956!0 11046 /I933/.,

» 3.noa t BQsesfE3ld. /1960/ szerint a azomélyis6e; képtelen teljes
son hifejliRinis :ie ,4 ':'zziil e-66szen, korai Y4Itont óa

asutén:

kia.lf)6Ül:baeket k8rea• 130E:0 m9gállapités tá *Oats
96104121
6.4calOt. fogadja, el az alkoholista =.-n4ar szalyia3szaictrának,
.

Isaz t, 110ar

alkaallAta 12)21=44-ill;a személyiségi de Asa

azért, lairt erninekt szent.615106(36ben visszamaradt. hanem
tobollsta 410tia6d3a tott z3410'1 krazKloo ldel5 tagtő
tus.pheivietok
allkoholistdsgoyr5Gz6t pazioho2xtAs rzloz41,y1 ,*
sősolthe t1

co deproszive4t6 30:::Leaal; ó

rn1t idoszendm.

szorak 6.114A16 stirminő "aormalia(116" Lli:lkt.;d6st fejt ki• A
BQP3.41;:cA
't
elaoaktai=9,.stlx:99.pipp„

e.z

a.laWsla4, rAdur, Janet /1913/ U u=c1.* hel,7
Iskral421.
az alkoholista; 6rtelntleG bessiikUlnet: ő. Itc-3,00= nehe.0
non Oil hetal; lemma ammo•6s Ii6',iskiczottik, 5 z- t:Q11ra;
niate3t5mildiebemann /3.957/
A szakl:rod:ami adatok
kieraelik az alkoholista szeta61yisEz afiZba=1).1.11= volt4t40..
alkolaolista oartgarpsuboortor. ro-1,14i6
alspgsa
eltdr a norm11ist61, A nibo.i

ya r4att Alland6

auti teszillts6s*. A foszillts6u low,zotc:Ise sztex.,estip. de

sze.kosan el, is tór tale its ez briik rett,..105Sbezt taztja 1:6=1.70••
zot6t ro
Sajat vizscillatunks azt mutat ‚4a$ bow- hmz eotből
angillátlant olbizmytalanotiott

Gzuaosztibilis szom61:4

ság• Tdvetkezetts::s6Gre a1 alktarausaL.• Iflaellgedőekik
hatatlan,i
A :Zolsox,olt Dr4litoor:16Gok 6%4;141400 teszik. hocy az also
ost-1"dj5bettt, Józan
koholista lect6bbczaz. =cowl 63zi
•

galapotabana oulzros őrzelni diszLavuo:ala Watt

az

&v(1 ela14. ittamn Inlay f eldid6dottabb var47 aum)ssziv.*
válik kisz&aithatato.
anzmci
rzaosch
.7-ai &lot() is taul1Araz6v41.
laim6,* hail= az alkoholista
gyerzekek sza, u6ra Itavothetetlenn lesz• 15zUsgsóvs

179
tok 60 0116s7uV2solg vtj6.1: egym4atA Ose1ekv6seit niudinkAbb
6,2z. taml1 6s szcz*edhliel Ilaarozz44 clog* Tevékenyeigénak

mtad mkaribb r6vidz4r1atai a diszocialittie 2.16 Soglorják,
onstlog tdreacaawaell(42e3s4 tebatik*
=
IELL
1-3.).DAL...21412§1.semtmAL.
12a.awistliko át:

ja..rnizz;

a/ A krősoll-tas alkotolirta e4ti1úk aernekei anyagilag
bizanytalaut 1Ctoz`trathata.t3zn
rasiai,t 6s a
psziehés feszillts6c hullieraző dit1 szeaveiluat lestöb40
bet' A 16tbizemftalatsig éo a csalad 61atvezet6s6nak kövathe.
totlens680 a leJ

osnbb ttrezi4 amely a szegél iségzav4rok

legkelanbSzabb fornAit bPzha.4tL 1 614'•
Az iijn karayezotben "nevo36d6" Gyoxuakben kedvezőtlon
morals alkOpzel6sek alckulnak ki 4'. ifolaSttekr610 bizonytalans.
261$n$ó, tart6shods, "alzalnlatirAlas4g,• algordulás # Aluta
sitAs o tokintny., p61ft- 0 1.6cAl elv,1=6o kavetkozhat be

AO3

b/ Bmos ar3atenca az

i1(5X durvak, kegyot.,

lenek, 40.blisok, vero7ssz ,:4,04 vacrd ,:alankozdea boasoatkórbk

iergetak, bwadnak cyarnakoll

hog,' 6nnagukat igazoljak

eldettakt
0/ Az alkoholirJta nzalatc atrioz4laz viaelkoa4sUkho1 l

beszédeMel t ésozerfitIon
16:Lo 8 ner, v6G-Logesen
d/ Asic,

(1.6zan anzio.

egyennulyezni tudja

iT

g,yezaokeiket
1I

i3MÖ

.t,:aaaszo•bizi,- oacit4 kapcsolattal

c,,,, erceit 1,;2_ayir,;.;:k.;(;tt.. a zavarok naz

180

Vtlnek krftikuestilt Leggyakrabban azonban, a józan fél Is elvesz-

ti pazichei ogyauciajt, 6 ix: k

tha1wrná, téxilasz.

ei;l•orr6

01.e.,;orisA6 ay.jt ., Itcara

-

11I.V4

e/ Az

6.1,11apotiaz nőha o'er*

mo"&eigv4 le i,z:a:4:1Alt; "Zzen ozeek;›on az
avir6„„

k?.;zvetlen

ale A ;,t.1.1,14iLI '.170,l6Ckso megreked, évv,olml élem.

te le . zakill 3t ewtloa s:.4olcatikas ZeirosulAaok is létrejöhet
ke] le

Alkoholista osttlAdba

oria

lay**,

acclam%t at6lelea okoLza;. A biztonsJs hiiinra t a durVa ingerek
hatása miat* .1ktro3W soorondiseL, az ezoltböl szárwaz6 dadaGAst, éjszahai bovize16o.-,Ab f nind a Mel= kelvet.
lehetuuk. Eamszkorban ja:lemzelek az usynevezett
aktwais ozemú4yiséGzavarok A 67ermelreU ilyankor laszakosan
szoTonc6k, mask:cr. azrec=ivat gétteleaakt aohezen, elkalmaZkOm.
laL

44'4*

A adilia:ov,kali'Aaenttezii
1

ség g.Jlerae6dhet

iOnn

-0"3.6UnYség. ‘rzökeny.

ortelens&--15,% staetveze.

tési" zavars11 1;ilatJt enif4onytal%aodnek trzoimi kapopolataihat,
szazualis vAgyailzat hol e21ojtjá , ho. 24,11telenill sz4badjgra
ensedii#,
c/

tált=zt tCly 216141 4=adt gyerzakek egy

r4sze meeyeti zWiitziA ofJotleg vulamanayi feln8ttet fallen*
cl6zilek tart. YLx, e-oteam Atwls2i1: aztilrAk vzreaaziv oagatar..
t6zAt o
arlik'ö

vere:acd6kkó, bazudozókka vAlm.

A gyurmekek ey• 7 za.ciik része =i5kalat 6rt4Xdriek érZ

zatAt #

pasiebhs 1=f1itu3ait61 :a.m. tud 4o3szalladulni 4n 0

miati; Jut '41,sbum. AS ilyeu itzta3m 1 -al kArositott ayovmeksk

konoly probléma jolentoneX nevelOnek 6s a aerugotaziehol600

Guivair. LkLui264.1f....C.;:;:416

ltocz Cr.ovele
zr4.17tlou tolmitott/Alt 6yer.

ixIaliat;kozasa ol6tt
Gyómr:itapt..,
eisba

t24O3 p1. az

tj. .

1ICt. oso-^,acQuzaG7,,Qt y do am

aCox

enti

1.c10---„yCzro:::;6741.a onak 6-76c;kranares

1X% '41,0

V:Ault c 1Cirawer,oti

kv.)=-.41 rendbe ts;i:oraitibato
'Lek rondoe;s4o 1 c
"e'LegItcriles:4. G;v2L-ran

7Ali,Acits12a*

& potveabozt kaPC00"`
1,-.Arajel
:102w Zu7A.1izer

pozichoLiow jc ,..vat)16,-;;At it hoczs az cotsi ó

zjmUvize3.6a ol8tt

adjuzik acier.:1014-,01.-.nek crolwo's.54 A 4:9a.dicionAlao Q 7.16dja Jepl be*,
--tteoben haszo
u)kit:r..Io.:N31::::.ea.
auarey1;40:44
221;:itILI;14
15 • :1

pusit Ar. idoGoa tti

t»nro

‚-'0";

nctok 441)3,4;

ekaixat.:. rtiolz

zul 1eza,11.:oribb t.).z

f.olriadra Oluit a IrBzwezeti
:e.s;lets-ca:a(25se# Olt*,

aztalu*Icaa

va bózilla6(.16 e1Ita5sy4

13),;11,/, ic1izo;mciattalt. .6z 6Soza_ca
l

Tolxiad4s e gyi1 Gyk

u

Xii:1-‘3133

z1G474

6* a valást

'Jo*
Re, a GYQJZTAEii:01.5; kr'',Z.Z/E247A1 I.,1063! Úrzakailee, pozinula impos
to:Kai.;

Lei:;,1oori.bb 4z, laoo4;zabb

-4;1: 74-1 Cor;;;:4 3,,A.7'',.%,41-,

izonfliktrauok

osoi,;aajak ;;;;:aerx:

zsoca. i

tforiaAt t y/ar:ezzillat s

atarva .tri;42,ot;e:,21: C51:yi;*
latut alc,pkövol-«; a es-A.L.Cli

attio,

ik3t

ia

f 3ui L occlioltv:3 gyalwro.
t t ri;t3u:a.b61 64 Torzazi‚;:ből

meritill4 Az emett6160 bbtkOznalui.esetei, napi példai hatnalt
10GimleAbb a Gyersetexo 4t

t ozI rQozuatc4Tftej130,-

43'11=4,,
Aveoz01:WZzact6rca:lectőbbszőrzleci.?olefillczn0k,in...
dulatoi% kreisvotto twermekeik SQ1co166r61:* A wamOkaxt ba
el is ttlivelitjft, azo% cSeleueteket a rAoodik va57 baraull:

azadb61,titithm ballcatj6t10 7:leavi5ociatank 100 tra6gaben
Umó osalEd Veszelmaoi tapt, TI3eGeila'oitotuk, bow azok
C5 oz6=16%Aban este zajlottaft ie 51vol ez a miormeh elaivAs
előtti laeSo * ekkor leararoslt6bb a rocativ Latka t not az
tjszt.qial pitgabzt io meGoavarja 40 a rowel som hoz kola
pitents6get; +
A ves20W5 coalUok mermekoina• első tOzetkftt a till.*
30t44 aradftwisáGot, kmoentr4Usi niatekzoScet, ea.tkozeti
Gondelkod6srea&zerbeli savarokat tapaeztaltun•. Moan dap*.
resszió, 6Iet las muefatedv elveoztao, szoranc60 31eimitatItozw
Az első fázisokban a gyermoLek: EleeKo6r1ik Ostdiltik
ba:6416t risscaAllitanio Ea as e 4hsatlő Gyzintan hapoeolődik
cyerackCvaz 60 a aprusk bonne t&inamt tala, norpentotte a
pszict& ogYonsulyvesztettséGtal
Az is gatorist by a mill& veroanyeznek cyoraskeit
szemtottitirtio '53 szeretetvercer4ésnok saintalan 046t tonasztaltukt a/ anitor az 00U fél valóban gyereekeiben kerem vicaort,
bi anitor valamolyikf1 bomsuból atemla Alettaralta olidece.
niteni acriaot4t,

r PA(1.1unt serani ndk1 # e/ onamitIlw

toocar ,3 0
r et
0c0,11a
(.7a
itt.
1i
Wvettók
tőrtént# 5E601Jzkgilk a o114,1 a
01 tettiliketio snivros drtImai hAyact=lt Ó h&t WM) ezer
Gyeznek von It2t6voe

71.71;nrimlrerin

b61, aert a válásnál aegballgatga a gyermeket is 4s ez eldönt
heti, higy kinek a hii)

moadja% ki a válast* d/ a tartÁso•

valő f61:)lem, e/ a osUdd elli. bilntadat önvazekl6se
Watt ajetnakozza g-,9Qraekeit.
A barma6ill. Z'Azickaa a 8yergekekben megreadal a sztilek
.#

ivanvi b.oalom, te4intely.veJztaut4ig, szorongás All be Mind
ez tiszteletlen maGutartásben, sz*foGadatlausúgban, a .Pelelas...
s4g tsökkentis4bea, az ambiei6% baNetlAstiben, tazu
lásbaa

1 rows.

RA:Is3bb kialakultatz&t. a reaktiv depress...

szle tUnotei 104

-

4.1111:01

A:44142ok szá-

a/akuldr4Lan 4 statisztika elgoadolUod'

növeked4St

22utats
3,938.0.ban

k1z felbontottak

3 754 'ztot

199-bea

12 556

1953-ban

9 021

1955.!.bea

.44

3.957.bea

4101.

1,5 989
17 854

ft

.0*

1961-ben

17 461

1962-bea

17 382

Éveakimt több °sorrel a azoknak a myermekeknek a sz

mcs. akik elvesztik a 1i

Ott

1ád légkör adta

szemayisftrejlődés legfontosabb 2elttitoleit* OrszAgosan jelamm
leg stintegy 1000.120 ezer az elvált szülők gyermakeinek száma*
dyermekotthonaikban is elég magas az Ivált szt116%
Wermekeina% as aránya* F14 a Szeged, 113,86 utcai gyermakott*
bon 82 tanalójáb61 26.4nak /31 96/ elváltan itino szillei # Az
Stet sz
‘.-ir"'..7-4-19-57;12Z-rrify
Magyar Statisztikai Zsabkönyv 19630 lb aPi

gio

HU/a Otte Tejuzzlai Vetros OyerAeltottheilban, Aze3edi 44 tam.*
15b61 17 :AT:at sr4 Liiit G7,70rnoll'a
16=46.1ala1 i "41,11t0=' 3O. ozasa16:11.At

mts:Ozoo 3yol,

botni

az olvat sz518k

Gyer=o%ei.
Az 0.175.1-6.s /rörfilnkawei a x4,0k,o.Li élet

tzihoz

baso416ay. Ign.wozitl-mt30.1: a c- t- 1,tac-Lcot. CAILIti *
ós c.60,a0§kotte.,, 1 ccabiti*
Vtrsenyezrat cyome%tRét.
clot,V.kk el Rtet

17,B6scri, tc=m6rlik

t.Ilyea*
ayoraolt3fil: elVrts ioy bizogyitsal Eif':IdűeJ i;b
4':$1rot16-oc,11: ese*
kor lecttMazUr mini azil16 hit 'ót
iioz Zocy2.'elaentai
3,15t31
mo cy
t632,
elől ki:bujjart. -/?4,1601$0:11 a'z a hfül$et lc * Ltw ee,;71.4
sem kell s mer.lek. A folosle ,ses
eaiP.too $zoltaslaft*
C,.;ttrires12.4 kőzikt
tulajdonsko*Ok alaktilnak ki.X..1;riciziQk t
bőss4e, oitzikuccac stb. zeltiz6hkel ollonOtes taz 63otvnt. a
virk6sotts a nwsztvir az dimodoz6 0 a:‘(,..,- 1.114Q6is,c. bil:ialLiatlan o a
r,:13en.wlidály3t.be mene7dt1e eyermek.
A Gyernteltv6Oolom eladIrtfLIZAbe uta.132c.tjult ra.t tozzi
Nriajtoon
val6t i, hom• vo'al6 szelasielt kollő
,

vL
rói.

kpotiozSciaii3pssi.ohol6clo.i bate.isai*
Sulyos k1maaetel0 veszélyt szoTLoti; ZoloateDi tv;ou

maGataxt&sa, alttlt rAzamtrcukiIi órzett tyülőletilket
=Lk gyormekakre. Lzt pélti&zhatSa a 14,;INtez.6
Lortr.1. sovenoi
3* éves ast=on y 12 6vs
bes //diemondozó és 161ehtani A11446 ZraecL(a4ti 14 1Ass cravat'',
Gas, szeocseatlals44 0,e3s2a rou/6 taauialayi ero6,.._632y al.Wk;t.
Az anva soma ja; nem tuclott nonda41 fj./.1i4tél it oak tbaSto6at.

tat bomt "e0szer. alyan

az apLe,i Az ansrmézisF suran ki

~

devillts Loa z apa
1; éve ~. ~.d ss ~,i~~ b az ayg 1 ~►
~

4 z..k

~~1v~~~~

e1ütt at éve 6rök veszeh udes .k4zepette éltek # de a férj, aki
su3.ye8 alkoholista ős pszieMopúlf1s, 0L;id:ti,s nem volt h,a.jland8 via*
A, tit), a kvve:tkez6 esetet mcX3aG el; y'Keaedik 4:.ta` l'~os
kQlAs vol.tam, apu akkor is, mint. mindig vészesen Ott
Eta nagyon rócw e, volt, anmak arU1t ' :'. :, me;x•t retcsett a hever re
~

ko nyomban elaludt, ...

os _ k t7,:?.ig volt rdszeg,, akkor naGy bajok

Ix4vetkeztek# 50ys aer éjszaka 2--3 óra k82.dtt ijatt haze,, i:iE?rZasi ,e
teA volt a tek,.iatots, ToEait ooikor u atta 16o zAnk parancsolt h
zaak be a kaw;eAb61 a benz7.á3= kanaat, rsiert lSdnt hennáCíket 60
meggyajta a lekdst. Addis Ütött mizzi~o zteonkets amig a kanakat
iV.k.c:lmek kazepatte, R öts8zOm

nem hoztuk. Térdreesve, bex•sr.y ;z

tt Ozze1. keinAri58'~~
'
apiaIlln4

homy casak aast kegye ezzen

ektink. Row). varatilanul hatu

apánkat feltasmito

elmenektilttink. c' A hasonló .mulyoe 43zicheS tra'ünait:ilmS
nevezet-i; Gjerc4.14t%'tI

'ok $g6oz sora é7CtC'!
k7VQtke°'ifJ eset t2'i;

", is

~

~

"kayiil ns,),wes+ r3«Se$$'ot4tt bt.Inni+lnket f

€i

mindig Ií7WgiCIV' cf rG.i . jVunicR ~ ^m••••.t4or
apa
~
kezdve jól érJz ~,~ k mat73nkat. N ~„^jo?,GeX`

Agaít

-kE3t attóJ,
toglr anyut va

og-Imagat. Ez en. id5t ~~
6Tf:kCáx' jött haza,. Anvu io maot

laki ht:.zaa-x816rte 60 a kapuban megasóko'
kezdve emu s4as^;C3r er,ite
szeret, h~►.r~ itott he:aÉántc

x Q~

k`ts6gbe..s .

