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I. A tteeti$ 6® lelki  alkat  közötti ö0ázefaggée vizsgálatának  

tört6nete, l/  

Bár mióta ember 61 a földön, miniig szokreban volt - ember-
.társainkat arevOn aaikbbl, table jt4ee ikból 6s testalkatuk-
1)61 megitélni -gondoljunk az intrikus, eovany, szikár és. a  
komikus köv4r; pooakoe alakjára- m6gie oek igen kev6e o g. 
lyan kisórlettel találkozunk a tört6nelem folyamán, amely-  

nek az lett volna a c61ja, hogy a testi 6e lelki alkat kb.  

nötti szefüg ;óst .tudonányoa módszerekkel vizegál ja. Az e1-  
e6 komoly prrbálkozáet Arieztotelészn61 találjuk. A Physiogn t  
nomika cimti művében az arebdl igyekszik a 1dlekre kövtke- 	v  

tet6oeket vonni. Az emberi  are  forma ját a ezellerii kópeea&- fi„
~..•  

gekkel hozza kapcsolatba.. Ezt olymódon eszközli, hogy az em-  
bori arc egyes rezeitbizonyos állatok megfelelő teetr'tize•-  

övei haeonlitja össze, p_ ez öeazehasoniitáo utján az embert  

ama állat jellemző tula jdoneágaival ruházza fel. Pl. !vastag  
orr /mint az ököré/ lustaságot jelent, mig a hegiee orr  

/mint a ' kuty 4/ hirtelen haragot, s hajlott orr /dint a  
hoil66/ ezemtolene get Akinek puha haja vari, az f616nh, e  

akinek erős, az bátor, mert a 'nyulnak,. a ezervaanek papa szó-  
re van, mig az oroszlánnak erős z lu stb. Az ókor többi irÚ-,  
i, akik fiziognomiával foglalkoztak, Arieztotel4ezt követ-
tők. Igy T'hephraetos, Galenue 6e .Plinius. - A renaissance  
.idej6n Johann Baptista .  Porta is az 6 nyomdokain haladt. A  
De hwnana phyeiognomia cima munkájában / annoviae,. 1593/  

az ember 6e öllatfe jelcet ha ;onlit ja össze, s igy próbálja  
az emberi karaktert meghatározni. De Arieztotel{sz haté.-  
ea 6rezhetŐ m:lgxa mult században is, Sophua Schack a Phy-
siognomieche Studien '/dánból Liebioh forditotta n4metre,  
Iena, 1881./ oimlt munkájában ezintőn az emberi. 6e állati  

fej öoozehaeon]:itáiec vel foglalkozik. Megkülönböztet orosz.  

lánaroot, rablómadár-arcot, rókaarcot, majomarcot, mace -. 

kaarcot, birkaarcot 6o kutyaarcot.  
Lavater f6mave a Phietognomische Fragmente zur Beför.  

derung der Menschenkenntnioo und éenechenliebe. /1774-78./ 1 
 

Kezdetben igen nagy etkert aratott. Minthogy azonban csak '  

frázishalmaz, e n4lkalöz mi d::n tudominyoe mogalapozotteá.- ;  
got, rövidesen 41ee kritika tárgyát k egezte. Lavater érde-
me, hogy a fiziognómiát nópazerUeitette. 4lieland, Herder,  

/I/ W.BöhlerDie Körperform ale Spiegel der Seele nyomon 
 



Kl4pfetoek pr6Fdtbt littak benne, e maga  Goethe is el'ismer"  
te nagy embariemeret;ét. "W9rklioh ginig Lavatere tinsicht  

in die Elnzelenen Meneohen Uber alle Begriffe....man etaun-  

te ihn zu h€3ren, wenn man  über .dieeen odor jenen vertrúlich '  
eprach.K " /1./ Lavoter a közvetlen megérzésre 6e hatal«  
mae intuitiv erejére tdr ~..aeakodott. Elméletet  4s alape1ve-  
ket  nem iemert . sat óva  Intett a esiáztor~ntikus kutat ,iet61, 

 -- 	--- -- ---- 

	 !~  .e  azt balgae~agnak tekt.n ~ te. Szerinte  áz ee 1s5 ki3zvetl:en be-  ; ~  
•  w ,' : a űnté. "Traue dleeer e©hnelleten Bmpfindung immer 	l ' 

 

am meioten, mehr noch ala demo  was  dier ftobacthtung 24 man  
echeint." /2./ Hiányzik nila a testalkat fizoilógiai ieme ~- 

rote, valamint a termdszettuaQminyoe eldképzde.  
- ttlir az iekoldban észrevette, hogy azoknak a gyerme-

keknek homloka, akik valamiben kitíinrsek, meghatározott glka-  
tot mutat. Egyetemi tanulalnyainak végzdeo közben aztán  
rendszeresen folytatta a koponyaalkat és a szellemi kdpeseég-  
gek közötti öeazefUggéeek,v£zsg'31atát« Tehetadge® emberek  
fe j6rril gipezlanyomatoka.t kdezitett, pontos méréseket esz-  
közölt, majd mint carvoe,, bdncolg4ho8  le  hczzá jutott. iietal-  
mae anyagon v&gexte vizsgálatait. Tehetséges embereket kere-
sett  fel, de elment  a  fogh-~azekba 9 tébolydfkba ie. Egyformán  
vizsgálatokat végzett a magasabb 6e alaosoriyabb társadalmi  
oeztályok tagjain.. Megmérte os ókori márványezobrok kopa-
n,,yáit, s vágal vizegál.ata  it állatokon végzett vizsgálatokkal  
egéazitette ki. Mindezek eredményeként megillnpi.tobta, hogy  

a nagyagyveld kérgének egyes  részei kt4l'c3rabbz6 kdneesdgeket  
foglalnak magukba. Minden  kiiliin szellemi képesség. a nagy.  
agy meghatározott részeihosC kapcsolódik, amit Gall "Organ"-  
nak nevezettAinthogy ezek az "Organfl*►ok az  agy feleminén  
feküsznek, e ji86 +éeíikkel  meg+ otérozzátc  a kep-orytt-alakgt,-=.—  
Következésképen annak alakj6ból a jellemre de  a szellemi  
kdpesedgekre lehet következtetni. Tan..ét, amelyet  organ*.  
16giának nevezett el, 1796-ben haste nyilv€noee4gra. Kez-
detben neki te, mint Legaternek  óriásai sikere volt. Cu- 

. . . 	 e ~M~s4 rmnlwihrsaDM+sramm4mommIS—r- 

/1,/  Goethe: Bicshtung und Warhe  it,  72.1.  
/2./ Lavater 1.m.   
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vier is érintkezésbe lépett vele,, s Goethe rendkivüli érdek-
lődése végült barátságot hozott  létre a két nagy ember között.  
Goethe egyik levelében tanácsokkal is ellátja Gallt, és a  

kor hireaége 'i versenyeztek, hogy Gall előadásait meghallgat-  
hassák Bóesben. - Sikere azonban nem tartott sokáig, mert egy: Y  

1801-ben kiadott császári rendelet bejjltotta az előadások  
tartását. Ezért elhagyta Ausztriát, s Németországban, Dániá-
ban,  Hollandiában ós Svájcban tartott előadásokat. Végül Pá-
rizsban telepedett le. Sikere itt sem volt .,tartós, Napoleon  
előtt kegyvesztett lett, Flourens pedig meghiusitotta, hogy  
beválasszák az akadémiába. Pb mUUvének cime: 'Anatomie 'et. Phy-  . 
siologie du syetéme nerveux en générai et .$u cerveau en par-
ticulier avec des observatote sur la,possibilité de.recon-
naitre plusieurs dispositions  intellectuelles  at  morales 8e  
1° homme et des aniama= par la configuration de lenre tetes.  

Salgó Gall tit frenológiai alaptételét a következőkben Fog-
$lal ja &gazes  1./ Az agy az érzelem, a szellem, a lélek  
székhelye. 2./ Az  emberi értelem számos, egymástál függet-
len képességekre bontható. 3./ E képességek az emberrel vele-
születnek és mindegyik a szürke agykéreg meghatározott he- 
ig éhez van kötve. 4./ Minden  Ily orgdnamnak nagysága jelzi  
azt.a mértéket, amellyel az általa képviselt képesség részt-
vesz az agy, a lélek oetzmunkájában, és ilymódon az ember  

jellemének 6e képességeinek meghatározott elemeit szolgál-
tatja .. 5./ Az  agykéreg alakulása befolyásolja a koponya  
külső alakulását s igy a koponyaalkatnak az egyes orgánumok  

nagyságát mutató ktilső alakjából következtetni lehet azok  
működési erejére.:/l./ Amint látjuk .,. Gall csak a koponyá-
ra terjesztetteiki vizsgálatait, . ami  terriészetszertileg egy 
oldaluvá tette. De mégis megelőzte korát, s érdemei elvi-  
tathatatla$ok.  