4

'r.'ztlo88,r: A tiu elmondta.

140:a°r',akkos Ti eves s zVw CJ ~~,;Ast erez, s :Y.l yunkor nem giindol

masva, csOc a 3.0pasra 4 A . s.opaas k6zDen érzett izzaZom basonló
"

.

ai:hoz az éxzeishez,, mint am.ikar ap6a le akarta dnteni benzin/104
11-114flstxa 411 elüt tank egy kényszer-.neurózisos eset kialakU168a
68 vkatneik ko ~pplex összeteiraU fiat 1963ftban 3esvltóJant6Zeti
.

neve16E3re utaltixk bet8r6s 6a tiibbreadbelli nesi erössak meskia6r11520

Awn elvat sztilől% wernekei s, altik uj otthont tá1
,

',

6!4 oir•ylyis,:cro318(16sUk 8311bj,ektiv Tolt‘telei is biztositódnaki,
6z-zik maisilkat. lit)b61 kavetkezilte hogy a lvalt szi,118k (germ

metteit 6rt IvirozoZsokból m ktivetkozik szliks6gazoz.'en szemés.
Ilyiv5ekraroso(4s.
Az e.lábbiakIian. köztiljtik 100 családban 416 66 100 e1úit
Coal4db61 veklő 10-14 ‚yes 8yezzask válaszit p61daképfikr611
CosalAdban 615 r. Tvo's
8 %-nak
39

6

5

3
aTtépel: by' e

bef?oly.fAsoljúk a c,ioino-

keix astmei 6,c4iiE4tev6h013.7s6ekinet

5t3

Mrgik taleM,11.404te. A vAldokkAkr.61110.11 wormOkok ozexa61 0664-.

Wk

:'ti 1d3

3OWt1 4.-mOrsebbanalnInlibat ki.

A Qaa.16111 6131; '7.011)0711A 3att:zArawl ssem6171.36033avar lót•

hoz6ja

sl-Aptoo ortot 17....T .ala 13 4:rires iinr t3rt6nete
L:0

lott

f7ozo-r!:13z6. Az an:fa r)zorolmes

scw cavona 6z, af.'sloc.,40;-..) lotto Lot j2t1,CAstrza vitte.
aow, tudott ae.iparritkoPmi

bek69201% dialtvő

mcstobil,16,vrtl;' 41.411;ga visciza3eut Ozer6nyi ba.lkszavut melOpazi

18?
édesapjához. Az apa boldog volt le*yetval. Eg7 év mulva
azo/Zan az apa is taeunősillt. Ju:Ma el1oue6Gesezt fosa'dta mostOw
j. MOStokateetva----,:re pc d4 főit6kcay volt.

Julikl a kavetkes3 tiinetel; jele-Atkortek:
mu viaL4zaesetiq na;-,Johart ireleszti;'.1t1QI11 ült kaATivei előtte
Szarogadatlan,
'
bezérk6zott szoloii'.jA(At ésaimodozott.

makaos

lett. A szillő fő problőlexak osak a tcuw../.1 er3drairmy osök30*
nését 16.tta.
Gyorraelcotthonba kerillésekoz, az kiivta fel rsi a riveleet
boa etry-két 6ranb1t1hcrttos t Wzvotler. érzelta kapctiolatot
Ir.dtkitt nevo1i5.15vo1 és t6rsaival. Voltilmt az is 11447 tul nyé.ft
jas volt pajtásaiboz. Buotilakben otr-zr tul szeretet4has gyeraelop
sérilms

taltatkortunk, aid oca1'eveng6n, nzeretől.-6pos,:
lőse Almocloz6züa It-orgotto

tf.)r;

valallia-yczor szore-i;otet észlelt t

bozzittapadt sizore‘,40jakruy-oloZ* -131;302-1700 id6

efirfotlen ma*

bert *Ben talált ol7aranak, arailyornek eilmodozásaibaa elképealte
6ket* Elvesztette érzelmi 15:s etzdlosi értclkinegitélh jetrUfgatat
es ezzel az egész szeraélyisbe alkaltaazkod6 képersége osb'kkent;
Az ityan tiyasu vernekek fizilmilac is és czellemileG is ellua.
t-ulnk

readetloaokkéo kiilsőleg is elbakvagoltakkgx

zek

glvairalracro, ereat6azrak lectöbbszar loroalik„ Azieraviben tnegPe..
1016 nevelősi tásren-dLzeret, roza ériko alkal.tamt160.svkbau
auszcOlissé Ini:Oak*
A relriadás lecaltalénosabb moplyilvdrulliast foznkijas
alvds kazben, a rzprraei:
porata.e

rtOrCV e ntl nó z oez

I:dzben siL.oltoz o értelutetleu sztivat mad* Geszti-

kulál) ezytleg ra11.14:Asos realroi6k. 3elogitkothetnek. Idősebb
g,yerraeizekoha /9-10 évet kort61/ alWordulp hoff„y alvete kazbezt

felkelnek

jásrirAl rok fnoGtanaattlizmus/• Másik eajátos megjalét«a
.

nés& fornitja

éjszakai tOgoeiakoeg táo. bánykolódás.

A nevelőnek elsősorban természetesen a szorongást okozó
tanetekot kell, megesaatetni 4e poat:ly hatásokkal felvailtanio
miközben orvosilag is győakezaiikb Általában 461 bevált módszer
aO.soportos vagy egyéni terápia pl;, a bábjátékos t Alamos stbi,
berdp,.ákr, Továbbá szakséges ;a gyezzekek baráti kap ~ts+~ lata~k r
közösségi vieZo4ylatainak rendezése -; Az okok megszantetésftel
a te-rápiát$l faggően af elrlAdáe bizon;yos idó mulva nyomtaikatml
'

Qlmulik.

:

~►

,;

BeszéózarTo)c• A gyermekek 1,0,2 százaléka dadog. hobog.

badar vagy se1ypit r Azt tapasztaltlrxki. $omr :fink Watt tabb
,

$

beseédbibis# mint aleányoknál; A beszédzavarok 3044 Oyes korban
jelentkeznek legirikAbb;, /Amuk gyermekek akik cask felindoláskor#
vagy ssLk egyes ezltuáoiókban dadognak. A beszédhibás gyermekek
körvezetébea mindig rnogta3A1.juk a aeurézist keltő tényezőket
/érószekosség:,, idegesség,
tarelmetlen
köanyezet#, blb~
.
nevel61 xat.ások stb"4 A beszéd•isImpulzussal egyatt a besaódf. és
.

légzőszervek göroaös állapota

felt ezért as zavufi`okat mint

sajátos a►atasatizál.ódiAsokat, fogjuk t'el,. Es akaratlagosan nehezen
törbotó

hiszen az autscatismas ism szoros knposolatban

~ 11

az izmok feszalásével., itt tehát inkább több ielengedettsé4
ge►tlásvk megasantstéoe vezet eredményrei;
.

A beszéd fnlrunatának zavarai észrevehetően kdl8nböznek
a iangképzáe zavaxalt6l., amelyek loggyttkrabba ~►. a sziszegő bangokwf
~ lépnek fe3,. Ezeknél hátacénya ► sabban bat a gyermekekre a ado
gáa; A beszéd folyamatának szagea.tpttságiban az nóni►zvéay4sités».

.

zubba 08.0 assatartis ,o Wks *setter% as iletabiti netvismigoi tejek» .
itegjegv11zzlX'k még. boa a 'boszéd nemozak goadolatow .
zailaek
kat tejesi Xi. bast)* az érzelmeket La lOsli• Ns 'ha sok

atesalip

Itst Oar a eznek sasserre kitejeaai t es la akaitélyozbatja a
beastilete : kd1datizau ba mina as 1mpulses,e mind petits a *Atlas
wig a rovatio
say aildtOti. A UsasiollutbAs cream* aavarit
sagessagt&I valá falelez la *
a basza
teziplat a kb ~ sst roadeaasave1
és
la
dlkeadeal* .Letetabbastir s e .
V* 1 ast
tattplikt
Wallowa* S1zata tatlaa as la* : ~ ~~ a ammo* s
aubtsal
:

Tis &Maur*
kb
rein.

tthoneakéntio` &oft 1~
adatok

Altaliaose4gbas

0
el

r~s

'

ja1,0

.

leeszB azAzalélooa attroo* ,. .,k
~á

era 1estabbszer ~a
$e ss1ebAs +elblaonstalowasto arzelair•szerstetokkaposolatbatizt
tapasztaltak. Olvanzeirs* how as seat* elés usszr azasalakábaa
as la Ata1t pulsars tmusa az szysidil-totada4 a qtavatarto.
ade
104111a batalOat crekorol azsaill171,010018e.
A trasikuaem eras alsavek battatts as ®nlakaraok Mt-~~4e s*
Virlaxicapt a$iata1 okt alarm 3r4gstilaelt a ersermokek tadatiba%
hOgy a alnattnnapi alat a lsianyal across alias* a ragsillt
As Aryan* télArvan meratlt

.

:

asSsooléolba sort és fatal:taw* :miles lateveikkal kapOsol os

emlékeik";

•
.

A kecskeméti gyernekotthonboxi tártént. ho egy vasárnap
délután a v ivoa~:b ~. sirva Jett haza három kielettny*:* Ba;aszélgeté«»
sekböl kldaíalt, hogy az utcán szeleiLkel sét416 ~ r,ek ~*
bása °fei6bresztotte bennak bd. ^, . luk ée az édteeap3uk hiánYát ~
N'eurózissé aaek 3abáe.r,: a werm.ekok életkoi a:.tj&tosSágalt
figyelembe nem vev8 szeretet,, törEidés nélke1i ri d.es gyezmek•
otthenokban ikka és iskollikban válnak a gyermekek; • Az `firvaeágbbk
és a pszichés traumatik40 ártaicmbbl nevi köve‘»ik:szekségss0

ream a nehezen :nevelhetőség és a neurózlsoa .asem6l71s6
A werm+ekotbbonekban a (=#M& több megértést. szoretOtel30»'
•

;

eebb biztatiat és kdzvotlen tan ~r-gyaZzek %p4oelatat iGOAYoi4"
nek a novelőktöi•.. A gyermekek Utmost varnak afolnőttektőlo

mart az ardtla. "16p6aoikhez" ,a biztonságot és e. biitE9rsa'#sot ~ r

l~

alakulnak

életek terveli
tudják legyőzni 3inzagaáleio
ban az elava% régi gyermekeset 6a keresik s. nemesebb Watt a

tel,nöttség3ez közelebb 4116,0 A tanarok pedagógiai szeretettel..
jee börödése a gyermekek psziohés tejlödésének egyik lényeges
e3.ateltétoleá gyermekotthonban tanarOk és gyermekek "emi,
b+erközell" kapcsolata j elenti "valahova tartozás" 4rzését, .
a pszichés tanszt, amely a személyiség tejledósének azubjektiv
tel.t6tele;;
Vg3tanceak kri tikus helyzetbe ,kerel az ol yan féleavn gyer*
szelőjével. és a szela
mkt amelyik egyediil marad va'
háZasságon kivel tart renm szerelmi ksposolatott vagy mostohát
visz a osclidba: sok iligg a mostohaszele 3ollemttől. gyexgeksze»
retetébaá.g, &t bd.es szelő és a ezarmek olözölog kialakult keprssO"
lat-orejétő1 és S ella étől• Ha a amok pl . sokáig élt egyedül

191.+'

azvegy szülójéval. 6e ahhoz szokott, bogy annak észelmeits ganw
dalkoCeAt egyedúl birtokolja, az "idegennek" neb6z helyzete
lesz; A moatobék az oleá időszakban általában fol.tüen kedteske&.
nak a gyorme1:M'.eknek, raja később fokozatosan tUrelmotieno'.tké

•

veilnak 4s ezzel a gyerm4kak kiszorulnak a Cs,ládi élet perif6*
ariájára•• A moet+ebák egy másik csoportja almond "leveszi a
gyermoka.6l a kezét" a békesség kedvóórb:0 A gyoznek pedig eseng
a szUiő 2.6gi osztatlan smeretnt66art. do ezt k6aseleg nem min*
r
digtirade el, .ArnbLnylb8n, nem kapja mois ak1vánt szerototet o
.

mind ea¢osab' ~.iito szort3ngibá vál:lk ria ez az 413apot nem rond.ező.
sulyo+B foSledésl zs.varhoz ,, esetleg l.d'.oges és gyaknan disz.
.

sz ~ iál~

.

állapothoz vezethet ;
.

.

.

litlmutatunk két esetett 1; gswtaria~ia

.

éves kisl.eány.

Apja 1958. ►ban dieszi;al% tdesanyta 19,58.ban angyiikos 3.ett o
nagyanyja pedig azt köv+etően egy áv =Iva meghalt; Onző, rideg
nagynénje goattozilsabs keriat..M. A kisl.o5xt„y tanulanyi eri--426,nye
életében jeies renáa volt; at anyja bolála után k$zeo»
a
szaporodta%.; A rideg
posve osQlTI-teat#, sőt imtzs} _latl,an 6rii
nagynéni a bajok szapoarodtával szigoruságga1 próbált ore8ményt
.
el.é ~;ii. A gyermek pszichés foszUl.tságe termószotesen még tc ~►

.

v.

.

vdtbb

Gyermekotthonba karülésokcrr hypermotilitást 4111a*:»

gqoraoknttl`idni foglalkozásokon
pitottunk nog; Az iskolai
nyugtolrainát ReltUen izg6ismozgóvá vált; He].yvástoztatáclait szin.
te kbnyszexUen bajtatta vágre; Tulzott

oseagáva1 egyidőben

arcán aél.szorütlen izomosoporbsim.ozgásoktat is 6szl;eltUnk ,ttio/',1
Nósőbb ugyanezt tapasztaltuk vállmozgásán is;. Arokiteaezéaét
gyakran láttuk gond rbeltnek,i
éet~
Az elámulás tragikus köxU3mt , k okozta pszichéQ s$«+^

».
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..

rülés:'3E?k neurotikwa tették C $w Mrititr Gondolatai $liz1"ppCntjii+r
C4l3eL2é23yck 6vek mulva
ban a gyde2e€3
"kénystiertien" %sa lkodAVak és kiszpritották k.villig ga 8 hatasait o Taw lmányi areas.
424rile is ezért ivolott . le e A tragAd$At fokoztat hogy'' ezen kéte.
lolkifillapottiban neat talált azoretett•ajess
06gboesett

laeg-értéssre, aki vlso:a:aáta volna céltalannak,. értalmatlannak
,.,
látszó +~ lE~ ténA~. ~xj. re~~eit*
.,

,2t E.. Annemaria 13 évea l.etow. Apja e2hatrta ooal4djút
anyja saps ozivmtitét kavetkeztében. megbabt. A 70 Ave's 210671á
M

,

nevelte:

teheteti.euaé válása miatt került
lKeeskezéti Nevelőintézet * / Vizsgálati ass•ayagsibói a

~
~~

4,L. naGAzOna

;thon
ktivetkezőxet enoljük. ki: Ara>ittrairia megérkezése első pillextsatás•
o~

.

kezavm
M dra viselkedett. látszatra j61 alkalmsazka.
dott. prob lémamentessxsek. Witt. !k gyrat% záritőzottadt.ga f6e az el
~,
ső ~o~ elégtelen teleZet ~v~ fe1. ~ a fi~ elmeti' `~.zeg4
lataink k.derltették, how belső norozekeok hatására
ezóte.
.
lewd. társtalanná lotto, eérdeklddése l®eztikiilt ~► Arvasága
k6zben *"mindent c ► lkővetott",.. hogy szeretetet ~,~., basmon. A beteg
.