Carus /Carl Gustav/ főmiive: Symbolik der menachlichen  
Gestalt. /1853, uj kiadáe=1925, Heidelberg./  Carus .elkerül-
te azokat a hibákat, amelyeket Lavater és Gall elkövetett,  
de ejtett helyettük másoket. Mig Lavater csak érzéseire hii-
vatkozott, Gall pedig csupán a kopon yát vizsgálAtk, addig  
Carus nem elégedett meg a megérzésekkel, sem pedig egy test-
rész vizsgálatával, hanem módszeres vizsgálatait az egész  
~, 	_-- 	___ ~-__•.___..,__..,.__.._....,..._.._..__.~_.._e.... 
/l./ dr. Sale Sándor: önismeret, emberismeret. Szeged,1944.  
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testre kiterjesztette. Azt a nézetet vallotta, hagy  a* e .e  
organizmus iisezefcigg egymáesal3 (a2 egész a részekkel, e a  ré-
szek ie egymAseal." he iytelentil  i  ~ = ~ oio4g 3  • tet#,t.taci6t  
kulönböztet meg. Ugyanoeek hely  e: en a temperamentumról al-
kotott nézete is. aallnak az agyvelőről hirdetett tanait  me~- 
reven elutnsit©tt8. Mégie 6 is kapcsolatba hozza az saes k4-  
pe©ségeket bizonyos koponyaformákkal, de Gallt6l eltérően a  
képességeket nem az  agyvelőből vezeti le, hanem a kaporyának  
a kitSblbebdéseit bizonyos szellemi képességek ezimbólumainak  
tekinti,   	 :. 

Thomas pdrizei orvostanir három fá teetal.kat-tiptust k[ilön-  
böztet megs hasi, mellkasi  ős feji tipust.  

Amerikában a F wler-fivérek vital __életéer6s/, mótiv  

/mozgó/, mental /eztllemi/, éé all round /vegyes tipueu/a1-  
kBtot állitottak fel.. Ez ma is használatos Amerikában.  

!hater /Car-3/ sokóldalu, de meglehetősen fantasztikum el-  
veket hirdető festó. A tudás majd  minden terU,tetén tevékeny-
kedett, de mindenütt tulBásokba esett. Gall óvatos nézeteit  

az agyvelőben megsejtett lokalizációról nagy  tulzásokkel ki.,  , 
bővitptta. Mig  Gall huez.or~h_~t_kéQeeeégnek határozta meg a he 
ly t az egyvei6ben, addig HIxter hetvennek. A halálvágy, szeren-
csétlenségi eszme, hivés a jövőben stb. mind helyet kaptak  
fluter lokalizációjában. Legértékesebb munkálkodásában a hirom  
élettiputa felállitása. Még mielőtt a francia Sigaud felál-  
litotta volna a négy embori*teetelkat-tipusta type cérébral,  
reepiratoir, musoulaire, dige©tif,  rWer három fő teetglket-  
bpu®t kü►lbnbtiatet  megs táplólkosáei-, mozgási- és érző=tipuát.  

!ehet  azonban, hogy ez sem önálló, mert Schopenhauer is három  
keraktertipunt különböztet mg,  amelyeket fiziológiai erők-
b61 vezet  le. /Reproduktianskraft, der Irrl.tabilitUt, der  
SeneibiliZöt/Ikketose  

"Obertsats8t  -aber nird jades unbasohö.ftigte Ind3vidaum,  
je Hach der. Art der in ih® vorwaltenden KrAfte, ®fcah ain  
Spiel zu ihrer UesQhatigung 	etwa Kegel oder Schoch,  
J©gd cider Pneeie, Heraldik oder Philoeophie 	kön-  
nen pager  die Seohe m©th©diech untersuohen, in  den frair  au~ 
die Wurzel oiler manochliohen Krafthunerungen murüokgehen,  

also auf die drei phgeiologisohen aruntdkrhPte s wel.che wir  

demneoh hier in ihrem fwecklooen Spiele zu bertachten hQben,   
1n welohem sie des die Quellen defer Arten mciglieher Genue- 



se auftretey, aue denen jed®r Mezseb, je naohdem die etno o-
dor endere 3ener Krgfte in ihm vorwaltet, die ihm angemeeee- 
nen erwwhlen wird, Also  zueret die Gen€lese der Reprodukt ioné- 
kraft: eie bestehen tm Eeeon, Trinken,_ Yerdauen, Ruhen und 
Sollafen. Dleae 'werdeil daher,  eogar ganzen Völkern al.e ihre 
Natiönalsvergnügen von den ande:.ten naohgeriihmt• Zweitene detc 
Genusee der Irritabilittit: ste. bestehen tin Wandern, Spripgen, 
Ringen, Ténsen, Pechten, Reiten und athletieohen Spielen 
der Art, wie4. such In  der Jagd und eogar ira Kempf une; Krieg. 
Drittene die Gentiese der Séneibilitfit: ale bestehen is De —  
aohauen, Denken, Ernpfinden, Diohten, iiilr en, Musiziere. Lerim 
non, Leaeln, Meditieren, Erfinden, yhilo©ophieren." /1./ 
Huter faműve: Menaahenkenntnfss duroh Kórper, Lebens, Seslen 
und Geo iohteausdruckokunde. /1904-1906./ 

Kretschmer fellépése a testi és lelki alkat közötti ösz-
atefUggés felderít '6ben korozakalkotó h jelentségei. fiiig ,e- 
16%e csak bizonytalan tapogatózással, tulzásokkal d igen oak 
tudormartalan fráziscol találkozunk, /Gall  kivételével, de ó 
csupán a koponyát vizsgálta/ addig Kretechmer egyszerre pof- 
gátjogot 'biztocitott .az eddig osak félénken tapogatózó gondo- 
latnak, hogy a teoti és axlelki alkot szorosan összefügg egy.. 
mással. Kretschmert az a megfigyelése vezette éi rendszere 
me galL otiedre, hogy  a schizofr6niáe elmebetegek teat .fikat . 
szeiopont f ából két főcsoportra oszlottak: aezténti s és . atléta-
alkatra, mig a cirkuláris elmebetegek mind piknikus tipusuak _ 
voltak*  Alaposabb vizsgálatok után kihint, hogy az alkati meg— 
Jelenés ée a lelki megbetegedóe között összefüggés á.l fenn. 
De  amint a hretechmer a félig egészeégee de  az egészen egész 
oégee er=bernit testi ég  lelki alkatát kezdte iisszehasónlitani t  
azt találta, hogy az elmebetegekre érvényes teetalkati és 
karakterológiai osztályozás Az egészcége: ékre is ugjanugy 
őrvénes Végeredményben három testalkat-tipust különböztet ae  
meg: lept©éom, atléta és piknikus tipuet Ezek.©k h4ram lelki 
alkat felel meg: a leptonomnak a sahizotim, az atlétának 
viskös, a pt nikuanak a. cyklotim lelki alkat, Vizegátakainak 
tár 5 alsát itt mellóvóm, mert a későbbiek folyamán ugyio 
többször hivatkw.ni fogok rájuk, Meg kell meg emliteni,hogy 

/1./  Sohopenhauer: Aforiemen zur Lebener,ifesahe it, Abechnitt  U.  



_q_ 
Kret®Chmer a karakter ée a temperamentum Fagalaa4nak kiépité. ,. 
®‘b811, valenint af;f ►k biológiai megalapQsósial is ma  4rdew 
m.e 4bt szerzett* Fömiive a Körperbe und Charakte r, ame lv .  1921- 
től. 1941•-3g 26 kiadáet ért meg.  
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II*  A. lelki diet biológiai alapjai. Vonható-e kUvetkez-  
tetés a teotalketbfl a lelki alkatra?  

Dielfitt aegkS.®drelndm bebizotayitanR, hogy az iskelds if ju  
te®talka.tábdl lelki alkatára  kt3vetkeztetésekQt lAhet vonni,  

eztikedgeenek l.dtezS.k annak bebizonyitdea, h ogy lehete-6ges a  
testi  de a lelki alkat közvtt ösezef€ : géot kereani. Nagyon  
fontos kérQós -a nekvantakm-e olyan tényezők, amelyek egyformán  
behatd®sal vannak .a lel.ki de testi alketra,4 Cask ha e kdr-  

adore igénnel, tudok felelni, van jogoo további vizeg áo atok .  
foly tatá®dra. ' 	 . 

Ha egyáltalán 1ehot3égee a  testi 6e lelki alkat kdzötti  
öeezeQliggésrdl beszélni, akkor ez Csak ,aruak feltótelezds&-  
vel lehatségi4 h.;g;;3 Ea teoti 6o folyapdtok eg,,vmisra  
kölvsOni3a hatdseal vannak: Ezt kell tehát .vizsgálat trirg,yd-•  
vet tennank, de itt fs i.nkább . caak azt az aoetet, hogy %ennyi-  
ben képesek a testi hatieok lelki folyamatokat .el,óiddtani„ A  
forditott jára elegendő lesz  a ri3vid . utalds, mert a kittizött  
feladat értelmében at iskolás if ju  .egyes testalkat-tip4salnak  
lelki dletét kell megrajzolni, ami felt6telezf., hog;t ►  ez egyes  
tipusot között fennálló lelki kEilönbeéW  .a tostalkatbel3, . kü-  
lönbedgQkre vezethetők vissza. Ha tehát nem akarjuL, ho gy mE, g-  
dllaextaeai.nk m9.ndenx t:I. ~.tasz nWlkül lágjarak a levegőben, a  
lelki diet  biológiai alap je inak e .e fQlderitdse az . elsőbb-  
rendü ' eziikeégeQSée. 	 . 	 . 

Hogy a lólek hatalmas ereje menn xe kdpes  testi iolya-.  
m..n.tokat befnlyó.Qolni, sót meginditani., arra legszebb példákat  
ezoleltat ják a. katolikue egyház szentjei. De A mir:dennapi  

diet is ezámtzlan polddt nyujt. A biAnat kd=;ee a azervezctet  
annyira megviselni, hogy  az nem egy;esetben bele is pu€:ztul,  
e a nosy  akarat számtalan esetben hozott 	vissza embereket  
a testi halál kliszöbdrnl.  

Mieintt a tuti fol2;acv3toknak a lélekre tdrtdhG hatását  
vizsgálnám, szükségesnek tartom óhitatcxsat 6s mély osoddlato-  
mat  kifejezésre juttatni a`.l'eremth itt is megnyilatkozó b01-  

. oeee6ge előtt, de egyuttel mei retieri ellentmondani azoknak, akt-  
ket a tent  do lélek egytittes vizegálata mate.rialiptra állds-  
pontra helLrezett o de megadfolni azt a tóvhitet is, hogy az  i- 
lyon terrYde c~aetii vizegálódás a l4lek elafibbeégát do magaaabb-  
rendüség6t igyekezik a testi.aflg ezinvonalárA. l.eszQllitani„.  
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AmikQr -  pl.  elfogadjuk a fiziológia ama All.it tiit, hogy bizo-
nyos azellemi k'reslgózCk az agy egyes .réQzeihez kötöttek, q  
hem a temperamentum kialakilti©a nagyrészt hormonhatásoktól  
fiigg, akkor, ezAltal mőg nem  fogadtak .el azt a tótelt, hogSr a  
lelki folyamatok nem c:l.isök.14,mir.t Melia/ folyamatok, hanem azt  
állsttju:°, bogy  .a  toAt msgeleveni.tv• 6s paeelélyieéggó 0.melő lőt-  
lek Csak a tout, áspeclig az e:esz test ut jAn tud rae.gnyi.la.tkQz-  
ni. Az beezoelalyan l.elFd f014,;amatcsk tehát, amelyek tetti tftd--  
sokra látsZaxsak lótrejÖnni, valájábari nen mAsdk, mint a léiek,  
nek a tepten kerenzial tá3rt :#nő megnyilatkozásai. Azaz a. l6iek  
a teat ut jan ntivila.tko ails me::.,  o6ppen ez6rt -ez viszont igaz-  
ezt a meapy lletlsoAet eokazor döntő módon befolyásolja  a test  
minemUsvge. Ez az  oka btbrieinttnek is, de annak  is,  hagy a teet--  
alkatból a .l5lekre -nem a magdnvalci l6lekre, haaem arra, amely  
mint a lelki ' jelmne6gek r38eaessége All el6ttiintz- következtetni.  
tudunk. 	. 	.  

Ha .a toetnek a lélekre tbrtén6 hatását vizagilni aka.,rjuk,  
akkor elecleorban abban a r6gc3ta vajadó kérd6aben kell  állást  
foglalnunkt hol van a l4le:k a testben? Mart ennek megoldása  

a többi k€rd6s megolddaát is magAban rejti. 	 . 

Homeroe aszivbo, vagy a xekcezi.zomba teez9. a 141ek . ez5k-  
helyét. .ili eda_ k~.~ a v6r vezeti vissza a lélek tul,a jdonea,  
gait. A otoikueo.k a  bel  . axivkamr,dt tekintik a Welt 3.akfihe-.  
ly ̀ nek. Albe:  tun t3agnus azt állit  ja, hogy az elUlaó agyrész  ,a  . 
1egffbb lelki tula jdonoái;ok hordozója. ja. Paravellaue von Hohen,  . 
meim a ozivbe, Descartes a tobozmirigybe helyezte a lelket..  
Gall ki.zdrólag az agy.k6rget tekintette a lelki tulajdonságok .  
.hordozójának. Ez ebben a formA jaba.n helytelen, mert a test  

.több*.ész6t nem veszi  tekintetbe . Be migio nagy tsaladdet je, .  
l.nkt 6s hosszu ideig tal°totta magát, mig ujabb kutatáeok ki  
nem draáaritették-, iaog,v  az egyes lelki  tulajdonságok eredete  • 
nem,  vagy natti cowpán az.  agyvelő. KUlöné'ssen a James-Lange e1-►  . 
mvl:et ós a belső eivAl.c eztaau mirigyek kuta.titiLInak eredm6nyei  
ingatták  meg  az agyvelő te.k9.ntdlyóbe.  vetett hit®t.  

          ~-- .

A 7A[@t• ~1 gé  elmélet az drze l3i  élet  alapj4rak kOrdégőve 
 
l 

f4g~ 1kozik, a Qe állapit ja,  hogy  az  érzelmi  foly xatokat ki-
vdltó tónyerők  nem az  agyvelőben  vannak,  hanem 	inkAbb 

agrpatia~ k Ius 	 etati 	dezegrnrben . ,_.Az .agsve-les 

 

az eredmőrsyt tyiivinoeadgra hozó szerv, amelyben a._ -aegeta,tiv°  



radnQzarbén létrejött változások mint érzelmi ha>` láam]k tuda-  
toeakká vanak.-  

. A belső 'elválasztása mirigyek kutaté,eának féllendtilése  
magát►al hozta, hogy  .a lelki élet szervezeti alapjának kérdd-  
séirren mindinkább a hgrraonokra  terelődött a figyelea . l:gy bobY-  
zmiyoaodott, hogy a_ pajzsmirigy fokozott müködése . erös inger ' - t-  
lékerys8get koz„_ kiirtása.peat:  e tenti7.élvíiitozaeokon ki- -- 

 

yid r-aég tel.jes .elbutuldisaaZ iE .  jár. A nemi tisztön a nemi mi.  

rigy miikddéaének alapján fejlődik  ki, e a  pubertás korában fel-
lépő hangulatok, a heroikus páthoez, az érzékonylelküsóg és  
szentimentf lizmus a nec,i ' hormonok meg jelonéeónAk következmé-  
ryeá.. ii. Fischer me ,;fig,;yelése szerint a nemi  mirigy eltávoli-  
(tá9a ei~oe k,arakverv{~ltozast okoz, A Ikasztrált hirtelenharaga, . 
erUilessiloa mlaco . say ;..bbfértékii, epil.epto9.d-karakterex leas. A .  
mellékvesét Asqher, Kanon és He la Paz vizsgálták, e azt tanl-  
t ek, hogy azx 	araégro ée az agrees. ivitd©rQ veti hatás- 
sal. A hypophieie megbetegedáeei azintén pszihikai  változást  
okoznak, raa;c:ly az infantflizS.museal k.apuool,=tban ismeretes,  . 
Am a belső elválasztása  mirigyek nem csupán a lelki életre  . 
vannak befolvtiasal, hanem a testi .alkat kie.lad.3tcíga . is jórész-  

ben 	ő hatásukra jön létre, A növekodée főleg két-belső el-  
v{lasztieu mirigytől fiiggn az agyfüggelék e Laeó lebenyétől  
és a  . csecsenőmirig<yt8l. Az agyfaggelék 	lebeny ének  
betcgdéee okozza,  hogy .a fejlődte megáll, az agrYsgforigalom és  
g{izc©Qre Qaci,klcen, n tejfogak nem oeeré2ádnek ki, a deeosE:Mőmi-  
rigy állandósul és a nemi mirigyek necn kegriik meg ide  j Wbeh  mü.► 

ködéeUket. A thymus. /©eeosea6m5rfgy/ hormongnak göleg a oeonnt--  
rendezer  fejlődésére .  van 	táee.. . A mirigy kie®é©énél a Oson-  

tok rövidebbek-maradnak a rendesnél,  de a fe jl6d4gben való  
visszamaradás kü,lbnösen a végtAgCeont©kon feltünó.. Az ember  
toNtms►gaesága több. belső elválasztási-mirigy együttes hatáeá..  