.

és állandb= 8,116 magroamával nkba napokig nem tudott beszél..
Cot/idol' Att előzőkből 62 idegrendszeri adottságaib+bl következően
pssziehilnsan: betelé ,forduló. arkózott, gátolt, tu,lérzékeny. a
.

felnőttekkel szemben Nisoldcoesse vit.lt«

olyea mértékis
telerőaődt;tt al1a. hogy k:ioltotta a koeitbl szeretet
igényéto kisleany esete tipikus= mutm,tja a támaszvesztettség.

és elfássultesigot;től>f a aszeretetébsbg$ől eredő
Mlud$ót esetben stlyose t rauma által létrahozott ssze~
II~ lyiség2&ts'art ,.

neurózist figyelhetteak mes,

A. neurős1oossi vált gl- -mrnekek nag,g belső feezűtltségbert
élnek* ennek vettilete va gy magy rstyugtelc:nságl ,+első ese.
'Mink/ vagy éppen ellenkezőleg a áormil.is Spontán aktivitás ki~►
sebb s néha. extrém gitlé.se lmásodlk esetsinkl4 Az ilyen gú er<a s.
kek gyakran ssz► oroaagová* hallgataggá t ark6zottá válnak* eset .

leg beszédfik válik neiiézkess6 * vagy dadogóva. As esetek tóbb«»
vermekeknál, — .a gátoltság nsmcsak
égében felnőtteknél.
meg: banem kiterjed bel~
a k€ilvil:igtő1 elxsárkázasban
.

ső értelmi. fejl.ődésakre is, á z ilyen gyermekek

probiéai.

jtkat hel ye zik kbzéppo.rttbas tits ezzel az+sstélyl.ségük belső tarow
talmi és energiái lesztikii.l:nek ■ A ss,t3swg6 ember «~ ellentétben
~

Wafelfogásse.l. *» nemosek könnyen ingereltető és baragos Indus*

latkitörbsekre baj].amos* hanem lehet (*pen s att:kart tu3.zotstan' s,tirk6zott, tu3.ságosan inektiv; Szélsőséges me .gnyil.váaneaiisa
á z ugynevezett elfá.se.l.tság ~, látszólagos teljes közá>s ~bi3sség á
.

.

környezettel szerssbeno

Pi reflezekhez legjobban haeonlit

a 'We ;, Men rőviá aknratlaa * gyakran és ugyan,rgy visszaté.
rő izommozgást értiiok4 ezen mozgásokat akeratlagosan alig tudjuk megsztintetnl;. Leggyakoribb as ammo a szem k3znyékén* a
.

s záj szt3.én. jelentkező t"io:. Tapasztalataink azt bizonyl.tjé,k,
h ow a tie megjelenése * fc;'koződása vagy csökkenése a pesl..obi~
kWm belső feszLil.tatgével. e esetleges tultárocLisiva:l stb, kap.
Csola µosxS •

.

A hibá s automatizmusok másik csoportja a k ro réfilltp.
Legtöbb esetben olyan t*-ermekeknél jelentkezik. ak iket k3rnyeze.
és
s5z$gorua7E9: navel o
terel►eteiket
tük
.

tul magas követelményeket tásmsztaoák vel l* szembeni.

Nevelési javaslat: a környezet rendezése, a gzrermek beillesztése a közüsségbe, játszótársak bekapcsolása, napi séták,
rendszeres torna, kirándulás és szeretetteljes emberi kapcsolatok.
A fentiekkel eoyiaben védelmet, biztonságot és önbi7almat adunk
a nermek száméra.

3/ Pszichoneurózisok
A magasabb idegtevókenyséE; zavarai/)an megnyilvánuló bántalmak közül a neurózisok a legGyel:oribbak. Ha a problémát történeti
fejlődésébe n vizsgáljuk, a különböző korokbaa materialista 6s
idealista szemlélettel taldlkozunk, amelyek különböző médon értelmezik a neurózi s ..:17. keletkezését, ter6piáját és prognózisát.
Lasean héditott tért a fiziológiai megalapozottságu pavlavi iskola neurózis-felfogása. A pavlovi tanitds szerint a neu.
rózisok alaDját, lényegét a kérgi folyawatok dinamikájának külön.
böző egyensul4-zavarai alkotják. A zavarok az izgalmi, gátlási
ingerületek és az átkapcsolási készség tulfeszitésének következ.
méneis
Szükségessé vált, hogy a pre-neurózisokat elhatároljuk a
neurózisoktól, és mindkettőt a pszichézisoktól. +
at A pre-neurózisok belső, de legtöbbször körayezeti ártal.
mak hat,sára létrejött személyiségzavarok, amelyek a pszichés
zavarok és tulajdonságok csak egy-egy területét érintik erősebben;
a személyiség iránya és annak globális pg:7ensulyoz6 képessége
megiieracl.
A neurózis az eaész személyiséeet fogja At ; megváltortatja
a psziehikus sajátosságait, e a küle,rilágal megmarad a reális

40 A felosztást Ayirő Gyula: Pszichiátria ós Hárdi'István: lamekórtan c. munkáik figyelembe vételével végeztük.
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A pszichózisos beteg a külvilágtól, a környezettől
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va gy nagyobb mértékben szakad el.
b/ A pre-neurózisos és neurózisos gyermekek érzik tava.
raikat, szenvednek tőle, sőt tüneteiket el is tulozhatják. A
pszioh6zisokban szenvedő embernek legtöbbször nincs betegségvagy zavarbelátása.
e/ A pre-neurózisoknál és neurózisoknál az idegrendszer
egy-egy részének funkcionális zavara jön létre,,. ami kihat az
egészre, de nem torzitja szükségszerüen. A pszich6ziQ az egész
idegrendszert érinti: Elsősorban az agykéreg működésének alapvető zavarát jelenti. Igy a személyiség sokkal sulyosabban sérül..,
mint a .neurózisoknál . .
d/ A pre-neurózisos gyermek tünetei és az azt kiváltó okok
annyira köze], állnak ggynshoz,. hogy az Ok megtalálása ma jda.em
közvetlen, néha a nevezettek meg is tudják fogalmazni A neurózisoknál már távolodnak egymástól az okok és tünetek, vagyis át.;- ,
tevődnek az egész személyiségtartalomra, az azok meghatározta
mechanizmusokra. A pszichózis tartalma, élménye és tünetei között viszont ritkán található összefüggés
A pre-neurózisokat és a neurózisokat külön tagolva t
gyaljuk, bár konkrét eseteikben való elkülönitésük alig lehetné-ges. Jelen tanulmányunkban pre-neurózisnak nevezett személyiség•»
zavarok komplex ós elmélyült esetei neurózissá válhatnak. A
különválasztást elsősorban a tárgyalhatóság kedvéért és némi
differenciáltságért láttuk szükségesnek
1. Neuraszténia. Neuraszténián ideggyengeségnek nevezett
aktuális személyiségzavart szoktak érteni, amelynek jellemző

ttW.ete az idegrendszer fokozott ingerlékenysége és fáradékmAY-

sága. A neuraszténiás állapotok az idegfolyamatok heveny vagy
hosszantartó tuleröltetése következtében lépnekfel A tulerőltetést fokozhatja biológiai zavar, hosszantartó fárasztó fizikai
munka, pihenÓs nélküli szellemi m ka, különösen pedig tartós lelki konfliktus Nem véletlen, hogy a környezeti ártalmakat egy.
szenvedett gyermekek között számos a neuraszténiás eset.
J'ellegzetes tűntei: az idegrendszer ingerlékenysége mind
testi, mind lelki folyamatokban megnyilvánuló fáradlkonysái, de
legszembetűnőbb az akaratlagos folyamatok zavara. A neuraszténiás
gyermekek tulérzékenyek, gyorsan reagáló, gyakran tulártókelnek
olyan jelenségeket, amelyek tárgyilagosan szemlélve jelentéktelenek. KÜlönösen érzékenyek az intereeeptiv érzékletekre !. amelyeket
gyakran hipochondriás tulártékeléssel dolgoznak fel, Igy panaszkodnak háti, sziVtáji stb. fájdalmakról. Az érzékszervek ingez -

lékenyek, azért kellemetlen számukra az erős fény, a zaj ás a
fájdalmak: Gyakran panaszkodnak fejfájásról, szédülésről, más
vonatkozásban könnyen elkeserednek ás elvesztik életük oéiját.
A neuraszténiás gyermekek figyelem-koncentrációja, sőt időlegesen
emlékezetében a felidézés pontossága ás gyorsasága is megváltozz
hat. A neuraszténiás zavarokat tüneteik szerinte hipochondriára,
vegetativ neurózisra és szexuális neuraszténiára szokták osztan3..

A hipochondriás.. _zavarokban szenvedők kisebb része irányul
betegségre, inkább emberi kapcsolataikat tulozzák el. Az álla.

mi gondozott gyermekek egy része befelé forduló, befolyásolhatatlan vagy éppen gyengén vezethetd lesz. Társas kapcsolataikat
felnagyított sérelmeik megzavarják, ebből adódóan zárkózottakká
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vagy éppen intrikusokká lehetnek.

Vegetativ neurózisos panasz esetén étvágytalanságról,
gyomorégésről, puffadásról; savanyu felbüfégésről, hányásról

panaakodnak Keringési zavarok pl: bővebb veritékezés, szivtáji
nyomásértékelés, bőrkiütések, viszketések, hideg- és meleg h8hullám váitakózása. Nagyon lényeges, hogy az itt felsorolt bármely tünet kellemes élményhatásokra teljesen eltűnik, majd a
lelki állapot romlásával ismét visszatér:
Terápia: egyéni foglalkozás,: szeretetteljes bánásmód,
életcélok kitüzése, feladatok elé ál13tás és bekapcsolás a közőssé•
gi élet munká jóba
2. Hisztéria. Nyirő professzor a hisztériát fejletlen
lelkiállapotnak tartja, amelyben az egyén magatartásit az idegrendszer rétegei, az érzelmek, indulatok, ösztönök batározzák
meg. Ebből következik, hogy érzelmileg erősebb ingerekre ősi
primitiv formában válaszolnak. Nyirő professzor továbbá azt is
kifejti, hogy nem tartja betegségnek.. Hárdi professzor viszont
t ulyos pszichoneurózisnak. tartja. A primitiv reakción tul ide

sorolják a tulzott befolyásolhatóságot, a merev ellenségestredést, a tarokozott dacot, az elfojtást, a színlelés egyes formáit„ valamint a betegségbe menekülést a különböző görcsös rohamokat bénulásokat és érzékzavarokat.
Pavlov iskolája a következő . valóban tudományosan elfo:

gadható - magyarázatot adja: éber állapotban az agykéreg a
körülöttünk lévő jelenségeket az analitikus és szintetikus mükadésekkei dolgozza fel. A cortex a kéreg alatti központokra
negativ indukcióval hat, bentről affektusok csak a kéreg gátolt
állapotaiban törhetnek fel közvetlenül: Igy az egészséges ember
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a külvilág tárgyairól helyep képet kap 68 adekvát érzelmi reakciókkal felel. A hisztériás betegnél különböző okok miatt az
agykéreg . gátot állapotba kerül és ezzel a subcorticális . közpon-tok felszabadulnak és pozitiv indukciók utján azok nüködése fo'i`

kozódik. Feltehető, hogy a cortex tovább.totta inger a subcor-

•

texben olyan erős kémo-dinamikai erőt indit el., hogy ez hozza
létre a cortex görcsös állapotát. Igy jönnek létre a legkülönbözőbb affektiv kitörések, görcsös rohamok, kaotikus magatartó

.

sok. Igy tehát az első jelzőrendszer kerül kóros tulsulyba, s
ez befolyásolja egyes vagy esetleg több szerv időleges működé«.
sét
A hisztéria jellemzéséhez 68 szemléletes bemutatásához
az alábbi megnyilvánulási területeket emeljük kit
s / Testi tünetek, amelyek legkülönbözőbb mozgás- 63 ér,

,

zészavarokkal járnak.. Motoros zavaroknál legtöbbször a végtagok bénulnak meg minden reflex tünet nélkül. Gyakoriak a zsibba

~

dásos tünetek isi. Zsigeri tünetek közül a bányás, a csuklás,
a légzés, az emésztés és a szivpansszok a leggyakoribbak. '
b/ Pszichés tünetek,; a külvilág különböző izgalmaira,
ingereire, hisztériás rosszullétek jöhetnek létre. A rosszulléteket különböző megnyilvánulások előzhetik meg. Pb. látási«-,

.

hallási zavarok,, nevetés,. sírás stb,. A hisztériás káraktert
nagyfoku szuggesztibilitás,. magatartásbeli, és hangulat i labi.
litás,: feltunéskeltés és magamutogatás jellemzi. Érzel.emvilága felszínes, sekélyes, néha . gyermeki fokon mozgó.

3. Kén szerneurézisok : E személyiségzavarokon a kényszem.,
a szorongásiTASfélelmi , várakozási neurózist szokás érteni..
Lényegében kényszerképzetekből, gondolatokból és cselekedetekből
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áll, Általában olyan egyének betegszenek meg, akiknél a második
Jelzőrendszer dominál az elsővel szemben, de hiányzik belfilük
a kellő ónbizalom, tele vasnak kétkedésekkel és szorongással..

Ide tartoznak a legkülönbözőbb fóbiák, egyes betegségektől való
félelmek.

4.. Traumás neurózisok. A környezetileg ártalmazott gyesmekek között gyakori ez a tipusu' zavar.. A tras neurOzis
egyik' fajtája sulyos fizikai sérülések hatására jön létre /bajlesetek, háborus bombázás stb../.. Jelenlog vizsgált területünkén
a leggyakoribb zavart a környezeti ártalmak okozzák. Pl. a
dűhöngC apa, a verekedés, a durva bánásmód, az elmagányosodás--

tól való Félelem stb. A legtöbb szorongásos neurózis pAnilc.
reakciót vált ki.
A neurózisok leggyakrabban Összetett formában jelennek
meg! kapcsolódva máé tünetekhez. Tiszta Formában ritkán for.
dul elő. A neurózisok megjelenése függ az egyén idegréndszeri

adottságaitól. életkorától. környezetéhez való kapcsolódásától
ás a traumatikos értalmak erősségétől. Ahogy keletkezésük többféle
• ártalomból fejlődik ki, ugyanugy teapiájukat is komplex módon
kell megoldani. Az ilyen gyermekek terápiáját minden esetben
pszichiátriai segitséggel kell végezni.. A neurózisos gyermekek
nevelésének csak legáltalánosabb módszereire utalunk: a/ az
ártalmazó környezet azonnali rendezése vagy a gyermek kiemelé.se, b/ a zavar fokától függően egyéni terápia alá helyezendő
vagy lehetőség esetén gyermekközösségben kell elhelyezni,

0/ megértő, szeretetteljes gondoskodás, gyengédség.# határozott
követelés, d/ életcél megléttatása, e/ állandó tevékenység,
f/ a.követelmények alkalmazása közben azok tudatositása 68
érzelmi kapcsolataik szélesitése, g/ a zavar sajátosságainak

megfelelő étrend, b/ a zavar sajátosságainak megfelel$ napirend, rendszeres tora, kirándulás és játékok,, i/ a zavarok
sajátosságainak megfelelő egyéb eljárások.
Psziebovátlis reakciók /diszbaraonikus lelki állapót/
A pszichiátriában a pszichopátiás reakcióknak három
fajtáját szokták megkülönböztetni a

a/ Affektiv : rimitiv reakciókhoz a tulzott, nagy inten•
zitásu, egyoldalu érzelmi, indulati megnyilvánulások
pánik - tartoznak. Neurons gyermekeken , gyermekotthonban napa, mint nap megfigyelhetjük e zavarokat.
b/ Laköv dsmresszió alatt a kevésbé differenciált ember
primitív reakcióit értjük. Sulyos élmények a személyiséget két»
ségbeejtő helyzetbe kergetik. Később kisebb ártalmak is felidézhetik kétségbeesési érzésükkel. A kétségbeesési állapot után;
pszichés "fájdalma]" csökken,. majd minden iránt közönyös lesz
"eltompul". A következő fázisban ismét visszafordul környezetéhez és a legkülönbözőbb módon rekompenzálja önmagát: munkában;
szórakozásban stb. keres vigaszt.
e/ Az im ula v cselekvéseket legtöbbszós organikus talaj-

jal magyarázzák. A személyiségzavaroknak van egy ehhez hasonles de fiúég nem elmebeteg, hanem pszichotikus szinten megvalósuló állapota. Az elnevezést átvettük a pszichiátriától, de
neurózisosa személyiséget értünk alatta. Ilyenek:
1. Poriománia, ami terv, cél-nélküli vándorlásból, csavargásból áll. A pszichotikus talajon való létrejövés lehetőségét
éppen e zavar igazolja azzal, hogy 1954 előtt a gyermekotthonok növendékeinek, mintegy 10-15 százaléka szökésben volt,
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Amióta a gyermekotthonok szocialista tartalmu nevelé si szelleme megvalósult; ez a százalék minimAlisra csökkent. Vei t& együtt
csökkent a poriomániá.s gyermekek száma is: B jelenség amellett
bizonyít, hogy a környezeti Ártalmak segitették létrehozni a
poriomániás állapotokat. .Megjegyezzük még, hogy e jellemzők
gyakran kapcsolódnak szexuális zavarokhoz

`.