tf l fi.tgg: a tobozmirigy, agyfUgge.lék, pa jzamiri; ~y, nern* mirigy  
hormor játat: hatt <ea okozza,  how a növekedés érded9.leg osak a  
nemi érésig tart, Ha tahat a pubertás korán bekövetezik  a  
növekedés is korán befejeződik, A'n6 általában azért kisebb,  
mint a dérfi, mert a pubertás nála hamarább áll be. Ez az oka  
annak is, hogy  az északi ember általában magasabb, mint a déli.  
Ködismert any  ugú' nia, hogy a dt liek nemi érése jóval koráb-
ban következik be, mint az északiak'! Ha pedig a testi felépi- 
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tésben a belső elvdlaeztápu mirigyek ily nagy szerepet .töltenek  
be, e ha a teetalkatban a lelki életre oly nagy befoiyiet gy4-  
horoló hormonok oly  Mien via9zatükröz6dnek, akkor az ,ktéez  
testaiket is -mint a hornonhat ~e4k következménye- fe1hQS2nA1•-  
hatd a bPeMs6 elválaaztásu miriaek, következésképen a leiA  

életre vonatkozó vizselateknil is. Uindezek tkyilvgánvalóvá  
teazik, hegy a test és a lélek közötti összefUgg€e sokkal  ne•• 
gyobb teríiletet ölel fel, mint azt eredetileg vélték, e bogy a . 

lélek székhely4nek kérdését pusztán az agyvelő nem oldhat`'jra  
meg. "WStr sehen neben derm Gehirn den ganzen Kondern. inne .rer  
Drüso, /letzten. Endes den Chemismus des .Ceeammtkörpere Cber-  
h.atxpt/, der zwar ismer auf dern Wage Uber dae Gehirn, die aee-  
linchen Ablnufe auf das nachhaltigste beeinfluset. Und dann  

ari.nnern wir uns, daeo die Blutdrüsen es sind, die eben immer  . 
zwei Dinge in Paralleler Mime besondere grob ©rkennbar beein-  
flusaQxr: den geietigen Gesammtho.bitus und den %örperbaug bei t6  
der Schildflrü.®e let .dieo offonkundig. Der körperlici ~ien Fg$ur  
der gret9.nen entepricht sin beotimmter pByehieehvr Typus,  

so da3o wir , wenn v,ir einen solohen Körperbe.0 sbhen, . gleioh  . 
weitargehen und sagen: in dieáem arper steokt warsoheinlioh  
eine Psyche von beetimmten, 'klinisoh bekannten EigentUr•.ilich.- 
ke i:ten. w *.. Einen `elhnli©hen Zusammenhang zwischen TLcirperwaehs-  
tum and psychischen Habitue when wir auoh in der Patholagie  

der Re indrüse be 3. den Naetraten Eunoohoid e n.  K  /I./ 	 . 

"Die Körperforrn 1st xur eche Anbar etarr, in Wirklichkeit  
Puqkc irrn inne ror ErRft® dee Organis snu,s, tale ale  , aus each her-  
aus4-►rbeitvn; oder charakterieohe, rmesebQre Spur ihree frühe-  
ren WS.rknne, Wachaturri, langeame lebenszoi.tliche 'i3etregung.  . 
Llie die Art diesnr inneran srieb:treate besohaffen ist, die  

Körpervruchs» und Ternporementeenteipkl* gloidheinnig steuern,  
ist grundzNtzlioh each haute sahon eehr Wohl zu .  eagen. Es  
kann ®ich dabei handoZ n einereegte umi  .huaarale Paktoren im  
weitesten Sinne, also konkret gesproohen um "ubiquitdre't  

gesamrmikörperliche Chemigman, wie sie une die woderne Yharma- - 

kologie und physiolog9.sche CYiemie in ZunehmendQn Urnfang4  . 
kennen lernt; anderee i.ts um gowebe- und organspezifiecho  

Hormone und verrsrandte Stoffe, von denen crit• hbute uohon bezüg- 
weeloseetimors.. _..,.-..-....—..rtm.,.,.,._  

/l./ Kretechiuer: Körperbau und Charakter, S,45 , 



lich rterschiedener innerer Drtisen wieoen, . dasa sic  Parallel-  
auewirkungen auf Körperwntchg und psych4eChe Entwi.cklung . haben."  
/l./ Az egész teat  tehit a lack laknhelve,, ®  igy ebből a  
testből, amely a mageinval6 lő' ._Ak Foglal.mit. magnvil.at1°.üzwsain  
kere®z6U1 a lelki jelenségek összességének fogalmávvi  
és alakitja, kézenfekvő bizQnyos Nzelki folyamatokra, azelle-  
mi 4ég?asségékre következtetést vonni. De már mega az a tény  

hogy .a  lelki  élet oly  sak i, egymással  tercnés2etUk szerint ömsze -  

függésben nem állónak litszfi tőr,vezób6i, tevődik össze, nzUk-  
ségezerUvé teszi, hogy  szélesebb ek6.láju, naggobb teriEleten ki -  . 
aérletez2ixnk. "Des  Paychisahe besteht ja  nun  .ganz versChieden-  
art isen VQrgdngen a ue Sinne ne indracken, Wa,hrxehmungen und vor-  
stel.lungen, aber auch aus .gefUhl.e- und triebbetonten Akten, auck  
GefUh3en, St i.mmungen und Strebungen, und schon alle in die lo-~ 

gis©he bberlvgung fordert, dens  no verechiedene seelische  

t igkeiten vri,e die intellektUe lie, die af£ektive und  die Trieb-
seite eines Menschen mit ihren gahz andereartigen psyuholog3.- . 

sc:hen Grundlagen much zu verschiedenartigen mattariel.lsn Sub-  
eraten in Beziehung zu svtzen seien.". /2./  

Liután megáYlepitottuk, bogy a  testi és a lelki alkat kö-
zött öeczeftiagős d1*enn, valamint hegy  a ezervezet egyes része;  
a lelki fol.y.-°matekra igen erőn befolyással vannak, azt kell  
vi.ss3 a.1aí t4.rzydvd tenni,  hop a./ a lelki diet mely terUl€atőn  
lehetségesek ezek a hatások, s b./ mik azok, amik ilyen  Y!a4té.- 
sokat v431tranak ki,  

Ad A./: a te:ataakattal kapcsolatban a karaktert ős a tem-  
peramentumot emliti a megtöbb szerző„ mint amelyek azzal  leg-
inkább ösmzefUggésben állanak. De itt a fogal:tai elha .tá.rQTő,sok  
igen bfzo;,w?talanak. Vannak, akik a karakter  fogalmába a tempe-
ramentumot is belefoglalják, s vannak, akik  a kettőt ktilörr  
vá2a.sztják.Az alábbi nézeteket  Ewald:  Temperamentum und Cha-  -- _ _--_ 	— 
ragter  imö~Qxcove- ny®min közlöm. 	 . 

_~..~tl.....~..,~.~..,....,.......~ ~.~..».~..a.~....._.._.. ►~._d.~.~.,...,.. 
/l../ Kretechme  r  a KörPerbau und  Charakter,  S .  87.  
/2./ W.  niihlg: Die Körperfoxm ale Spiegel  der Seele, 8.29.  
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alkattal járnak együtt. Legfeljebb az okok felderitósében tdved-
tUnk, de az okok helytelen megállapitása még nem v. eáfol ja. meg 
a valóságban aeglév6 okozatok létezését. SeWMik¢pen sem lesz 
tehát haszontalan, ha megkioérel jük felderiteni az inkoláe if-
ju•egyen teetalkattipusaival K,egvtittjáró lelki alkatok-t. 

A testalkattípusok. 
Vizsgálataink folyae.n Kretschmer testaikattipusait vet-

tem alapul. Ezek több szempontból használhatóbbaknak látszot-
tak a többieknól. Igy elsósorban ezek testalkati ismertetőjelei 
pontosan rUgzitettek és standardizáltak,►  fagyon sok jánevti ku- 
tató feltel is vizsgálta már, ugy, hogy általánosságban elfoga-
dottak. De Kretsohraer tipusbeosztása mellett szól az a körül-
mény is,  hogy abban a többi kutató által. felállitott tipusok 
mind beoszthatók, amigzok kiázol egyet sem lehet kiválasztani, 
amelyről ugyanezt+@ el lehetne mondani. Igy pl. a francia. Si.  
gaud által megállapitott négy tipusbcl a type cérébrale Kretsoh-
mer leptosom-tipusának, a digeetif a piknikusnak, a reepi- 
ratoire de musoulaire pedig Kretschmer atléta.-tipusának két 
alfa ját alkottlák. Hasonlóan járhatunk el Thomas és Fowler stb. 
tápuraival. Kretsohmer szerint három testalkattipust különc- . 
bőztetünk meg: :a leptosom, atléta ős piknikus tipust. Természe-
tesen ezeknek a tipusoknak testi és lelki jegyei nem alkalmaz-
ható1 teljes ntékben az ifjukarban . Ez megnehezttette, de 
érdekessé s bizonyos mértékig eredetivé is tette a vizsgálatokat, 
mert kimondottan az ifju testi ős lelki t9puaainek vizsgálatával 
tudtommal  még senki sem foglalkozott. Különösen mogneho2iti az 
egyes  alkattipusok Q► elkülönitését, hogy az ifjukori különbsé- 
gek mellett  az  örvklós-okozta variációk miatt is ritkák a' tisz-
ta tipusok, s sokszor nehéz megállapitani, hogy az adott eset-
ben örökléstani variációról, vagy csupán az ifjukor természeté-
ben  rejlő változásról van-e szó. ' 	 . 

összesen háromszáznégy 16-19 éves iskolás ifjut vize- . 
gáltam meg testalkat szempontjából. Ezek közöl tiszta tipue 
volt 99. A 99-bél leptosom volt 27, atléta 32, piknikus 40. 
Tehát az Usezes megvizsgált tanulóknak körülbelül harmadré-
sze volt tiszta tipusu, s ezek között legns obb ar.tnvsz ó-
ban volt a piknikus, e legkisebb arány ezirnbun a leptosom. 



Ez körülbéliil meg is felel  a magyar nép általános testi felépi-
tésének. A testalkattipueok megálla.pitáea után a tiszta tipu-  
sokou végezted lélektani mogállapitásokat. Az intelligencia vies-  

g_latánál a Einet-Simon, Lylla-EObert® .g és Terman teetjeiből  
választottan ki .a  le ;regfelelőbbeket.. A karakter és tomperamen-► 

tuire vonatkozóan pedig  a Szondi-Leetet alkalmaztam, de terdé-  
ezetesen nem kizárólagos dintő erővel. A testeken kivftl felhoz-  
háltam kartársaim ős maga m  megfigyeléseit, valamint a n:ivendé.  

kek önmegfigyeléseit é®  bnvaigomásait. Miközben az egyes test-
alkattipueok lelki tipusait igyekszem megrajzolni, eljárásom.  

ban az az elgsndolás vezet, hogy az emberi e kiváitképen az ifi►  

jui lelket nem vizsgálhatjuk széttagolt, mozaikazeria darabjai-
ban, hanem osak szerves, ösezefüggó egészként. Nekem is ugy  tii» 
nik, fel:"Mintha a  gondolkozús érzelem, akarat régi lélektani  
csontváza már régen nem hordaná azokat ez izmokat, amiket rá-
raktak  anélkiil, hogy tudomást szereztek volna a stilueban és a  

teotinikában bekavetkezett változásokról." /1./ A testalkatnak  
megfelelő lelki tipusok megalkotására töreküzem tehát, e kivé- 
ve az értelmi képesaagek ős gondolkodás terttletét, a többit  

nem részeiben magyarázom és taglalom, hanem ogyaéges struktura  
gyanánt kezelem.' Az inteellfgenoiát azért emelem ki, mert is- 
kolas ifjuról lévén szó, az értelmi képességeknek külön is nayjg  
szereptik van, de . meg azért is, mert az intelligencia . és a test-.  
alkat közötti Ueszefiiggésnek eddig kevés figyelmet szenteltek.  

Természetesen nen kerillhető el, hogy a vizsgálóeLsoknak ne legyen  
valami teret:'szétüt tagszódásuk, ezért az iskolás it j ut termesze -
tee könnyezet tében, az iskolában vizsgálom, e a tagozódás igy  
gyakorlati szempontok szerint történik. Ezek a köv :- tkez6k:  
az isk.;lás 3f ju egyes tipusainak 1./ értelmi élete, 2./ élet-  

érzése, 3./ állásfoglalása az iskolával szemben, 4./ álláefog- .  . 
lalása ős szociális beállitottsága diáktársaival szemben, 5./  
erotikája, 6./ ezekezuálta élete, 7./ vallásos élete, 6./ erköl -► 

esi élete, 9./' életszerepei.  
MM~MMMes00410Y . 	 ~ .. . - 	~ ~ 	 emYrreFer06. W Mi.YOs m/Y  

/1./ Sprangera AZ ifjukor lélektana, 4.1. Magyarul: t°ezc3tur,  
1929.  
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III.,  A  leptosom-tipusu iskolds 

Testalkat. 
4retsohmer adatai a fe3n6tt 
leptosomra vonqtkozáan: 
testrragasság: 
terrtsuly: 
fe jkértilet: 
vállsz6lese66s 
haskerLilet: 
os igkertiaet : 
k42ke rüle t : 

168.4 

50.5 

55.6 

35.5 

74.1 

84.7 

19.7 

Bakonyi adatai az ifju lepto-
somra vonatkozóan: 
169.2 
53.01 
54.8 
36.2 
?1.2 
82.3 
22.6 

A leptonom-alkat sematikus rajza. 
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Az ifju leptoeom testi jegyei teljesen megegyeznek a fel-. 
náttóvel. Kretschmer is megállápit ja; hogy a leptoeom-tipus az 
összes életkorban meglehetősen állandó jellemvonásokat mutat. 
Már  mint  mint‘gyemek gyenge, a pubertás korában hirtelen nő, s erő- 
teljes izommunka oem getlti erős izmokhóz. 

A fej kis kerUletil, a koponya köz pejt széles, rövid ős ma-
gas. A fejtető nagyobbk4pessógileknól erősen domboru. Az arc hoez- 
szukás, keskeny, sápadt, sovány. Az orr igen gyakran nagy ős elő» 
reugró, az áll kiesi, fejletlen.  Az orr helyzete  de  nagysóga mi. 
att az arc igen sokszor élne.metszéeü..Sokszor az arc rövid, de 
a keekenysőg miatt hosszunak tonik fel. Az  ifju leptoeomra is 
teljes r ártókben jellemző az u.n. 	 amely abból a.» 
dódik, hogy ai orr előreugrik, c az áll fejletlen. Kretschmer 
azt állit ja, hogy a Wtnkelprofil nem mindig található fel, ón 
ezt vizsgálataim alapján ugy módositanám, hogy nem található fel 
mindig annyira jellegzetes ős ezembetünő f©rmában, mert a lep-
tosom-tipusnál az áll bypopláziája annyira jellemző, hogy móg ha 
s$ orr nem is nagy ős előreugró, a  Winkelprofil minden esetben 
t3.áztán kivehető. Gyakori szar arcnak rövid tojásformája. Soha.. 
sem találunk az ardon zairlera.kodást, aminek köv;.tkeztóben 
nem párnázott, puha, hanem inkcAbb őlesmetozősa. A haj előg et-. 
rU, e rendszerint tulterjed az átlagos %at4rokon. Sokszor mő-
lyen ben&  a  'halántőkba. A hajezálak erősek, durvák, a haj nehe-
zen fésülhető. Minthogy a szemöldök is erősen fejlett, .a haj ős 
a szemöldök majdnem összeér. 

A leptosom-tipuou ifju testalkata fejletlennek, beteges«-
nek tűnik fel. Az izmc k ős a bőr köztfl hiányzik a zsirpárna, a 
a soványság rögtön ezecnbetíinik. A testsuly a  testmagasső.ahoz 
kőpest igen *kicsi. Az izmok is fejletlenek ős igen  kistöme-
gö.ek. A csontok vékonyak. E három tényező következtében e. vőg.. 
tagok igen vókonyak, hosazuak. A váll keskeny ős  r000ztartásu. 
Sokszor előreesik, aminek következtében ez amugy is beesett őo 
igen kismellkas mőg jobban beesik s a test nagy n rossztortása 
lesz, A has petyhüdt, de a gerincoszlop erős S-ha jl. ta miatt e--
lőreugró. A bőr sápadt e szinte áttetsző. 