2;A pirománia főleg fiataloknál előforduló káros megnyil.
vánulás. A legraffináltabb módon gyujtogatnak„
3 Kleptománia alatt idegen tárgyak eltula j donitását vagy
ellopását értjük. Bllenállbatatlan kényszert éreznek a tárgyak
eltula j donitására, eselekedetük égreba jtása közben gyakran
szexuális feszültségük tea$:` A lopott tárgyakat legtöbbször a1dobják,. vagy elajándékozzak:
A pszichológiában ismeretes olyan felosztás is, amely
a pszichopátia fajtákat aszerint osztályozza ;, hogy a lelki élet
mely területen történik az egyensulyvesztés. Nevelőmunkánk során az alábbi pszohopátriákkal találkozunk leggyakrabban:
a/ Emelkedett élethangi gyermekek csoportját tulzott
vidámság, tires tevékenykedés, bangoskodáa, dicsekvés, hizel,gés

és szentimentalizmus jellemzi. E gyermekek általában feltUnően
nyugtalanok, mozgékonyak. A gyermekotthoni közösségben társaikat
szívesen csufolják, "ugratják"; bosszantják, mérgesitik stb:
Általában gyorsan barátkoznak* és ugyanilyen gyorsan fel is

bontják kapcsolataikat. Hibáikat azonnal megbánják , nevelőik
:

kérésére mindent megigéznek :, de rövid időn belül elfelejtik igéretüket is és megbánásukat is :
b/

Süllyedt gletY ngulatu gyermekek csoportját a félénk.

ség, a szorongás ós egy részüket a csendes basszuállás jollemzi,

-
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Társaiktól általában félrevonultan élnek, nehezen illeszkednek
be a kollektivába. Az iskolában zárkózottak, nem figyelnek, a
tanulásban gyorsan. elfáradnak. 6k maguk is szenvednek félszeg, átmenetileg jelentkező emkékezeti,

ségüktől és

gondolkodási zavaruktól, amely legtöbbször csökkent értékűségben
is jelentkezik náluk.
c/ A

tulérzékeny pernekek önmagukban is bizonytalanok, .

ok nélkül elégtelenségi érzéssel küzdenek, ami végül is csök.
kenti szellemi teljesitőképességüket és viselkedéseiket is zavart
tá teszi.
A külső vagy belső ingerre adott válasz kőzött szubjektív
hatásra aránytalanság feszül. E feszillés nem oldódik fel, ami
idők folyamán még csak fokozza a neurotizáládást. Szob jektiv
hatásokra feladataikat megoldhatatlannak
atat1annak látják, sikertelenségei
kért legtöbbször magukat okolják. A gyakori sikertelenség után
kivonják magukat a közös munkából, megijednek a feladatoktól
és sajátos "önmarcangoló", kisebbségi önértékállapotot alakita.
nak ki önmagukban.
d/

A

:

kedélytelen gyermek szeretethiányban szenvedő

pszichopátiás személyiség, Minden gyermek szeretettel kapcsolás
dik környezete tárgyaihoz és személyeihez. A kedélytelen gyez •
mekben ez a szeretet-viszony fejletlen vagy éppen torzult. Társai közt felismerhető durvaságáról, kegyetlenségéről, örömtelenségéről stb. "Szórakozva" kínozza az állatokat; esetleg gyermektársait is. Felismerhető még fantáziaszegénységéről, és irigységéről. Sem játékszerekkel, sem társaikul nem tudnak játszani.
Sokat vitatott, hogy ezen gyermekek értelmileg fogyatékosak-e
~

vagy

semr Saját tapasztalataink azt mutatják, hogy az értelmileg
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ép gyermekek között ugyenugy található kedélytelen, mint az
oligofrónek között.
e/ Gyenge akaratu gyermekek közé agák tartoznak, akik
motivumaiktól nem tudnak megszabadulni, illetve csak igen nehezen jutnak el az elhatározásig és még nehezebben a cselekvésig.
Bbból adódóan kötelességeiket csak a felnőttek közvetlen jelenlétében végzik m.egfelelően, más esetben tanulmányaikat ős munká

jukat elhanyagolják. Másik csoportjuk a forrton változó külső
és belső ingerek hatására időről időre változtatják elhhatározásaikat . de a végrehajtásig a legritkább esetben jutnak el:. A.
gyenge akaratu gyermek mindig a leg€ sebb élménytől hagyja ma.
gát befolyásoltatni,, Az ilyen gyermekeknél nemcsak az akarati
folyamatok károsulnak;; hanem zavar észlelhető a személyiség valamennyi tulajdonságában is. Az akarati tulajdonságok és a
folyamatok károsultságainak sajátos strukturális szerkezete
hozza létre a gyenge akaratu pszichopátiás gyermeki személyiisá.:
get.
A pszichopátiás gye-mokekröl még el kell mondanunk, : hogy
szellemileg legtöbbször épek, sőt egyesek az egyetemet is el
tudják végezni. Sajátosan átélt zavartudatuk van ; amelyet minden erővel igyekeznek elkendbzni. Megjegyezzük még; hogy a fel-

sorolt tipusok csak a legszembetűnőbbek;. "tiszta formájukban"
a legritkább esetben találkozunk verik. Majdnem minden esetben
más-más neurózis-fajtához kapcsolódnak. pl.: ha a kisebbségi

komplexumhoz paranoiás /üldöztetéses mánia/ zavarok kapcsolódnak, akkor egy mindenkiben ellenséget kereső személyiséggel
állunk szemben.

.

..

Ifjusági otthonokban találkozunk a pszichopátiások egy
sajátos tipusával a hatalmi mAnl ósokkal. Az ilyen gyermekek
gyorsan batalmuk alá hajtják gyermektársaikat esetleg egész
ká r.ne z etüke t.
11pileptoi.d reakciók

Az epilepszia az idegrendszer organikus sérülése. Ezen
megbetegedés tüneteire nem tórönk ki. Az epilepsziáról sem,
mint organikus megbetegedésről szól,Arik, hane m a betegségállapotra ráépülő epileptoid reakciók néhány jellemzőjéről. Bpilepsziáss rohamok
nok elŐtt,, vagy látens feszültségek ese tóbon gyakori a szeanképrázáe; a fülzugás, a i are-, a szó hallása; megsemmissülési félelem, dübkirohanáts, a hirtelen boldogság, emlő-

kezés-assalódáss, gondo2atrobané.ss stb.
Az epilepsziás gyermekek egy része szellemi fejlődésükben visszamarad, kisebb részük pedig szinte elbutul. Legtöbb..

sször ember i magatartásukban is zavarok .mutatkoznak Gyakori
az agressziv, a zárkózott, a histeroid a mániás, a kényezeresr
a fóbiás, az 7 üldöztetéses zavarokkal stb. küzdő epileptoid tipusu gyermek. Az epilepsziás gyermekek egy része agressziójuv
kat társaik ellen iorditj k, másik részük pedig Önmaguk ellen
fordulnek. Az utóbbi esetben egyesek pl .. véresre csipkedik magukat, mások nem táplálkoznak kellően, tűvel. szurkálják testüket ~ felvágják ereike•t;#, öngyilkodságot 74ssé ~:aePaek,me,g stb.
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A gyermekotthoni nevei'ámunka személyiséimlakitó
hatásának ué„hán,~, neveléslélektax~. n robiémá a

Az előző fejezetben kifejtettük, hogy az állami gondozott
gyermekek nagy része -• környezeti ártalmak miatt - fejlődésében
megzavart sajátos aktuális személyiség. Az ilyen gyermekeket
hiba lenne patológiás eseteknek tekinteni ; Ugyanilyen hiba lenDB g

.

nevelésükben - szárvitáson kívül hagyni a sajátos aktuális

személyiségszerkezetből adódó speciális neveléslélektani feladatokat. A gyermekotthonok nevelési célkitűzései azonosak/a''sökoldaluan művelt szocialista ember/ az általános-« és középiskolai
nevelés feladataival. A gyermekotthonok sajátos gyermektipusainak szocialista sze;élyiséggé fejlesztéséhez, az általánosan
alkalmazott neveléslélektani elvek és módszerek mellett a ver.
mekotthoni nevelés speciális koncepcióját is meg kell. teremte,
ni.

Már maga az a tény is sajátos helyzet elé állitja a
gyermekotthont, hogy a növendékek többségét szmlői és családi
hatások nél ül, vagy "élő szülők árváiként" kell nevelni.
A gyermekotthoni nevelésnek is legfőbb eszköze és célja; közösségi embert nevelni a közösségben; a közösség által, a
közösség számára. A gyermekotthoni nevelés sajátos pedagógiai ős
pszichológiai feltételek között törekszik a tanulói személyiség
fejlesztésére, és azzal összefüggésben az esetleges személyiségzavarokból adódó fejlődési nehézségek leküzdésére. Ezért a
gyermekotthoni nevelés feltételei között pszichológiai meggon.

NO
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dolásból különösen nagy jelentőségre tesz szert: a/ a nevelőnövendék viszony helyes kialakítása, b/ az egyéni bánáshód következetes érvényesitése, c/otthonosság biztosítása, d/ a
hospitalizáció megszüntetése.
1, A megfelelő nevelú-növendék viszony alakitásának
kérdései a swermekotthonban

A gyermekotthonban élő gyermekek legirkébb szüleiket
hiányolják.. Hiányzik életükből a szülők gondoskodása, védelme,
szeretete, biztatása, példaadása,: a családi együttélés meghittsége, meleget öröme és boldogsága:. Mindezeket, sőt egész személyiségfejlódésükhöz szükséges objektiv, szubjektív feltételeket

és körülményeket a nevelőközösségnek, illetve az egyes nevelőknek kell megteremteniük.
A gyermek mindazon igényéit; amelyek kielégitését szüleitől várná, vagy ahogyan a szülőhöz kapcsolódna,, mindezt nevelőjétől szeretné megkapni Éppen ezért a ,©rmaekotthoni neve.

-

lő le ontosabb sa átössá a ho alkalmassá álék a szülő
szerepének ellátására, illetőleg annak minél teljesebb pótlá-

sára. Tegye lebetwó a gyermek számára i hogy szülői kapcsola,

tait átültethesse, átvihesse nevelőjére. Ezzel teremtődik meg
a nevelő és a gyermek kapcsolatának az a megfelelő atmoszférája; amelyben a nevelő kivánalmait tanitványa készséges örömmel
hajtja végre. Ezt feltétel nélküli pszichés kontaktusnak nevez,

silk.

A fentiek alapján a nevelőpatások a gyermek tudatán keresztül többféle válaszcselekvést eredményeznek. A le gmagasabb.
rendű válasz az. ha a gyermek belső inditásból működik együtt

~
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a névelőhatással. Ez azt jelenti, hogy a gyermekotthoni nevelő
által nyujtott célok és követelmények a gyermekben először bels60, azaz sajátjává válik. A külső xevelőhatások a tanulókban
belső inditóerőkké alakulnak.
A tarvény feltárja a külső neveláhatások ős a belső fejlődési erők dialektikus egységét. E ponton ragadható meg a
külsőnek belsővé való alakulása, az objektivnek szubjektívbe
való átcsapása. A fejlődés közvetlen hajtóerői a belső ellent.

►

mondások, amelyek végső fokon a külső nevelábatásból származnak
A gyermekotthonban felnövő gyermek elsősorban nevelőjétől kapja ezen nevelőpatásokat, egyben a pedagógus igen fontos szere

►

pét is jelenti:
A gyermekotthoni nevelő Csak akkor érhet el eredményt,
ha megfelelő alapot talál a gyermek belső * egyéni ős életkori
adottságaiban. A nevelőz ha tás eredményességének feltétele az;,
ho . á társ adalmila szüksé es célokból és tartalmakból azt és
olyanMTszinten
megvyalósitani ami lyen az adott„gyermek1 1 rrl
YII!
r +111lehet
1111
otthona ,ve rmek személy:$.s eilSdósi sa átossága
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Előző fejezeteinkben kifejtettük a személyiség n önmozgálának" szerepét: E vonatkozásban ez olyan feladatot r6 a
nevelőre, hogy a e.E e me a --e rmek eket a közös törekvések aktiv eayüttmükádésére, öntevékenységre. A nevelő tevékenységének legközpontibb fokmérője az, hogy a hatás a gyermekben m9.-

►

lyen aktiv együttmidködést vált ki. A gyermekotthoni nevelő
fontos feladata; ugy állitsa fel a célokat ős követelményeket ,
hogy elérésükre a gyermekek is törekedjenek:
A gyermekotthoni pedagógus nevelői hatásfokát növeli,

.

°
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ha mint a

ifissé ; szerves fi; ;fia, megbizottja, a gyermekközösség-

ben meglévő hatástöbbletet felhasználva végzi munkáját. A nevelő

részese a szélesebb kosü társadalomnak is és a kis gyermekkolw
lektivának is. Nevelői hatásfokát növeli ha mindkettő nevében
lép fel.

.

A gyermeket nemcsak a nevelő hatásai érik. A gyermekotthoni gyermekben solc éle régi és uj élmény ól azok közül, amelyek
kárositották, vagy károsítják személyiségét, A hatások külöűböző
értékiekn, mélységnek, ere jüek, iráak, oélzatuak. Helyes tehát
a. gyermekeket ért batár cendsze;-ékr ől beszélni. A gyermek ugyanakkor sajátos körülményrendszerben éli, a volt kárositó °salád;
az iskola; a barátok, az őrs, a nevelők közt. Megvan a saját
személyisége, amelye, keresztül feldolgozza a batásrendszeraket%
nevelési helyzetnek nevezzük. A nevelőnek a irtásrendszerekben,

.

köwül,ményrendszerekben és egy konkrétan adott nevelési helyzetben igen sokrétű probléma-komplex-ah figyelembe vételével ugyy

kell motiválni a gyermeket, hogy személyiségét fejlesztve, gazdagitva, helyes irányba terelve mozgósítsa.
A gondozott vermek "totális védelemre" szorul a gyermekotthonban. A nevelő azzal;. hogy biztosit ja a gyermek számára az
Otthon légkörét, tiszteli személyiségét, sogiti tanulását, tagnécsaival türelmesen, önfeláldozóan, szeretettel fejleszti személyiségét, megvédi a sze3mályiség6re káros hatásoktól. Betegség
esetén óvja, gyágyittatja.. A nevelő a g7ermek "jelenévé" "0vő jévé" és "sors ' vé." válik, ané7ül, hogy megfosztaná őt öná
1óságátől. A nevelő tehát egész személyiségével nevel.
A továbbiakban vizsgáljuk megazyermekotthoni nevelő fontosabb tula.1dons ait.

Elsőnek röviden vizsgáljuk meg Justne pedagógus szenély3.ségtipusai.t. 1. Az aktiv 6s miivósz jellegix a dottságokkal ron,

delkező pedagógus személyiség. 2. A passzit/ müvc sz pedagógus.
3. Az aktív nem művész.: 4. A passziv nem művész pedagógus személyiség; A szerző megjegyzi, hogy minde gy változat reprezen.
tos* tudományosan
tálja a:.gyomkori "tudós" típust is. Justné sajátos
nem indokolt módom a miivósz és a nem müvéez tipusokban látja
a pedagóguspálya legjellemzőbb,, leontosabb -ismertetőjót.

.