Értelmi élet. 
Irtelmi kür►eeaéae„ k./Intelligencia./ Az intelligencia megáliapi- 

. tására a - kitartó figyelmet /munkateljesitmőnyt/, a figyelem meg-
ooztááaának kópessőgőt, az emlőkenetet, a kritikai kőpessőget, 



és komb infiltikópesas óget vizsgáltam.  

A kitartó figyelem megál.lsapitás5ársa a betuathuzásgi pró-  
bit alkalmaztam. A feladat volt 10 poro alatt egy szövegben  
imindQnk3n41 ugyanaz/ mina több a és ' n betiit át; us?ni ugy, hogy  
sorban haladva sehol ne  hagyjanak ki ilyen  betttket. Az eredmóny  
órtékeléeénól s2ámitott:mann,yi betilt huzott át, mennyit  hagyott  
ki, mennyit huzott át tóves.~en. A leptosaom-tipusu .  tanulók kdze.  
pee eredményt értek el, azaz tel jeeitmányükhók átlaga az atl4ta  
óe piknikus tipuRss kiizó esik. Ez  mind  az áthuzott, mind a kihsaa  
gyott battik számé ~:ra egyaránt vonsatkospik.  

L.: 	A.: 	P. t  
"thuzott bottik sews: 266.7 277,7 .  255.4  
Ithiazatlsan bat ök száma: 22.1 17.6 25.7  
Az eredmóry a leptosogs~-tipusra vonatkozóan R$dnai v3.zogáletai-  
nál kedvezgólenebbiil alakult. Ctt Ys aáatléta—tipusg frte el a leg—  
jobb eredményt, de a legrosasz£absat nem a piknikus, ,hanem. a lep-  
tosom.  

L.: 	A.: 	P.:  
Mux ateljessitms ny : 	4.0 	6.28 	4.6 /1./  
Ezt 6 azzal magyarázza, hogy .a leptoeomok konstitucionálisan  
gyefl óbb felépitéstiek, tehát logikus, hogy munkateljessitmóny.  .  
ben az utolsó helyen állanak. Ennek az elt4résnek bizonyáta az  
lehet az oka, hogy Radnai -saját bevallása szerint- ez órt<skek,  
meghatározásához általában több tanulót használt, mint ahányat  
alkat ezempobt j áb6l meghatározott. Igy valószintileg a ' nem tiszta  
tipusok hozzákeveróeóből adódott a :leptoóoc—tipus utolsó heave.  
!ás örvek is azt látszanak alátámasztani, hogy a gyengóbb kon--
stituoió ós biotőnue egymagában nem okozhatja a szellemi rni n..  

kában való munkael jesitmtny alacsonyabb órtókót, 'mert igaz u-  
gyan, hogy a szervezet erői kisebbek, de a leptosom—tipisus leg-
erősebben szellemi beállitottságu. éiorst ds Kibler kiséletei,  
hogy a piknikusok inkább extenziv, szintetikus, tárgyias, a  
leptosomok intenzív, szubjektiv, absztrakt, analitikus munkati..  
pusuak. A nagyobb Odébk64463 érdeklódés minden vaiősröintisóg  
szerint a figyelem erősebb  ős kitartóbb manká ját vonja maga u-
ta.n« Ezzel szemben a piknikus erősen gyakorlati beállitottoágu,  
mr 	 rr.■li+..rrwn.r.r 	 4r.rrYirr+0irrwrrsr4rwasmrMrrMMi oilYrrrw11.wr 
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e► ezért az érdeklbdéu hiánya lerontja azt az esélyt, amely a  
jobb biotonusból adódna. Mindezt figyelersbevéve azt is term6-
ezete®nek kell tartanunk, .ham/  az atléta-tipust a leptosom nem 
érhette el, mert az atléta-.tipue jobb i]boténusa mellett  még 
nagyfoku érdeklődést is mutat mindenféle munkv`iv€il szegiben . Rogy  
a leptoeom.tipue az iskolában általában jobban de kitartóbban 
figyel, mint a piknikus, azt a. tanitáei Órákon tett megfigyelé-
sek ékesen bizoriyit ják. A  leptosom-tipueu tanuló a legnehezebb 
matematikai, vagy _ nyelvi órák alatt is elejétől fogva nagy fi-
gyelmet tanueit. Re lankad órdeklőd se, vagy kifárad, nagy kö- 
telear ég€rzése mindig ujtbb erc feszitéeekre sarkalja. Alig ta ► 

lálunk leptosom-tipusu növendéket,. aki órák alatt a‘ tudatosan 
mással . foglalkoznék, izegne-mozogna, játszana, fira álne. I e nem 
figyel, rendszerint valóban a gyengébb koretitució ja, energia-
mennyisége az oka, amely hamar kiterü4 a ilyenkor a tanuló to-
vá.gb is figyelő magatartást tanunit, de gondolatai vagy elkalan-
doztak, vagy nincsenek is: üresen bámul a semmibe. 

A figyelem megosztásának képessége tekintetében a. test- 
vizsgálat eredménye alapján a leptoaonr.tipue első helyen, áll a 
három tmlpue között. A vizsgálat a következő testtel történt: 
a nővend= keknek fejben szorzási feladatokat kellett megoldani-
ok, mialatt eg+uttal egy tört4, et felolvasását is figyelemmel 
kellett kisérniök. A szorzások ededm5nyeit a felolvasás alatt 
jelp.eztók le, mig a történetről rögtön utána számoltok be iráa-
ban. Az értékelés a helyesen megoldott feladatok ős visszaadott 
történet hűségének összeredménye alapján történt. 

L.: 13.5 	A'.: 13.1 	P.: 13.3 
Amint látjuk, az egyes tipusok között a különbség igen 

kicsi, s bár .a leptosom áll elsó helyen, bizc,s következtetése-
ket ebből a tényből nem vonhatunk. Szükaégeenek látszana egy ria- 
hyobb kisérleti anyagon végzett vizsgálat, amely talán felfed-
né -éhe van- a különbségeket. Az ösezponto itott figyelem terén 
Radnal a kivetkező eredményiekre jutott:  

L.: 5.5 	 A.: 4.89 	 P.: 5.1 	/1./ 
`léhát a rangsor ugyanaz, csak nem a megosztott figyelemre vo-
natkozóan. Felvilágositással ez sem szolgál. 

Ha most a figyelmet a maga egészében nézzük, s a figye-
lem Bajaiban elért rengazámokűt összead juk4 a legkisebb számot, . 
tehát az első helyet a leptosom-tipue éri el./Kitartó figyelem: .2, 
MINDMOW 	 004l+wmMwem■rw maw.* .0 m.o.' WIMMIMMOINOW.Wftrawftom 	m1eVOs■MW..— 
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m©godztott: 1, kanoentráoia Ra.idxsi  .szerint: 1./ ,Bz a gyakorlati  
tapasztalattal teljes mértékben megegyezik. Enke a figyelem meg»  
oeztásdt egy motorikum .ée egy ®zelleti tevékenyeégre vonatkoztat-
va vizsgálta, és azt találta, hogy a leptoeom«-tipusuak jobb ered—  
méAyt értek el, mint a.  t3sbie4. Viszont a leptoetarn—tipusua.k  
gyelmü.k-et nem képesek a réggibb tárgyról az ujabbra gyorean át—  
állitani. Enke taohtiszkóp- ►kieérletein;3 először azt a. felada—  
tot adta, hogy a  szxr.eo szótagoknak azin:;re emlé.kezzene.k , visz—  
eza a k;.sérleti személyek, eztán hogy ne a szinre, hanem a ta rts—  
lramra,. s ugy találta, hogy egyes kisórleti azemélyeknél az első  
kieé:72etre való beállitottpág oly ercisen_ magma:ra:dt,  -?:ogy még a  
máaodiknál ie s7infelelnteket adtak tartalom helyett. A felele-  . 
tek kiérLék.eióQónól a következő eredmény adódott: 	 .. 

perszeverác3óe százalék: 	L.:  21.2 	A .: 17.6  

A lsptosom--tipusuek f i:g,yelme tehát igen jó a megosztott ós  
koncentrált figyelem terén, közepes a  kitartó mu,nkatel jesit-  
cnénybsn, ős erősen tapadójel'leg'.~. Gyors tárgyváltoztatásnál ne m  
megtjfzhatí5.   