Justné által felvázolt pedagógus tipusokat a szerző heg

►

lyesen a tanulók közösséggé szegezésének alkalmasságában
gál ja. Nem érthetünk egyet abhann, hogy a pedagógusban raeglé
ioe'fr -5

Q
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vő spontán,, művészi vonzóerőben látja, amely közösséggé szerve-•
'

zi a gyermekeket. Az álláspont központba helye zi a nevelő szüle
tett spontán vonzerőit és ezzel háttérbe szoritja a tudatos pedagógiai törekvések első számu lehetőségét. A nevelő --• a szerző
esetében vagy rendelkezik a született müvészi tulajdonságokkal, vagy nem és ez dönti el közősségi tevékenységének sorsát.
A-nélkül i hogy tagadnOnk az emlitettt sajátosság £ostosságit,

.

mégis döntőbbnek látjuk, hogy a nevelő a társadalom r ogbizásá•ból tudatos pedagógiai elvek segitségével a gyerekek közösségg6 szervezése közben alekitsa ki alkalmasságát a gyermekcsoportok vezetésére.
A szerző nem enliti a pedagógus magasszintü szocialista
eszmei, elhivatottságát és meggyőződését* pedagógiai, kulturálts gát A tudást is, mint másodlagos jellemzőt eriiliti csup€xn.

..,...._ _

~
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.......M..

+ Justné Kéry BOigi Az iskolai osztályközösség: kialakítására
ható tényezők. 55. lap. Akadémiai Iiadó,. 1953.

Mielőtt a saját és a szakirodalomban ismert nevelői
személyiségjellemzőket összefoglalnánk, beszélnünk kell arról;
hogy vajon melyik lelki alkat a legalkalmasabb pedagógusnak,

.

disz Justné is erre próbál feleletet keresni. Részben ez az oka

annak, hogy sk utkeresését hibás alapállásunak kell tekinteni.
Van.e külán nevelői t .pus? A pszichológusok erről sokfélét irtak. Szondi Lipót szerint as a j6 neveli; akiben az ő ösztőntana szerint az önkitágitó, önátadó ősttön .erős ' Spranger szerint
.

a "szociállo" típus a jó nevelő. Nézetünk szerint egyik temperamentum típus, vagy lellemtipusir sem nevezhető speciális nevelő
tipusnak:. Az előző nézetek a statikus karekterolögiai törekvések

mellékhajtásai. A mi személyiségfel.fogásunkból as következik;
bogy valanennyi syeraélyiségsrerkéed emberből lehet jó nevolő.
Ugyanis ahány személyiség; annyi nevelő egyéniség formálható•
Egy nevelőtestillet tagjai tehát sokszinü személyiségü emberek
lesznek; amely csak előnyére szQl.gá3. a Gyermekek közösséggé

és személyiséggó formálásában.
pe dagógus személyiségének legfontosabb jellemzőit as
alábbiakban fejtjük kit

.

a/ Pedagógiai szeretet és nevelői hivatásérzet. Csak az
a nevelő lesz képes tanitván alt a kitűzött cél irányába vezetni; aki érdeklődéssel; lelkesedéssel végzi nevelői munkáját,
aki szere ti a gyermekeket, és meggyőződése, bogy minden normális gyermeket szocialista személyiséggé lehet fejleszteni, a

személyiségzavarban "szenvedőket" is. Onmaga személyiségét
állandóan fejlessze! le gy en igényes önmagával szeműen.. Érezze
megtisztelő felelősségét a gyermekek sorsáért. Tianitvanyai előtt
mindenkor példakép lehessen. A gyermekotthoni nevelő sokat
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emlegetett tulajdonsága a növendékek iránti megértés és szere.'S

•

tet. A megértés azt jelenti, hogy a nevelőnek bele kell tudnia
élnie magát a növendékek lelki életébe ; törekvéseibe stb. A
gyermekszereteten a fejlődő tanulók iránti megbecsiiiést, vonzódóst* tiszteletet, aggódást, cselekedeteik feletti örömet stb.
mondjuk. A követelés , a szigor és a szeretet elválasztbatatlanul összetartoznak. A gyermekotthoni nevelő egyik legfontosabb
tulajdonsága a gyermekek szeretetteljes megértése, személyiséfejlődéséért való állandó tevékenysége.

'

b/ Eszmei politikai fejlettség. Gyermekotthonaink egyik
leglényegesebb feladata a tanulók szocialista; dialektikusmaterialista világnézetének megalapozása. A nevelőnek fejlett,
tudományos marxista-leninista világnézettel kell rendelkeznie`. '
A szocialista társadalmi élet meggyőző, lelkes tolmácsolója les'
gyen a gyermekotthonban . Társadalmi tevékenysége főleg abban
'

nyilvánuljon meg, hogy a gyermekotthon növendékeit szocialista
közösségbe szervezi; bemutatja életünk fejlődésének eredményeit
és rendszeresem kiveszi részét az uttörőmozgalom munkkjábó1.
Csak eszmeiségtől áthatott ember tud nevelni e akiben erős a
meggyőződés.
c/ Sokoidalu képzettség; magasszinvonalu általános mfiveltség. A nevelőtanárnak szaktárgya ismeretén tul széleskörű
tájékozottságu embernek kell lennie'. J,ltalános- és középiskolás
sz$nten valamennyi tantárgyban tudjon segitséget nyujtani tanitványainek. Ezen kivül értsen valamilyen szakköri munkához
is, p1. fotózás; főzés, kézimunka, motorszerelés stb. azaktárgya irodalmában állandóan tájékozódjék; kisérje figyelemmel a
folyóiratokat, a napi sajtót, a rádiót és a televíziót. Az
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utóbbiak áliandb alkalmas inditást szolgáltatnak beszélgetések
kezdeményezésére,
d/ Pedagógiai és 'módszertani felkészültség. A gyermekotthon nevelőjének olyan elméleti és gyakorlati pedagógiai, pszicho
lógiai ismeretekkel kell rendelkeznie,: amely birtokában képessé
válik a gyermekotthoni növendékek korrigációs nevelésére
Pedagógiai; pszichológiai ismereteit állandóan gyarapi.tsa, hogy
ujabb és ujabb személyiségzavarban 618 gyermekeket ko ~.lektiv

és egyéni terápiában tudjon részesíteni" A nevelőnebi hogy a
nevelőbatár "hatásos" tolmácsolója lehessen,legyen megfelelő
nközlőképessége". E megállapitás általában is igaz, mert a neve
lg szerepe a társadalomban "közvetitése*', A gyermekotthonban ez
méginkább igaz, mert a környezet eszméit és követeléseit teljew:.

sen fík kSzvetitik a növendékek felé* E feladatnak olyan nevelő

tud eleget tenni aki "beleélöképes",, aki meg tudja érteni és
szeretni a családból kiszakadt, kárositott gyermeket.' A megér i.
tést és szeretetet meg kell tisztitanunk bizonyos hibás szenti.
mentális maradványoktól: A közvetités jelenti egyrészt a tudás
átadásának képességét, a jó előadéémódot. A kozlóképesség más
vonatkozásban az érzelmek és az akarat kifejezését és kisugá

-

zását is jelenti': Ezt a hatást a gyermekotthoni nevelők tuda .
- tosan is ismerjék és ennek megfelelően alakítsák önmagukat.
nevelő módszereit, eszközeit szines, változatos formásben,. a leg :élirány+osabban kell használnia ; Ilyen eszközök: ter.
mészeti tárgyak bemutatása; összefüggések észrevéttetése, emberi
létesítmények ismertetése stb. Ezen eszközök megfelelő nevelési
célok szolgálatába való állításával sajátos feladatokat is meg
kell oldania a nevelőnek':` Ugyanis számos tényanyagot kell be-

~
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mutatnia a gyermekeknek, amelyeket a családban 616 gyermekek
spontán módon megszereznek, amelyekben a gyermekotthoni gyesmekek nem részesülnek.

'

A névelőotthoni nevelő a nevelési módszerek művészi aljkalmazója legyen: Emédszerek leggyakoribb formái: meggyőzés
/példa; eszménykép, birálat, önbírálat, etikai beszélgetés,
előadás, vita, beszámoló, ankét stb:/, gyakorlás /szoktatás/,
követelés /serkentés, kényszerités, gátlás/.
A gyermekotthoni nevel6 a gyermek egyéniségét messzemenően tartsa tiszteletben. A siker titka éppen abban vari, hogy
a nevelő milyen módon közeledik a gyermekekhez `. Hogy a nevelő
igazi pedagógus legyen, őszintén szeretnie kell a gyermekeket
és becsülnie kell a gyermekek egyéniségét. A szocialista gyere.
mekotthoni nevelő személyiségének lényeges vonása a szereteten
alapuló pedagógiai tapintat, amely a szocialista humanizmusra
épül és jellemzője a nevelő egész erkölcsi magatartásának.

Nevelői tapintaton a helyes Cselekvés iránti érzéket értjük,
azt a jártasságot, amely által a másokkAl való érintkezésben
mindig megtaláljuk a helyes el járé. st a különböző pedagógiai
szituációk megoldására'. A pedagógiai tapintat megkönnyiti a
nevelő számára a tan .tványokkal való helyes kapcsolat kislakitálát: A helyes bánásmód kialakitásához és a tanulói személyiség korrigációs fejlesztéséhez elengedhetetlenid szükséges a
gyermekek sokoldalu megismerése: .
2.

rA 2

egyéni bárcásmód
- népár y p szicholóiai
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problémája a g. ermekotthonban

Elsőnek értelmezni kívánjuk a bánásmód és a foglalkozás

-214különbségét ;.; mivel ez a gyermekotthoni nevelők szemléletében
eléggé tisztázatlan és sösszekapcsoltságát. Lgyéni bánásmódon az általános pedagógiából származó norznativ, szintén 61talános alapelvet értünk, amely fontos meghatározó szerepet játszi
a pedagógus tevékenységében és gyermekhez való viszonyában.
Egyéni foglalkozás alatt, az egyéni bánásmód általános elvének
egy-'egy megvalósulási módját értjtik. Az eddigi fejtegetésből
következik, hogy a kettő elválaszthatatlanul össze is kapcso

-

1ódik. Az egyéni bánásmód elvei megbatározzák az egyéni foglal
kozás konkrét eseteit vagy rendszerét: Az egyéni foglalkozások
'

hatással vannak a bánásmód elveinek kialakulásában°,'
A. gyermekek közösségben közösségi emberré nevelése nem
zárja ki, sőt feltételezi a tanulókkal való egyéni foglalkozást.
A pedagógus mindenesetben mint a közösség tagja lép fel, és
természetesen a gyermek személyiségének fejlesztésére törekszik.
A tanulókkal való egyéni bánásmód a gyermekotthonban több formában valósul meg: Egyik forma az önkormányzati tevékenységen
keresztül válik lehetővé; amikor minden gyermek rásztvesz a
. közösség mimé jóban, a kollektiva minden gyermek tevékenységét
értékeli ; megdicséri, elmarasztalja ; tanácsokkal látja el.
A gyermekotthonban a nevelőnek még jobban figyelembe kell vennie a közösségen keresutill az egyénre ható tevékenységifor€ ban az egyes gyermekek pszichés zavarait: Ennek 'figyelembe vételével kell megterveznie az egyéni foglalkozást. A nevelő
minden esetben. ugy lép fel mint a közösség, a társadalom tagja
ős megbizottja . A közvetlen nevelő-gyermek kapcsolatot az is
'

szükségessé teszi, hogy ezek a gyermekek szülők nélkül nevelődnek ; sőt mindegyik más-.más lelki zavarral küszködik. A körül
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mények szükiégessé teszik, hogy a nevelő a gyermekekkel életkoruk igényeinek megfelelően rendszeresen visszatérő időszakok»ban egyénileg is foglalkozzék: flsi ca korban p1. naponként,
óvodáskorban 3-4 naponként,: kisiskoláskorban legalább hetenként, fesőtagozatos korban kb kéthetenként szükségük van a
gyermekeknek a nevelővel 'való .személyya egyéni találkozásra;
külön foglalkozásra, hogy személyiségüket megfelelően tovább
tudja épiténi és ezzel önnevelésüket is biztoaithatja.

'

'A névelő-gyermek kapcsolatnak, a foglalkozásnak életko
ionként más és más a tartalma és formája: A kisgyermek-és óvo..
sáskorban még csak azt igényli; hogy a nevelő vagy a gyermekfelügyelő naponként játszon vele,; hogy séta közben megfoghassa a
nevelő kezét;. hogy időnként megsimogassák a baját hogy estérként néha mesét mondjauek a nevelő ültesse ölébe, hogy néhány
percet a felnőtt csak vele törődjön, érezhesse; hogy a felnőtt
számára most $ a legfontosabb. Az egyéni foglalkozás ezen életszakaszban szeretetteljes gondoskodásban, törődésben, szükség..
letel kielégitésében, ismeretei gyarapitásában stb.--ben ,elölhe-

►

tő meg'
B. asikkoláakorbán az egyéni foglalkozások mélyebb emberi
tartalmat igényelnek /bár megtaláljuk a killső jellegi igénye
ket ie, Ilyenek; közös játék,_ beszélgetés a gyermeket érdeklő
témáról, pl.. lepkékről#. virágok-ál, törpékr61, gépekről, vadászkalandokról, utleirásokról stb./ ezek a közvetett kontaktustartős módjai. Továbbá beszélgetés a gyerekek életéről, tanulmányairól, barátairól, testváreiről, egy-egy konkrét esetről, ami
az adott gyermeket az utóbbi időben érdekli; céljairól; elképzeiéseiről, gondolatairól, amelyek legtöbbet foglalkoztatják;

.
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szüleikről, a helyes beszédről, viselkedésről. stb. Ezen találkozások lehetnek közvetlen tanácsadások, de lehetségesek közvetett igényű kapcsolattartésok is. P1. az udvaron vagy a folyosón, ahol a nevelő találkozik a gyermekekkel beszélgetést;
csoportos tanácékozást, esetleg játékot kezdeményesnek stb.

"

Ezen találkozások szubjektiv hatása többszörösen felfokozhatja
a gyermekek önbecsülését; küzdését és hibáikkal '. szembeni barcukat.'
Serdülőkorban a nevelő-gyermek kapcsolatára ritkábban van
szükség, de mélyebb emberi problémÁkat kell megbeszélniük. Pl
fiuk-lányok kapcsolata, az első szerelem,. az ember szármázása,,

'

pályaérdeklődés, miért van állami gondozásban stb.
.

A nevelő-gyermek kapcsolat legtöbbször beszélgetés for.
májában realizálódik . A gyermek mindig érezze spontánnak o ta'

.

lálkozásokat és beszélgetéseket. Lehetséges,- hogy beszélgetéseik hónapokon keresztül is folytatóunk valamilyen,.. a gyermekei érintő kérdésben kicserélik gondolataikat. A beszélgetés
minden esetben mély nevelői tapintatot igényei':' Az egyéni fog.laikozás módszere lehet könyv olvastatása, film, televízió.
adás megbeszélése. Betegség esetén a nevelő meglátogatja a gyere
ket, továbbá amikor a gyermek bajban van, a nevelő minden kőrüh
mérek között legyen segitségére. Olyan emberi kapcsolatbak.
kell kialakulni, amely alkalmas a pszichés zavarok megváltoztatására. és a gyermek személyiségének irányitására , .
A nevelő-gyermek talákozókra a gyermekeknekszükségiik
van és ba ezt megkapják, személyiségzavaruk gyorsabban oldódik
fel, . személyiségük biztonságosabbá válik ás belső ellentétes
motivuma ik bárcában a közösségi követelmények gyakran kerülnek
.

-2 171"

előtérbe. A gyermeknek gyakran szüksége van a felnőttek tanks
csára, különösen azokéra, akikben bízik. A gyermek sikerei esestén a nevelő elismerő szavai aktivizáló hatásuak. Ilyen módszer
még a biztatás ; a serkentés t a meggyőzés stb. Ha lehetséges ;; a
nevelő legalább egy alkalomul hívja meg növendékeit lakására
és Ott beszélgessen el velük életük céljáról,, terveikről:., /ugyan
is lehetségés, hogy a gyermékek egy,rbsze még egyáltalán nem lás.
tott családiasan berendezett lakást./ Az egyéni beszéigetésekr

ből ugyanakkor a gyermékek . legbensőbb sajátosságait is kideritbetjük és ezek ujabb lehetőséget adnak számunkra személyiségük
sakirányu fejlesztéséhez. El tóljük azt a gyakorlatot; hogy a
gyermekekkel csak akkor foglalkoznak amikor hibát kővettek el:.
Az egyéni bánásmód tehát segíti a tanulók mélyebbaegismerését
közvetlen és közvetett segitséget ad személyiségük sokoldalu
fejlesztéséhez A tanulókkal való egyéni foglalkozás körébe

tartozik a tanulmányi anyag számonkérése,, a korrepetálás .,. a
szakkörben való foglalkoztatás, a gyermek olvasó emberré neve.

lése ; önképzésre szoktatása stb.

.

A továbbiakban vizsgáljuk meg a gyermekotthoni növew
dékekkel való egyéni foglalkozás néhány sajátosabb lehetőségét;
Egjini.-.bs csopórt játék,: mint pszichoterápia. Alkalmas
diagnózisok kiegészitésére isi,: de ugyLnakkor kiváló lehetőségeket teremt a személyiségzavarban "szenvedő" gye rmekek konf-.
liktusainak tevékenységben történő feloldására 3.s. A játékban
a gyermeki személyiség valakennyi területét tevékenykedtetjük;
a mozgástól ; az érzelmen keresztül a személyiségűk tulajdonságáig.
Mindezeket olyan komplex élményszituációban éli át a gyermek,
amely a megismerés egyik legalkalmasabb formája lehet. A neve»

41,
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lőnek ismernie kell azon játékokat, amelyekben az adott élet-

korfa gyermek legjobban beleéli magát és amelyek legalkalmasabbak
diagnosztikai célok. felhasználására. Ugyanis minden játékban
más és más személyiségtulajdonságok kapnak bangsulyt. Az adott
helyzetben történő magatartás tehát fontos lehet a nevelő szárrára,► Ugyanezt mondhatjuk terápiai célokra történő felhasználási
esetére is. A nevelőnek természetesen ugy is ismernie kell a
játékokat, hogy azadott személyiségzavarban "szenvedő" gyermekek*
nek melyek ajánlhatók. A játék a legkiválóbban alkalmas arra,
hogy minden erőszakoltság nélkül - játékos tevékenységen ke-

resztül ** rendezzük a tanulói személyiséget:
A játéknak 6elentás szerepe van az érző és a mozmató szervek koordinációjának begyakorlásában: Továbbá a játéknak lényeges
eleme a mozgási szervek differenciálása.
A játéknak pszichológiai hatása a legjelentősebb.. A játszó gyermek nemcsak

i 9rr+at

müködteti hanem szellemi képességeit

is állandóan. "munkában" tartja, az érzelmek egész áradata lepi
el, törekszik bizonyos cél. ,/vágyj elérésére /tehát akar is/:
A gyermek játéka közben bőven szerez ismereteket, mikön ,
ben játókszerével bibelőaik, vagy amikor Játékot szerkeszt: .
játékba merüt t gyermek tele van örömmel;• ; a szabad tevés ►
kenység felW5 érzésével és"gondtalanságával" A játéktevékenységhez kapcsolódó érzelem kétféleképpen keletkezik= egyrészt a
törekvés érvényesülése által; másrészt a megismerés által *
A játéktevékenységnek az akarat kimilvelésében is nagy
szerepe. van: A játóktevékenység akaratkialakitó szerepe a tevé.

kenység akarásában; a célgondolat kialakitásában nyilvánul. meg.
Továbbá a szabályok megtartásában, a kitartó célratörésben; mások

-
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Legyőzésében. A játéktevékenységben megmutatkozik a gyermek

igen sok személyi vonása: viselkedésmódja, engedelmessége, képessége; jelleme, irányultsága stb.

A játéka gyermek életében már ige komin kislakit ja a
kollektiv érzést.' Minden közösségnek szokásai,.
törvényei van,
nak,, amit az oda belépőnek be kell tartaniéi. A játékon keresztül
*'nin bele"' a gyermek a szokások, a törvények "bi odalmába" ős
tanul meg együtt élni, együtt örülni társaival, megosztozni;
együtt érezni velük 'és segiteni nekik stb.
A gyermek játékába vegyül esztétikai érzék is. Maguk a

játékok is, a játékeszközök is esztétikai érzékiket Fe jlesztik.
b/ A munka pszichoterápiai Fölhasználása,. A személyiség•zavarban "szenvedő' gyermekekkel való egyéni. foglalkozás egyik
igen fontos eszköze a munkaterápia. A munkaterápia fontosságát
ős eredményességét jelzi az a tény is, hogy intenzív alkalrAzására több országban /Szovjetunióban/ rendwlet kötelezi az ideggondozókat. A munka, mint produktiv tevékenység sajátosan az
emberre jellemző ős kedvező kőrülmények között komoly megelőzö ős személyiségrendező /"gyógyitó"/ ivatása van. A helyesen
vezetett ős megválasztott munka az idegrendszeri tevékenység
korrigálását segiti kialakitani. A személyiségzavaroknak meg.
felelően kell megválasztani a munkát. Tapasztalataink szerint
a megfelelően előkészitett, az életkornak megfelelő szervezett
munka a legreménytelenebbnek látszó züllátt gyermek pszichikusmában is megteremti a korrigációs lehetíiségeket. Jól ismert
az a tapasztalat, bogy a neurotikus gyermek munkaterápia ható-

sóra turelmesebbé, kiegyensulyozottabbá lesz, a gátolt aktivabbá,
a kudarcélménnyel küszködő számára életörömöket jelent, stb.
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A gyerraekotthon feladata, hogy megfelelő munkalehetőségeket és feltételeket teremtsen. Ilyen alkalmak pl. az if jusági
tsz. # a kertészkedés, a szakköri.- és riühelymunka és a különböző
szakkörök.
A munka motivációkat indít el. MegkW önböztetthnk külső és

belső motivációkat'. A motiváció az értelmi fejlődésnek egy része,
amely a gyermeknél aktívan vagy látensen jelentkezik. A hiperak.
tv gyermeknél tulzott e motiváció, mig inaktív,, inditókszegény -w
nél a motiváció nagy része látens marad. Az elsivárosodott, köaönyös, züllött gyermekeknél sem beszélhetik a motiváció teljes

hiányáról, hanem csak mély latenciáról.
A mv»korterápia alapján mutatkozó első javulás az, amikor
a gyermek már nem helyezkedik szembe a kivülről jövőösztönzés
sel, sőt ennek hatásara szivesen vállalja a tevékenységet. A
javulás kivetkező fokozata, 9nilor a külső ösztönzés belső mo ss
tivummá , törekvéssé lesz; Munka közben ás végén a gyermekben
.

az önmagával, munkájával és ebből e dódósn környezetével való
.

megelégedettség érzése keletkezik. A Csökkent örtéküek, a
nyos iinbizalmakfokozzákerőfeszitéseiket ős a sikerfontos éria
zését átélve egész személyiségük ujjárendezését segitk el&.

A munka utáni sikerélmény kialakitja a személyis fontosság érzését: A munkacsoportban való részvétel lehetővé teszi., hogy
felismerje munkáját; és megtanulja értékelni.. A közösség az
egyénre ilyen vonatkozásban is motiváló hatással van. A közös

céin&k; a közös szükségletnek, a közös munkának nagy aktiváló
•

hatása van. Többek között kialakitja a nemes versengést, az egye.
másra utaltság érzését, egymás munkájának tiszteletét. A közösségi

érzés kialakulása út a személyiség egyensulyozni tudása Os a
tulajdonságok rendeződése felé:
A

tanulókkal való bánásmód és foglalkozás fontos feltétele

sé ~ me~ ismerése
a ...r
tanulói ....szem
.~.
.. ályi.
..
.~

.

~.~

,

és nevelése.

A szocialista gyermekotthon nevelőjének egyik legfőbb
feladata az intézetbe érkező; az ott élő gyermekek

~

•,á].landóán

fejlődő aktuális személyiségének megismerése, hogy a leghatékonyabb nevelési eszközöket,, módszereket tudja alkalraazn.i korrigálásuk és adottságaik mavimAlis kiformálása érdekében. A tanulói személyiség folyamatos megismerése tehát nem őncélu tevékeD,wég! hanem a te$''t►szerii nevelőmunka egyik igen fontos alap.
eleme.
A tanulói személyiség megismerését az alábbiak teszik
szükségessés a/ Az aktuális személyiségzavar pontos és oknyomozó feltárása, b/ az a dott gyermekek pszichés sajátossága-inak
megismerése alapján válik lehetővé a tudatos korrigációs nevelés, c/ képosségeik, érdeklődéseik, irányultságuk maximális
fejlesztései d/ valamenny i gyermek egyéni megközelitése
e/ életkori sajátosságaik feltárása és figyelembe vétele, F/ megfelelő pályairányltás, g/ a nevelés tervszerűvé és céltudatossá
tétele.
A továbbiakbiniszUkséges még néhány fontosabb elvi probléma kifejtéses
a/ A gyermek személyiségének sa játoséágai tevékenységükben alakulnak ki és ebben is nyilvánulnak meg. Ebből adódóan te
vékenységUkben, cselekedeteikben, tetteikben, magatartásukban,
tanulásukban,, játékukban, feleletükben, önkiszolgálásukban.,

önkormányzati tevékenységükben stb . . elemzése közben ismerjük
meg a gyermekeket.
b/ A tanulók személyiségének elemzése közben gondot kell
forditanunk egyensulyvesztettségiik, hibás ma gatartásuk belső
motivumaiknak oknyomozó feltárására; 2 differenciált megismerés
mutatja meg a személyiség irányultságát, fejlődésének múltban
gyökerező, inditékait

c/ Az egyes tanulók megismerése soba nem történhet
lön elszigetelt körülmények között! Mindig természetes helyzet.
bent; közösségi tevékenység közben /tanuószobaifoglalkozás Játék közben,, bálőszobában játékszobában, társaival való kapcsolat
közben stb./
gyermeket személyisége fejlődése közben folyamatosan figyeljük meg.. Ugyanis a személyiség soba nem mozdulatlan.

.

A mozgás közben feltárható és Jellemző összefüggősekét kell
megismernünk. Természetes, hogy bizonyos állandóság is megragadható az egyes minőségi ugrások közti szakaszokban. Továbbá meg
kell ismernünk az egyes életkori szakaszok adott gyermekre
Iemz á. sajátosságait.
e/ A tanulói személyiség megismerése eszköz abban, hogy
a gyermek jó tulajdonságaira támaszkodva megtervezhessük benne
személyiségének legelőnyösebb sajátosságait. E gondolatok nem
zárnak ki más fontos elvi vizsgálódási szempontokat«
f/ A megismerts hosszabb ideig tartó kollektiv /nevelő..
!estidet/ munka eredni bye lehet:

g/ A tanulói személyiség megismerése eszköz a tudatos
nevelőmunka szolgilatában.
A tanulói személyiség megismerésének folyamatához ismer-

' tetfink nébá

ondolatébresztő szem>ontott +

A/ Általános adatok a családról:
a/ A gyermek neve, születése.
b/ A családtagok száma és megoszlása /nagyszülők, szülők, , gyermekek/.

.

c/. A szülők foglalkozé,sa, jövedelme, szociális körülményei /lakás #, berendezés stb./.
d/ A család beilleszkedése a lakóh,ál, a rokonság, az
,merősök r az utca! a munkahely és az egész társadalom közössé ~
gébe

:

B/ A_ erek tedti . egészségi és idegrendszeri álla.
potának adatai:

'

a/ festi; idegrendszeri fejlődésében mutatkoztak-e
eltérések a normálistól?
b/ Pszichés fejlődésére kiható szervi betegségei.
e/ Jelenlegi testi;. idegrendszeri ; egészségi fejlettsé.,

gének jellemzői:
d/ Közvetlen és távolabbi fejlesztési tennivalók:
Q/ A család nevelő tévékenus miének jellemzői:
a/ ismernünk keli volt családja életrendjét, amelyben
feltételes refiezei, dinamikus sztereotip iái kialakultak.
b/ Kik ás hogyan foglalkoztak a gyermekkel? Hogyan
Az ismertetett szempontok szerint végeztük a tanulók meglesi
merését az "If ju Gárda" If jusági városban /Szeged/ 1963
1965 ig. A szempontok elaprózottsága több nehézséget okazot'. de helyes szemléletalakitással áthidaltuk a megakadást
-

-

.

emlékszik ezekre a családtagokra?
c/ Tudnunk kell a gyermek volt családja kultthrális
szirvoz alárak. fontosabb jellemzőit /műveltségük, beszédjük,
érzelmi álok stb./, r
d/ Volt családjában a közösség szervezettsége, munkamegosz'
tása. Volt-e szabadideje és mire használta?
e/ A család ideáljai, eszményei, törekvései, világnéne
te, beállit6dása. Leggyakrabban használt nevelési módszerei.
1

f/ A családi élet f elbomlásAnek okai. A gyermeket ért
trauna tikos ártalmak feltárása.
g/ A gyermek jelenlegi családi, gyermekotthonon kiv -üli
kapcsolatai.
b/ Tennivalók a családi kapcsolatok fenntartása, eset-

leg megszűntetése érdekében.
D/ .Er e im3. kéx~ essés~e fn,ek f e•lettsb 0em
a/ Szellemi fejlettségének szinvonala, a visszamaradás
körtilményei és mértéke.
b/ Egyéb képességeinek jellemző vonásaim olv' sás, számolás, rajzolás, beszéd, figyelme, megfigyelése, emlékezetének
j ellegei képzeletének, gondoskodásának, problémafelismerő és
megoldd képessége. A megismerő folyamatok és tulajdonságok
visszamaradottsága vagy más jellegisi értelmi zavarok.
c/ Tanulmányi-. és munkateajesitménye..Mi okozza számára

a legnagyobb nehézséget? Mennyit tanult és hogyan? A leckefelmondás szvonala? A kötelező tanulmányi evag érdemjegye a
gyermekotthonban és az iskolában. / set/egos különbség./ Osztályzatai, ' miből javitott és miből. rontott? Szakköri, politechw

pikai tevékenységének értékelése. Tanuláshoz és munkához való
viszonya; Részvétele az önkiszolgálásban Tanulmányi- és munkatel jesitményi zavarok és azok okai,
d/ Konkrét és jövőbeli tennivalók, tevékenységi formák.
ének ide ndszeri ti usa és

E/ Tevéke

.

Órzelmi yon ~ a it

.

a/ Megközelitően, megállap3.t juk idegrendszeri tipusá.nak

domináló jellegét;

.

.

b/ Emóeionális és ma.gasabbrendff /intailektuális,: mor€vlisl esztétika3i,/ érzelmeinek jellemző tulajdonségai; ta.gaszko
,

-

dása, Isüsége ; szeretőképessége ; egyensulya vagy ezek zavarai.
Hangu:i.atuk; kedélyállanotuk, indu.lataik, szenvedélyeik szerepe
,

cselekvéseikben és viselkedéseikben -. Érzelmi és intellektuális
együtthatások jellemzése: Boldogság érzése «. Érzelmeinek erőssége; mélysége; tartóssága és állhatatossága.
e/ Konkrét és perspektivikus tevékenységi formák.

P/ 3eilemfe -ilb"
_ dés.e_i
„
~

~

a/ Általános jellemtulajdonságainak megnyilvánulásai

tevékenységében /az ak arat kitartása; küzdőképessége,. álltata
tossága/ becsületessége, igazmondása stb. Az általános jellemtulajdonságok zavarainak megnyilvánulásai, tennivalók a
helyes iványú:fejlődés érdekében:

.

b/ A gyermek kapcsolódása a közösség tagjaihoz, résivétele a közösség munkájában' Kikkel barátkozik? Uttörő vagy
=62-munkában végzett tevékenysége, Viselkedésének jellemzői
társaival, szüleivel, tanáraival. Elősegiti--e az osztály; a
csoport közösséggé fejlődését /aktív, passziv , romboló/?
.

.

...

.

Vegyelme t önfegyelme: Együttérzése közössége tagjaival, összetartozási érzése. Kikkel és miért barátkozik? Ragaszkodása, szeretete társaival szemben. A közösséghez tartozás belső motivumai. A közösséghez való alkalmazkodás zavarai.
c/ Önmagához való viszonya, felfogása önmagáról, élet».
célja; cinértékelése. Önérzése,. .beképzeltsége,, szerénysége,
félszegsége, önértékcsökkenésének kihatásai, egoizmusa, preneurózisos személyiségjellemzői. Belső motivumai. Becsvágya,
küzdőképessége, önfeláldozása,, türőképessóge. Mint -önmagát
irányitó rendszer jellemzői. Életrendje és más egyéni tulajdohságai.
d/ Viszonya a tanuláshoz és munkához,. Öntevékenysége.
&lketó reproduktív, lelkes,. lusta stb.
c / , Konkrét ós perspektivikus tennivalók, ; tevékenységi
formák.
G/ Szemé

~.i

:

lteága ;

égén
ee k i

.

Életoéija, érdeklődésének területei, tartássága, mély'cége és változékonysága. Emberi ideáljai , pépképei és esz-.

ményeí* Élettörekvései, Világnézete, filozófiai felfogása.
Képésségeinek és más tulajdonságainak tendenciái. rogékonysáw
ga az uj iránt. IriayultságAnnk zavarai..