Az emlékezettel kapcsolatban az emlékezet  Minőségét 
 
 /jó.  

s.ágát/ és a. meglevő emlékezett anyag felxdszsséne'rL gyoren.s gát  ." 

vizsgáltam. Az  em16kezet. minőségének vizsgálatinál értelmet•  
len sz;;tagpárokat tanultak be a ni3vendók®k, a  ezeket 10  nap  _mul—  
va az elsóga szótagot bivóezóknt alkalmazva visezakCrdeztem.  

Majd 12 három egymással fogalmilag összeköttetésben álló szó—  
csoportot tanultak be, amelyeket 10  nap mulya az elsó szót  al-
kalmazva hivészó g,yanimt v3.ssza.kórdeatem. PiiWaz értelmetlen,  
mind az .  értelmes anyagnál a leptosom.-tipusuak mutatták, fel a  
iea crbb eredmérkyt, bár a kiil.önbség az egyes tipusok között igen  
csekély. Tekintettel azonban  arra, hogy az eredménb nagyjából  
megegyezik a Radnai eredményeivel; valószinü,l.ea n.eafelel a való- 
ságnak. 	 . 

L . : A.= P.:  . 

tirtolmetlen anyagnál: . 	7 6,1 5.6  
trteimee atyagnál:. 8.8 8 + 1 8.6  . 

Radaai adatai:  
5,8 4.45 4.78 /1./  

ami 	 411 r..MW wwrrrsOINNorrar~raearwe.r 0110-  . 	. 	 .wdOmw/rNIrr  
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Az iekOla9, tanitáei ta.pneztalat is alátáezamt, ja, a leptosomok el. 
s6s4g6t az emlőkezet toriiletnn. ' számdhat,, matematikai leveze-
t őseket  a laptosom-tipusu tanal6k jobban eml.6kozetükben tudnak 
tartani, mint a többiek. 	 . 

s  A maglévő emlőkezeti anyag fel.id.ezkisőnek gyorsaságát a 
következő testtel  vizsgáltam: megadott hivőszavakra nOgy perces 
időeg*; s6gek alatt a tanulóknak le kellétt irni mindazokat a 
szavakat, amelyek ezekkel kapcsol.atban esuük.be jutottak. A viz®. 
gálatok olciször konkr6t, majd absztrakt fdalmakra vonatkoztak. . 

Mind a konkr0t, mind  az abaztra3st fogalmaknál  a leptosom-tipuQ- 
nál volt az errilőkzet0 anyag fe3id4z6a4nek lefolyása a leglas- 
eub. Még ezen az aráaylag kis vizsgálati - anyagon is e1Gg Pigye- 
lemrrrtó3.tó kaltinbsőg mutatkozik a leptosom.tipus hátrányára. 

l. a 
 

A.: 	P.: 
konkrOt a 145.7 '161   172.7. 
Absztrakt: • 88.7 1.02.8 10507 
Ez az oredmőny megegyezik a tapasztalattal. A leptásora as in- 
gerekre nem reagál gátlás nőlktül, igy .az eoal5kezet3. anyag felidő-. 
zésóbeta sem veheti fel a versenyt a flott piknikuss8.1, vagy az 
atlgtá;val. A leptosom-tipusu tanulók  feleletei .rendszerint ne m 
tetszetősek, sokszor akadozóak, ős igy  csak igen  ritkán forma. 
eak. Ez4rt a tanár  hajlandó  a,megérderlaelt osztályzatnal lejjebb 
órtél:elni.; 216ször meg kell ismernifnk az ilyen növendéket, ti.i•• 
relmesen kell várnunk, mig összeszedi meet, s ha látja a  jóin- 
dulatot, könnyebben l.egy ?zi. a i,itl.ásait, ós Ilyenkor mFgny f.l.aak 
lelkőnek csatornái.. Előbbukkannak a lelke legGaőly6n elrejtett  
kincsek, s a kiilvilág id.egenal 411 as ismeretlen s váratlan .  
mclasrőgek' előtt. . 

A kombinálási kópessőg vizegálatánál a nüva.rid6kek három 
megadott szóra  egymással logikai összefüggősben 4116 3-3 mon- 
datot alkottak. /Pü-kötsy=óra; a diák' a füViin iil-kezőben könyv.. 
öt óráig ki akarja  olvasni/ Ot :ifonkcrőt yős öt absztrakt ezőceo- 
pori.  volt. Minden szócsoportra való mondetkőpzé,sre öt perc á1.. 
lott renűel.kezásre. Az eredmőar, ért4kelOsón6l a  helyesen mag. 
alkotott  három tagból á116 mondatcsoportok száma volt a dtint6. 
Az egyes tipusok átlageredményeinek megállapitátső,nál a leptö-- 
eomok utolsó helyre kerUltek. 

L.: 9.7 	A;: 11.8 	P.: 12.8 
Az iskolában vkpett rxaegfigye36sekC nem mutattak nag<y különbeé- 
geket az egyes ceoportok ki;2ött, ez4rt a fenti eredoónyek ellen-
őrzése elmaradván -az irodalomban nem találkoztam ilyen vize- 
gálatokkal.. helyesnek  kell azokat elfogadnunk. 
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A kritikai képesség vizsgálata alkalmával a ' tanul6k előtt két  
történetet olvneiEunk fel. izek 	az  egyik psziholágiai, a  
másik logikai ellentmor:cláss,kat tartelCiaztott. A ndvendékaknek  
aeg kellett állapitaniok az ellentoond::;.sokat. Az eredményt az  
szolgáltatta, hogy ki mennyi ellentaonrl,ást vett észre. A kiilc3nb.  
®óg az egyes tipusok között itt is igen kicsi, s az eredmény el-
lenőrzésére itt  sem állott ,rrendelkezésemre idegen vizsgálati  
anyag. A xeptoQUrc—tipue a középső helyet foglalja el a két má-
sik tiltpue között, de a kEil.öxa .bmág oly csekély közte  és az atlé- 
ta között, hogy nsn is  igen lehet ezároitd.aba. venni. 	 . 

1.: 3.6 	A.: 3.5 	P.: 4.8  
A következtefté$i képességet magam nem vizsgáltam. Padnai  

erre  a célra hat szillogizmust használt. Legjobb eredményt a  

lept000m—tipusuek érték el. 	 . 

L.: 5.6 	A.: 4.5 	P.: .5.2  
A müazaki készség terén szintén  csak Radnai vizsgálatai-

ra támaszkodhatom. Itt a 1eptosom—típuauakw a.legg<yengébb ersld-  
cnén:yt érték el, ami természetes is. A leptosern nem a kiilvilág  
tárgyaira intuitiven beállitot.t, ho.nerr, erősen introvertált ti—  
pus, és teljesen idegeniil 411 a gépekkel és a mechanikával  
szemben.  

L.: 4.2 	A.: 4.7 	P.: 5.2 	/1./  
Végeredményben az intelligencia egyes összetevői közül  

a iept000m—tipua a figyelem megosztlea, az emlékezet, és követ-
keztetés teréní, megelőzi a töhbi típust, a kitartó figyeleri és  

kritikai képedség terén közepes, mig az emlékezeti anyag feli-
dézésének lefolyása, a kombinálási «épesség és a miiezaki kósz-
ség terén gyengébb a másik két tipusnál.  

dorsdolstfil.á ~ra.  Akar elfogadjuk Bergsonnak azt az állitását,  
hogy az értelein és ösztön ugyanazon képesség két széjjeltartó  

ága —ami  nár magábanfoglalja annak  feltételezését,hogy miként  
az állati ösztön az egész szervezet érdekeit be céljait me  ;,teste-
sit6 megismerő képesség, az értelem annak embert megfelelője—
akár nem, jogos annak feltételezése, hogy az értelem mükidése  
a gondolkodás inditr kast tekintve a szervezetet e magában fog-
laló énnek erősen alávetett. Azaz a gondolkodást inditékok  
/Denkhntrieb/ nem kizárólag a kiulvil€gból ezárnaznak, hanem  

-- 	
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ciis :pozivzonás_i,oa.n ac:ottak, s a külvilág eeer_a4tayei is oeak, anr>y}- 
ban indítanak gondolkodásra, amennyiben  azok az  ént valamilyen 
forrdban érdeklik. Minden  énnok megvannak  a maga  kategóriái, a- 
molyc:k szerint a külvilágot felfogja, amelyek  szerint  gondolko-
dik, saraelyc:k szerint a kiilvi.lé,gotolakitani próbálja. Az e- 
gyeG tcetalkattt9.puscak ezek szerint a kategóriák szerint is sikü- 
liinö.Inek egyzAstó1 . =l61166en a leptosom-tipus  az, amely fokozott 
mértékben saját disLpozieiói. azer;int gondolkozik  az élet t•ényei- 
rc3l. Madan  problémát a maga sajátos nézőpontjából . ezemlélye 
énjénmk belső arcalat z:ra feet At, Ez  határozottan  kütközik a 
ifju leptcasomn61. Gondoa,icOd.ási inditékai autisótikusak., egészen 
énjébon, érzéseiben 45 hangulataiban gy tikereznek. A külső án - 
ditékük -ha egyáltalán szőhoz jutnek- oak igen  kis  szerepet  
játszanak. Jellemző a gondolkodására, hogy  a praktikus élettel 