•

Bonhét ás perspektivikus tevékenységi formák.
A tanulói szez~él:Yisé,~ me~3smerésének
rrrrfo ~ +.ri.rn.+.+ ~ rrrr.. ~~

. i

~

i

~

alkalmai
.
•
~

a/ Viselkedését a gyermekotthon napirendjének teljesitése
közben ismerjük meg. P1* játék, tanulás, szakkör,- kirándulás;
étkezés, versenyek, iinnepélyek, szülői látogatások stb.
b/ Iskolai teljesitménye és viselkedése.

.

..
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c/ Egyéni és csoportos foglalkozások közben. Megjegyez ,..
zük, hogy a gyermekit sokoldalu megismerése csak komplex terű=

léteken az egész nevelőtestület kollektiv megfigyelésének ered,
ménye lehet:

.

Az "UN Gárda" if jusági Városban végzett kisérletünk
alapján ismertetünk két személ4iségrajz-részletet. /A kisőrlet
során a személyiségrajz forma i kivitelezésóben két

alá.-

kult ki: Ezt mutatjuk itt be./
Oe.Sz.11ona anamnéziséből megtudjuk, hogy 1949-eben
született„ 3 éves korában édesanyja meghalt. .édesapja már anyja
életében iszákos volt.. Az apa elüldözte lányait hazulról azzal,
hogy nem gondoskodott róluk, éheztette és osavargásra kénysze-.
ritette őket. Állami gondozás után nevelőszülőkhöz helyezték

/195/. Nevelászülei ionászok voltak. Az első időben j61 b€nták vele, később durván bántalmazták, kora bajnaltól késő estg dolgoztatták. Nem szerették,. 1.-t ossk hideg számitásból
a

tartották.: Gyermekvédőtől kapott ruháit is elszedték tőle
elhunyt édesNa ritkán pénzt vagy ruhát kért , durván szidták
,
anyját és "boros butykos"-nak nevezett apját. A gyulai, majd a
.

fóti ás végsül a szegedi gyermekotthonba került. Jelenleg másodéves varró-ipari tanuló. Három testvérével tart levelező kaposolatot
Testi idegrendszeri. egészséd állapota: A család prímitivsége és teljes rendezetlensége miatt előéletéből semmi adat
nem áll rendelkezésünkre. Jelenleg korának megfelelő fejlettségii és egészséges. Tulzott ingerlékeny, idegileg megviseltnek látszik. Nyugtalan, viselkedése néha "érthetetlen" a
közvetlen körülményektől teljesen elütő.

►

.

- 228.

.

r-

Fess Megfigyelések alapján tisztázni a zaklatottság
kiváltó pszichés okait, Továbbá beszélgetéses alapon is meg kell
tudni konfliktus-élményeit és ennek megfelelően eljárni. Ujabb
tapasztalat= Ttt sokat foglalkoztatja multja«.Az anyai szeretet,
a családi élet hiányába nem tud belenyugodni. Végül tulságosan
felzaklatja egy emlék: amikor nevelőszüleitől eljött a "néni." e
szavakkal búcsuzott t©le "légy átkozott i amig csak élsz, soha
no tudj megnyugodni." Szükséges, hogy időnként "kibeszélje" ma-g
gát« Újabb feladat: barátnőt kell keresni, - Megáilapitottuk,

hogy pszichésen kezelhető,. semmiféle idegrendszeri elváltozás
nincs •
te1mi kénességeinek_ fejlettségem A szülői és nevelőszú'
lói környezet egyöntetűen ingerszegény volt. Alsótagozatos korában kétszer megbukott. Tanulmányait a gyulai gyermekotthonban
kezdte meg rendszeresen. Sulyos visszamaradásokat kellett volna
pótolnia. Ez nem sikerült teljesen. Türelmetlen a tanlilásban,
kedvetlenül csinálja. Saját bevallása szerint soha nem szeretett tanulni. Gyengén olvas,. még gyengébben számol; a négy alap
müveletet sem tudja pontosan. Jelenlegi tanulmányi eredménye
2,2. Szakmáját szereti, Jó mlAtiváoibs alap. Mechanikusan tanul,
figyelme könnyen elterelődik, lényeglátása feltűnően gyenge.

Feladatok* Szépirodalmi leányregényeket megszerettetni
vele és naponként 1. órát olvastatni.. /A könyveket sikerült vele
megszerettetni, ezzel olvasása egy fél év alatt kifejlődött./
Kétnaponként fél órát számoltatjuk. /Az alapműveleteket készséggé
alakítottuk, ujabb számtani tanulmányait továbbra sem érti./
A helyes tanulás módszereivel megismertetjük, majd a lényegkiem
melésre térünk át.

Temperamentuma és érzelmi élete: Kissé neuraszténiáisan
túlérzékenor, könnyen sir, a szangvinikus ős a melankólikus tii
pusok keveréke található bannea. Érzelmi életére igen nagy ha..
tást gyakorol még ma is előélete. Időszakosan környezete alig
tudja befolyásolni. Ilyenkor emócionális rögzülései határozzák
.

meg viselkedését, a L k számitbatatlan. Időszakosan makacs,

vélt sérelmei esetében védekező álláspontra helyezkedik. A
sikertelenség elcsüggeszti. Érzelmileg testvéréhez kapcsolódik; aki'nem sokat törődik: vele. szereti szakmáját, az ott

végz ett munka örömet okoz számárá.
s.

,

,Társait általában megbecsüli,, de időszakosan megbántja
a

áket.. Igazi barátneje nincs:
Erkölcsi érzelmei jól fejlettek, kissé előitéletektől
gátolt. Orill a szép ruhának' szeret csinosan öltözködni.
'eladatt J.M. szivesen barátkozna vele. Mindketten örül-

nének, ha baratnek lennének.

.

.

Időszakosan meghallgatjuk érze lmi problémáit, ha e l.

;

mondja egyensulya máris rendeződik. A z egyensulyózni tudásra,
önuralomra adunk tanácsot. Blőretekintésre kell hangolni azzal
is

hogy a jövőről beszélünk vele. Hangulati "zavarait" meg-

beszéljük vele. Kiszámithatatlan, rapszódikus viselkedéséről
leszoktatjuk, a hálószoba tagjait is beszervezzük e mankóba.
Makacsság esetón egyelőre magára hagyjuk. Testvérételhivjuk az
otthonba és megkérjük kéthetenkénti lovélirásra. SzinbAzba
visszük két alkalommal.
JellemfeJlódéss Akarata fejlett, bár néha felnőtt jelenlétére van szüksége, különben állhatatlan. Igazmondó, néha

multjával kapcsolatosan konfabulál. Szivesen vesz részt a
y

KISzimunkában.
Családvezető
helyettesnek választottuk,
de
r
'
l
visszaélt 'a. b{zetével. Időszakosan. durván beszél. E problémát
pontosan elemezni! Néha banga4b, de hibás iránybane Erős a
kollektivitási érié®e.
önértékelésében ingadozó, hol túl szerény, hol öntelt.
Néha becsvágyó. Minkában pontos, nagyszer törőképessége van.
Életrendje„ életvezetése kialakulatlan.
Felada'1 Uj megbizást kapa varrónő-társaival foglalkozik,

r

segít nekik, irányitja őket gyakorlati foglalkozás .közben.
Visakedésiikért is 6 a felelős. Beszélgetünk vele önismeretéről és önértékeléséről.

.

Irányaltsémi Szakmára történő beállitódása, érdeklődése
helyes irányba történt. Világnézetében az alapkérdéseket mate.
rialista módon látja: Nem lát biztos ideált maga előtt, eszményei kialakulatlanok, Zavarosak Életrendje kialakulatlan,
nincs elképzelése jövőjéről.,
Feladat: Támaszkodva már kialakult szarai érdeklődésé
re erősitjük benne jövőbeli elképzeléseit és terveit. Tovább
kell fejleszteni olvasottságát, hogy előkészítsük az eszményekről való beszélgetés feltételeit. Beiratjuk a városi könyvtárba

►

.

Továbbá bemutatjuk A. V. személyiségrajzának néhány rész.
letét /1!. éves ipari tanuló leány/
Anamnézishólt Szülei korán meghaltak, nagybátyja örökbe•
fogadta w ekkor 8 éves volt -, de nem érezte otthonának uj családját. Nevelőapja alkoholista, nevelőanyja pedig idegbeteg
volt. V. 9.10 éves korában már csavargóvá lett, néba napokra

..231is elment hazulról. Ezek után egyik testvére vette pártfogásába* de ott még tovább mélyült a gyermek válsága, amely elindult
anyja halálakor► 12 éves korában sulyos erkölcsi. ártalmazottsúg miatt vették állama. gondoz4sba.

'

'

Testi,. egészsé gi és idegrendszeri
állapota. Gyermekkorara visszsmenőadatok nem állnak rendelkezésre f 1964-ben ideg 3sszero. pe csal
kórházban volt„ Feltehető ok er.
kölesi g.tlástalanságára való radöbbenéa.:Jelen egi egészségi.á1..
lapota kielégitő,, jól fejlett,
idegállapota időszakosan eltér
a szokottól.. Tulzpttan ingeriékent', és nyugtalan. Rosszul alszik.

Feladat, tevékenységi . forma: Kosárlabda sportkör.
be jár. Naponként egy . á+rat sétál az intézet parkjában és állatokat stet.
IdeggondozOi diagnózis:"
neurópátia.
Megfigyeléseink: zaklatott
saga felfokozódik meteorológiai frontátvonulások
és egyéb konfliktusok ' esetében.

trtelmi kénességeinek fellett sé„zet Tanulmányi tekintetben
életkora, fejlettségi szintjétől
lemaradt. Gyengén olvas és miség gyengébben számol. Figyelmét könnyen
és gyorsan tudja a tárgyakra
nyitani,, de rövid ideig tud kong ►
centrálni. A jelenségeket felületesen figyeli. meg. Ebből adódóan
emlékezetében is a felezini elemek
ragadnak meg. Bevésése gyors ' ismétlésre .nem fordít kellő id*t ;
bár megtartó képessége is jó. A
jelenségeket gyorsan felidézi csak
pontatlsnui : Gondolkodásában a képszerü.szemléletesség uralkodik még
ma is.' Az eseményszerű tantárgyakat gyorsan megjegyzi, csoportjá

Feladat. . tavékenységi forma; lf jusági leányregényeket megismertettük és megszerettetjük vele. ntoezro.
r6 e. regényt ismertet]
csoportközösségében. Rácrom
hónap elteltével sikeralt
olvasóvá tenni.
Néhány hónap után egy olvasóankéton egy hősről kellett beszámolnia. A hős
alakulása, formálása
ása az
elvonatkoztatott lényeg.
látó gondolkodásra kész.
tette:" Egyszer vagyunk fiatalok"'c. regény lényegesebb összefüggések szerinti ismertetésére vállalko.

-

.

.

'

.

.
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ban a leggyorsabban megtanulja

zott.
Féléven keresztűl.leckefelmondásához néhány mondatos
gondolategységkénti vázlatot ir. A későbbiekben csak
szóbeli: beszámolójában .kérjiik a gondolategységenkénti vázlatot.
Műszakilag is felkés zit jiik
a következő évi ipari tanulói megyei versenyre.
Mérték utáni szabó-vizsga
letételére javasoljuk.
.

leckéjét. A jelenségek fogalmi
kapcsolatainak feltárásgbap gyenge; nines is hozzá türelme. ,Absztrakciós képessége fejletlen`. Gor ky.
dolkodásának átfogó ere j e gyenge, ,
visszamaradott, kriti.kus, de nem
alapos .
.

.

.

'

Idegrendszeri tipussa. , érzelmei:
Érzelmei hirtelen keetkeanek
nagy erőt érnek e1 , konfliktus
e$etén,hiszter-oid reakciókba csapnak át.
Könnyen megszeretteti magát, S is
gyorsam kapcsolódik tarsai érzel-e
meihez. Emberi kapcsolatait gyorsan
meg is szakitja„ MagasabbrendŰ ér~zelmei területén némi visszamara.
dottság és torzultság tapasztalpató. , Érzelmeiben jelenleg áUbaiat s
lan. Szerelmi érzelmei szalmaláng.
szerüék és erősen szexuális Jgé-.
nyiiek. b=zékenyy $önnyen sértődő,
szeretetre vágyik. Eszt€tikai,érzelmei kiemelkedően kifinomultak.
.

.

.

.

Feladat:Iiiszteroid reakcióból adódó viselkedéseit tudatositjuk. Pelismertetja
magatartásénak tuloldalon
emlitett hibáit.
A. TV-filmek rövid mondanivalójáról időnkánt élbe
szélgetünsk vele. Elsősorban az emberek közti érzel
mi kapcsolatokra térünk ki.
Regényismertetéseiben a
mélyebb emberi érzések felis
mertetésére irányitjuk figyelmét.
Előkészitjü$ mélyebb baréti y kapcsolat kialaki t.sara.
Festészeti kiállitások és
divatbemutatók intézeti felelősének ajánljuk.
►

Fed t= A délutáni tanórák
3ol1emfejlődéses Otthonba kerendszeres kihasználását
rülésekor teljes akaratlab.li
ellenőrizzük.
tás jellemezte. Becsületórzésé,
A BISz-szervezetbe való fel
igazságérzése bsnyomásai, banguvételét előkéezit jük. Munrtatai fiiggvénye volt. Azóta mind.kabrigdd-felelősnek java..
két területen lényeges előrelépés'
történt. A munkában kitartó, k .lőn soljuk.'
böző , hélyzetek megitélésében tórie- Kivánságára a betegszobában
lévő betegeknek segétkezik.
gelő. Társaihoz való viszonya még
Egy I. éves kislányt vett
javításra szorul. Gyakran índohpártfogásába.
tos társaival is és a felnőttelo
kel. is. Az utóbbi hónapokban mind,jobban érezhető nála a társakkal
való tőrődés és társai véleményének fokozatosan több és több ezerepe van.
Betegsége idején társai.gond.ozták,
ápolták és szeretgették. Ez jeletett végleges fordulatot száméra.
Sirva mondta elv; hogy bajban őt
még soba.nem szerették és nem sem
gitették.
Önértékelése az első időszakban
érzelmei függvénye volt. Ma mind.inkább reálissá vál k, ne m minden
esetben tud teljesen őszinte leni,
érzéseit, gondolatait eltitkolja.
Az első időszakban önző volt, je-.
lenleg fokról.-fokra aktivizálódik
n közösségben.
Tanulni nen szeret , csak kényszer
bői végzi, szakmáját.viszont annál
lelkes ebben. csinálja.
.

~

.

.

.

.

IrániuitságatSzakmai b©álli*ódása
a helyes irányba megtörtént.
Példaképei, eszményképei, élete

Feladat: Életcéljairól '
jövőbeli elgondolásairól,, .
törekvéseiről időszakosan

"

:.- ~ 33 e

során mindezideig megbuktak .
Tőrekvéseit még mindig elsősorban hangulatai határozzák meg
és kevésbé elvei és meggyőződé.

beszélgetünk vele.
Elsősorban a napi életrend
készséggé alakitására tö.
rekszünk. /Füzetei, ruházata, szekrénye stb ../
Önvezető képességét az in.
tézeti életbe való bekap
csolással, aktivizálással
fejlesztjük.

,

.

sei.

Életrendje, életvezetése elbizonytalanodott, kialakulatlan.

_.._. _._

3; A. s,yermeko tthon otthonossá ~ának néhánv
..

,

,

,

~

~

wnevelésléketani feltétele
Az intézetbe került gyermekek abban valamennyien ha.
sonlóak, hogy hiányzik számcukra a családi élet meghótt, meg'
nyugtat$ ,. védettséget, bátoritást, örömet, az életnek $rtel.
met és célt adó családi légköre:' Ebből elsőként azt a feladati
tot állitjuk a gyermekotthonok elé, hogy legyenekk otthonosak,
teremtsék meg növendékeik számára a legelőnyösebb miliőt, a
személyiség fejlődéséhez legfontosabb otthonosságot. Az otthonosság nem valósitható meg önmagában, a szocialista nevelés
egész folyamatán belül érvén ► esithető csak. Otthonosságon az
alábbiakat értjük:
a/ A gyermekotthon tármari,, gazdasági , berendezése felel.
jen meg az otthonosság igényének. Az épület, a csoport-Szobák,
a hálószobák, a folyosók, a társalgó, a játékszoba , az ebédlő
.

stb; legyenek izlésesek, esztétikusak. Nagy jelentőségük van
a tágas, világos, barátságos, napsütötte szobáknak, a meleg, .
megnyugtató szinűre f estett tezmeknek Elég gyakori, hogy fehérre meszelik a szobák falait abból a meggondolásból, hogy igy

könnyebb tisztán tartani, de nem veszik számitásba a szinek
hangulatot befolyásoló hatását. Pl: ha egy északta nyíló able
kút szobát acélkékre festünk; kb. 2 C o-kal hidegebbnek érezzük,

mintha pl. meleg vajszinü lenre .' Az acélkék szinüre festett
'

szobák egyben ridegek is. A neurótikus gyermekeket pedig a
tulélénk és Jrős szinek nyugtalanná is teszik.
Ugyancsak növeljük az otthonosságot az intézet gelyes;
oélszerü berendezésével. Különösen fontos, hogy a csoportszobákat ne iskolai osztályok módjára butorozzák be. Előnyteleníül hat a miliőre, ha a gyermek délelőtt 5 órai iskolapadban
való ülés után, ismét osztályteremben tölti délutánját is

'

A gyermekek kedvenC tartózkodási helye a hálószoba. Ezt helyes
berendezése, mindig egészséges friss levegője, esztétikus kül.so j e„ szőnyeg ; á teritők; díszpárnák,. b abák, mackók bizto'
sítják.
b/ A nevelő gyermek és gyermek-gyermekkapcsolat miliője.
Elsőként említjük a gyermek önkormányzatra épülő közösségi
szervezettséget; életrendet, amely keretet és tartalmat ad
a védelem! a biztonság érzését alakitja ki. A gyermekotthonok
növendékei ugyanis mindannyian elvesztették külső védettségű•
ket,. ós ebből adódóan sajátos pszichés labilitásuk alakult
•

ki. A védelem és biztonság érzése a közősségi tevékenység
alap jén alakul ki a tanulókbanf amikor velük is megtartatják
,

és ők is megtartják az otthon házirendjét, napirendjét. mid.
ják, hogy mikor mit; és hogyan kell tenniük ; továbbá azt is,
hogy á helyes cselekedetek értékelik;, elismerik a közösségben,
a hibásat pedig elitélik és kijavittatják.
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A szervezettség mint kőzösségi keret és életrend
egyben biztositja a gyermek életkorának legmegfelelőbb e1

-

foglaltsága. formákat és tartalmat, amelyben a gyermekek jól

érzi&,magukat; mert helyes nyugodt ütemet biztositanak életük
nek. /Pl. ha a gyermek tanuláséval elkészült, méhet a játékszobába, ezermester szakkörben, udvarra játszanád olvashat,
sakkozhat: televiziót; famet nézhet, bélyeget gyüjthet stb4

közös kivadulások; tornaversenyek, játékok, őrsi gyülések stb.
,

bizositják azt* hogy mindenkit mindig foglalkoztassunk vagy
kötelező vagy választható .formákban./
A fentiekkel egyidőben alakit juk ki a nevelő és a tanu
16k; valamint a tanulók egymás közti érintkezésének beszéd'

stilusát, haz emét; az érintkezés esztétikáját:' Az érintkezés esztétikáján az alábbiakat értjük; egymás egyéni életének;
mult fának megismerése; minden tanuló személyiségének tisztelet-ben tartása, gyengédség vele szemben; eredményeinek; helyes
érdeklődésének megbecsülése, elismerése; hibáanek favitása
Az udvarias viselkedés ős beszéd mindenkinek legelemibb em.berí önbecsülésből adódó kötelessége. Természetest hogy mind

►

ezek megválósitásába.n a nevelők Sárnak elől jó példával /szc retetteijes érintkezés, baráti*, apa i vagy anyai segitőkészség;

36 szó; biztató tanács;. nyugodt következetes; megértő köve.
telés/. A jó példaadáson tl a nevelők feladata az előzőket
a közösség adta lehetőségeken belül következetesen érvényesi
teni. Az érintkezés problémájához tartozik a közösség vidám :

dorüs l, mindig j6kedélyü hangulata. Ez a csoportterápia egyik
legfontosabb eleme. A nevelőközösség tagjainak közvetlensége,

-
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körültekintő, szeretteijes törődése, gyengédsége teremti meg
a pedagógiai szeretet légkörét az otthonban.A pedagógiai szeretet a tanuló megismerését, megértését, megszeretését,38 tulajdonságaira való támaszkodást jelent ., és ezzel is a szocialista
emberré fo.list segit3ük.

.

Az otthon 3ó légköréhez hozzá tartozik, hogy minden
egyes tagjában kialakitsa, felu3itsa, u3játeremtse eddigi cél...
,

jaikat, érdeklődéseiket, törekréseiket, képességeiknek kibontakoztatása iránti igényüket. Ehhez azonban előfeltétel; hogy
az ártalmak okozta zavarokat megszüntessük. Ez elvezet a korábabi hibák őszinte belátásához is". Az élet értelanének*. céljAn3k,
képességei kibontakoztatni akarásának érzése; látása, megfogai•»
mazása nélkül nem érezheti Sól magát a gyermek: Az otthonosság
nemcsak melegséget, védelmet biztosit tagja i számára, hanem
értelmet, célt, lendületet , energiát is ad, sőt közvetve felvértez belső emberi értékekkel:
Az otthonossághoz még hozzátartozik az isti hogy a gyeremekek érzéseit, gondolatait

vágyait* törekvéseit; munkáját;

eredményűket az otthon kis közössége ugyanolyan fontosnak tart

sa mint Ők. maguk. Érezze* hogy tanára és társai számára ő a
legfontosabb; örüljenek egymás siikereinek* sajnálkozzanPk e

.

adjanak tanácsot egymásnak sikertelenségeikben.
A fentiekből arra a következtetésre jutottunk, hogy az
otthonosság nem külsőség,, hanem a személyiséget és a közössé.".
get f oxm ló legbensőségesebb eszköz és eredmény, amelyben
észrevétlenül és tudatosan fejlődik a gyermek Összes lelki sajátossága. A gyermekek régebbi hibás viselkedései a belső
feszültségek oldódásával fokozatosan mergszünnek és létrejönnek
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uj magatartási formáik: Az otthonosság tehoit folyamat, közeg,
amelynek minőségi állomásait ós állapotát értékelhetjük csupán.
"Az ember csak azért rossz - irja Makarelko

mert

rossz társadalmi s zerkezetben rossz körülmények között 61.
Számtalan esetben voltam tanuje:, mamikor nehezen kezelhető gyer
mekek, akiket dezorganizátoroknak bélyegeztek és minden isko
lóból kizártak, mihelyt egy normális pedagógiai társadalom
szervezetébe áll tották.őket, megjavultak..."
?

Rendezett családi. kö

éZmé ze ér.. é

ezet h ,án 'ból ,adódó

üsz öbölése a zamalptthodban

A családi környezet ártó hatásai között az élménysze-

génység is .figyelemre méltó problémát jelent,.: Az élményszegénységnek számos megnyilvánulását tapasztaltirat juk dal: lelassult
értelmi fejlődés, fejletlen morális, érzelmii, esztétikai sajátosságok: stb. A visszamaradás :vagy lelassult fejlődés kiterjedhet az egész személyiségre vagy annak csak egy részére. A
pszichés visszamaradások mindegyikében megtaláljuk az immereq.
tek, az élmények korlátozott lehetőségeit. Jelen esetben csak
az ismeretszerzés hiányosságaiból adódó problémákkal kivánunk
foglalkozni
A gyermekek ismereteik jelentős hányadot a családban
annak szinte észrevétlen irányitásával,: '. alakit ják ki és
gyúl jtik Össze. A rendezett családi körülmények között 618
gyermekek a mindennapi élet hétköznapi tevékeaysége.közben
számos eszkázzel,. tárggyal, jelenséggel, törvényszerűséggel.,
Makarenko; Müvei V köt. 324. lap,

.

szokással stb. ismerkednek meg, Ezzel szemben a rendezetlen
körülmények között élő gyermekek fejlődéséhez nincsenek biztositva ezek a feltételek: Nem merik meg az emberi kapcsolatok családi keretben kialakult formáit, szabályait. Ismereteik,
tapasztalataik hiányosak lesznek. Gyakori az is#, hogy élményeik
tulságosan egyoldaluak, amelyekből tprz általánositások származnak Az ilyen rendezetlen családokból, állami gondozásba
került gyermekek többsége egy-két éves intelligenciai lemaradással kerül á gyermekotthonba' A gyermekotthonok sajátos feladata valamennyi gyermek ismeretbeli lemaradásának megállapi-

.

tása és tervszerű pótlása.

Sajátos helyzet alakul k3 a gyermekotthonokban is, ha
a gyermek tevéken;.'sége tulságosan leszűkül az otthoni élet
tennivalóira. Ebből a dódóan a gyermekek ismeretei tulságosan
a gyeriaekotthonhan folytatott praktikus tevékenységre korlátó
zódik. Előfordul„ hogy 3 éves "csecsemőotthoni" gyermek nem
ismeri a lovat, a disznót, a tehenet, a libát ;„ sőt még olyan

tapasztalatunk X hogy nem láttak élő "cicát" : , óvodásotthon.
ban felnövő gyermekek között gyakran előfordul, hogy nem ismeri:k a háztartási eszközöket; . a fűszereket, az egyes ruhadara.
bokat„ az , idő járáshoz való alkalmazkodás módjait stb.
Ezek a jelenségek nem szükségszerit velejárió a gyermekotthoni nevelésnek, hanem csak egyes gyermekotthonok nevelési hibáiból a3.ódnak. Jobb pedagógiai ér zékkel, tervszerübb ne.

velői munkával kiküszöbölhetők a gyermekotthoni nevelés ilyen
hiányai„ pótolható a családi környezet egyoldaluságából adódó
élményszegénység„. sőt az ismeretszerzés tekintetében a normális
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családi körülmények között élő gyermekek eredményei tul is
szárnyalhatják.
Az objektiv valóság tárgyainak és jelenségeinek szűk
körű ismerete, nemcsak észleleti ős enaélezeti hiányosságokat
jelent, hanem hosszabb időn keresztül iatva befolyásolja a
gondolkodási folyamatok ős sajátosságok fe j1ődéét is. A gongi ►

dolkodás ugyanis az észlelősek szakadatlan folyamatában fejlődik ki.
A fenti hiányok 3pótlására, illetve megelőzésére az
alábbi tennivalókat látjuk szükségesnek:

a tanulók ismeretbeli

hiányosságainak személy szerinti megismerését. Ebből megálla«.

.

pithat juk a csoportra általánosan jellemző közös hiányosságokat
is. Az otthon életét 1 a gyermekek egyéni tevékenységi formáit
ennek megfelelően ugy Roll megszervezni, hogy a természet ős
a társadalom kérdéseiben életkorinak megfelelően. széleskörű
tapasztalatokat, élményeket szerezhessenek." Ilyen ismereteket
és élményeket biztosi.tó lehetőségek: kirándulások, séták szervezése;; ahol megismerkedhetnek a természet tárgyaival ős je-lenségeivel, Gyüjthetnek növényeket, virágokat . , versenyezhet
nek abban, ho gy ki ismeri fel előbb a növényeket stb. Megfig3e1,0
hetik az erdő állatait, madarait, az idő járás,, az évszakok
tozásait stb. ?akóhelyi séták cimén szélesithetik földrajzi
ismereteiket, városnézések alkalmával megfigyelhetik az emberek
viselkedését, az üzletek forgalmát, a mesteremberek tevékenység
gét, stb, U`tenlátogatások során megismerkedhetnek a környék

üzemeivel, ipari létesitményeivel, a termelt szerszámokkal,
a munka folyamataival stb, Mindezekből rövid feljegyzéseket
készithetnek, amelyeket alkalmanként megbeszélgetnek: A
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"közlekedjiink helyesen" mozgalom keretében megfigyelhetik a
különböző jármüveket és a helyes közlekedés módjait stb.
A gyermekotthon adta lehetőségeket is használják fel ismereteik
,

í

bővitésére. Ismerkedjenek meg pl. az otthon gazdaságával, időn
ként segítsenek a feladatok elOgzésében /kontybán, gazdasági»
ban/; legyen f ííz íS , fá--, fém-, varró.», i ode11e ző stb.. szakkőr
is,, ahol szabadidejükben dolgozhatnak.
A csoportközösségek rendelkezzenek önállóan pl. ruházati
ellátmányukkal, ho gy e tevékenység közben megismerkedhessenek

az á k Arával, a vásárlás örömeivel, gondjaival, a tervezés
és a beosztás sajátos problémáival.
Közvetett lehetőségeks film, könyvek, képek, kisérzetek;
történeti elbeszélések, mesék, faliujság, önképzőköri pályázat,,
szavalóverseny, televizió, rádió} lemezjátszó stb; úelhaszná.
iása. Az emlitett ismeretek pótlása soha ne öltsön iskolás
jellegetf lehetőség szerint a gyermekek számára mindig spontán,
közvetlen játékos formában bonyolódjon le és mély .élményekkel
járjon. Ezt a problémát e gondolatok felvetésével korántsem
fejtettük ki, Csupán felhívtuk a figyelmet ezen terület néhAny
lehetőségére.

.

...

. i

Az igy pótolt ismereteket fokozatosan be kell kapcsolni

a beszélgetések témakörébe,, bogy a tanulók .a megismert uj fogalmakat gondolkodásukban alkalmazni is ttic ák«.

~

•

öss+ifef Vni

~

~e~~'
1

nülgozatankban karnyezeti ártalmak és személyiságza.
varok asortedgaz6 vizsgálatábái n4hány i, napjainkban idósze»
~ problémát emeltank
h.cab].Oantelvet4eibaket a karnyezett
ártalmak fatal veszélyeztetett ermeltekrai val6 gendookbaks
táatb:taoti alakulasáaáak vizsg43$lával kózattik; hogy +a konkaőt
fietroa8aia t: poaas6giai pssiehttabgial, kérd4sbai azokat emel

~

b as si* kit amiyek a jelenlegi tokQlareorfewm;snkálatols
szerint a tanul6i személyis6g m:tndencsldaln fejlesztőséhez
legszfiksépaebbek, ► liényegesnok tartestt al, bogy as ártalmazott
gyermekekra1 tart4aaeltaileg
gyezuvekszemlőlatet 6a
nevei6m1 tev6kenye6get ai m á$ . Ort6kelőa tárigrává: tegyak« ~
.

.

hasznos tapasztalatok felhasználásával mint pi: a Ilasioskaz.
%roas arnueloride,lmi töreltvábei. . lint.sére1tilk me g saját
eepeistek idalaTiltását. A mal t tonladő eredmévei 6e. a Jaen gyer.
mehvódein$, tapasztalatai aegitsé gável felvázoltuk alképzel6sein.
:

ket a sa+aolnlists 4e keemunAQta ggermekv6aelmi tevőkenyság kar.
vonalairő~:~
.
e titj6kos6dits alapján kia.latulá gyermekvédelmi. m ea4—
letiiak fbirtokába34 cálkitazbsiink fvl6 azzal Wizaiitettünk to .
vább dolgozatunkban; begy állást foglalta* azokban a z alape l*
;

:

ve~be~ amelyeknek szasáelatt1 tartását szükségesnek iAttuk ahhoz.
begy a. karnyezet.i d.rtalmak és a azem41y3.ségzavarok viszonyira*
...

4rtelrae z6se mesfeleljea s2camé1yis6gozeiralá3.ettinknek« Bematattuk
a szem641.oaeza
k kaialaIntlását;. a szemayiségzemrok toga.
:

mát,; a®szetevdit,, az e gyes pszisbikue folyamatokban ée szem4iyi—
aágtulajdoaaságokbsta kialakult Zavarok dlzaóa3kas széttirstmlítsét
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és kölostlnös kaposoládásátl Kimutattuk továbbá a paziohLkus
folyamatok. Allapotok Ós tulajdonságok zavetrainak kölesdas
összefilggöseinek törvényszeraségeit Its a személyiségzavarok
neurofiziolőttial QZapj5t, itőszletesen alemezt-dk a kölönböző
iirtalmak és eZ0M+517119égzavarok főbb tipusait s ezek összefEigii
gésőben kisérletet tettUnk nőttiugy neirelőslélektani probléma
megválassolásárs;

,
XiSY a törtánelmi elemz ből le.front 'tapasztalatok,' a

'Szakirodálmi amagok elemzése; a fell6:480k; a kisérletek ,. a
sokévi zwvelősi tapasz' talatok Eisszegezőse alapján kifijtőttilk
elgondolásainkat a személyiségzaVarok őrtelmezéséről, a gyermek ,;.,
védelem tartaksi ás fo;itosabb taidszertani kérdéseiről:
713Agosan loitjuk azt a tOUtalltOt

bor IMictopctiőnk
ennyi tertiletőnek'tátrabbi fejlesztésőro v.
A.
részletkérdheek nagvio'bo mályságben va1 6 feltárása több kérdős.
ben módositbatja 1o1ene tillitstanttinkat is: Ugy 141'404 bogy
a gyakarld pedagógusok'alkotő közremilködősére, a társadalom slow
tv
előre és további kisdrrletekre van 'szökség ahhoz,
bogy minél kevesebb lejyen a. körniyezeti forted= 6t,
r166 adOtt1341:3Alvdr megfelelően f3 Uies e
tanulői
Dolgozatunk ebz as útkereső villalkozáshoz kiván
segitsőset
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