• 	jéforin_á, aemecr;i íisezefii.,géée nines.  Gyakran a l;ondo3atai csak  
: arra valók, hogy a külvilágban ezenvedatett sebeket velük gyó-

gyitsa, a sikertelenségekért magát kárpótolja. Magatdramtette- 
gondolatvá.rában él, s bizony a külvilág oetrd.mai gyakran su- 
ly oe kőrakat okoznak e várban. Sokszor a nappal  nem  is elegendő 
a rombolások kijavitására, e ilyenkor az éjtszaka jórósze is 

-ráneula0z uj bástyák épit'eére. A :leptosom-• tipusu ifjak kii- 
zött tehetség szempontjából két jellegzetes /szélső/_nagy c so-
portot tslál.unk: a./ a tehetséges érzékeny, fii./ a buta érzéket- 

---, ler.. Ezek között számtalan átmenet van, de itt csak a két vég-
letet t€argyal juk. 	. 

a./ A tehetoégee érzékenynél autizmueán l fogva a szellemi 
élet áll előtérben. Szellemi felvevőképoseége roppant nagy, s 
munkaké, essége csadralrtoa. Hogy önmagát minél jobban ki.épit-
kiease, s az ezj mé ből alkotot t palotáját minél szebb drága.» 
kövekkel diszithesse, csill-pithatatlan tudásszomjjal, ifjai 
mértéktelenséggel veti ra magát a tudás minden területére. 8J-
j®la-nappal könyvei felett görnyed, e minden mást elfeled. Vég-
nélküli spekulációkban vergődik. Nem elégszik meg azzal, hogyla 
külvilág tényeit egyszer ttien tudomásulvegye, az okokat is kutat- 
ja. Sokat fo ;lal' .ozik önmagával, meg akarja érteni érzékeny s 
sokszor kiivetkozetlen lémét. Elmerül lelkének vizsgálatában, 
de mindig ujabb mélységekre bukkan, s az eredmény sohasem kis-
légitőr Hajlik a transzcendentális felé. Vonzza a rendkívüli, 
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ms a titokzatos. A honnan? hová? nagy kérdései  
fea2al.fxcztstsák. ?'e6rf ókat épit, rendgzereket$ al.kot, e ezekhez  
az épitáköveket sa j,dt le l k4ból. veszi. p4.lGzof6 l5 ha j la.mu, s a  
filozófia nagy kérdései égető problémakint égnek lelkében. E«•  
zek.teiI, ha egyezer felléptek, nem igen tud szabadulni. Spranger  

ezr3s.en, mondja róla. "Csak az a tipus, amelyet uwahban i,ntrover-  
té.ltn.ak, iaefel.éfordtaldnek neveznek, esik  bele  a k;epzPl,et tobzó-
dása és  gz érzelmi boldogság mellett gyakran a filozófiai tépe-. •  
18desbe, Az eg:Rsz ember -millyen aXmer+álve onmazában- tTégi.gszen -  

vPdi ekkor a ki.tző re jt=;lyuk minden kinját, amelyek ugty UldözS.k,  
mint a dó~.~onok. Messzire nem, jut vele, mert móg  nagyon sovány az  
a.nvp.g, amivel dolgozik. A filozofálás anYa.,At ezekben az évek~ 

ben rendszerint az • Önki é.l,ós misztikája kópezi.." /1./ A lélek kia- 
lakulatlansága miatt terncáw.zettlson rendszeres filozófiai gon-
dolkodás hem  igen lehetséges, de meg az élet és tudás egész te-  
rületsónel: Attekintóse is hiányzik.. Minthogy pedig saját lelké-
nek éri.tóköveivel dolgozik, fllozófiai rendszert nam, de önmagát  
lassan .k3•ópithetiw S  ez-az épités a leptoeom-4i.pcasu ifju lelki  
ó1t-:tónek igen jclentós Xrészét kvpezi.Erás az esztétikai érzéke.  
AZig van dolog, amely esztétikailag közömbös lenne számára.. A  
szépség vezdrlőszempont ólc tében. Csak a  magasabb élctkultura ke-
retében érzi jffi1 magát. :Minden, ami  durva, csunya, riki.tó, taszit-  
tólag, bántdlag  hat .reá. Ezért nem  foglalkozik gondolataiban a  
való élettel, vagy ha igen, nem a valóságoe 'flettel, hanem annak •  
égi másával. Gondolatvilágában az abstrakt, a forrl4Yie az uralko-
dó. Vak  minden  iré.nt, ami Valóságos, tapintható és kézzalS'og_  
hatón. A terószettiadomgn,yyok 	nincs éa•oóke. Az önval.lm ~`~scik  
alap jdn késAtett statisztika szerint 27 leptosomból 12--en az  
trodalmat, heten a Lélektant, hárman a zenét, ketten az éneket  
és hé,rm®n a rajzot  nevezték  meg legkedveltebb tantárgyként.A  3e~- 
kevéebbé kedvelt tantárgyak között  első helyen a matemati.ks.. é® a  

tern;,éazettudomtlnyi tárgyak ril2arak. Az itju leptoecamn,ál gyakran  
lép fel prófétai  hajlam; hogy önmagát megválthassa, szeretnó a  

világot megváltani, mássá tenni. 6 nem  is  tud róla, de ez  a meg--  
váltott világ er5sen az á képéra éra hasonl.atoesagára alkottat- 
na megw Az ifju leptdsom gondolatvilágában a középkor hangulata  

artcasamleidimmumsomesir...a..........illiel...  

ffl./ Spranger:Az ifjukor lélektana, 256.1. 



tükrciződiks misztikus, rm ntikum, tulvilági s kissé szomoru. 
A leptonom tipusu ifju fantáziája alig válanztha&tó 

lön dendszer as gondolkoddeától.Ebből következik, hogy f ntáziá.. 
jónak ind it óka i megegyeznek a gondolkodásáéval* y'zek: a küly i-
lágt61 való vissezahuzódás, vágy a megértésre és, tökéletesedé®•» 
re s az erőin esztétikai érzék. Visezahuzódván a kilivilágtól, 
magábazárkózottságában valami kiutat, uj területet keres az ei- 
veszett külvilág helyett. ! ag a a rendszeres gondolkodás nem ]:épes 
'teljesan kielőgiteni, mert ismeretei -s rendszerint képességei 
is- nem olyan nagyok, hogy állandóan foglalkoztatni tudnák. De 
amellett  itt araég a valóság féke t is  gátol já.kx  a teljes kiélés-
ben ős szabad szarnyalásban. Egyedül a fantázia mad számára, 
ahol sóhajaiból virágok fakadnak, e titkon öntött könnyei gyön-
gyökké válva sápadtan csillognak az alkonyi nap fényében, vagy 
a virágos mezőn sétáló Kedves nyakán. Ebben az országban ó az ur, 
s nem kell félnie a durva betolakodóktól, Király lehet, herceg, 
ünnepelt rköltó, vagy nayhir4U tudós. , ltt m:;snyerhet aia.den ©ea-
, tit, megirbatja halhatatlan verseit, és lerakhatja egy uj, vi-
14got megváltó tudomány alapjait. 	• 

Am hiába van  meg az álomország, önmagában még nem elégit 
ki, még mindig ottmarad a vágy a megértésre ós a tökéletese-
&Sere. Ezért a vágyódásából fakadó fantmáziájával vonja be ked-
vane alakjait. Ezeket a neki.tetsző helyzetekbe €illitja, ws amit 
a valóságban$ sohasem tehet: kiönti nekik lel :ft. Amint igykie- 
melkedik a hétköznapi körmi ezetból, leveti hibáit, rossz szoká-
sait is. nuek a megnemesedett önnek minosonek b ine% ős ezek-
nek a fantáziával megszépitett alakoknak nincsenek rossz szoká-
sai.. Sokszor éppen azért menekül a fantáziához, mert tisztának, 
nemesnek, hősnek akarja látni önmagát. Ezért az ón kialakulásá-
nak szempontjából a fantáziának igen fontos szerepe van. "Ha 
megvizsgáljuk ezt s lelki alkatot,  amely szellemkarjaival min-
dent átöleld érzéki vonatkozások se gitság vel keresztüinyul 
saját határain, ami természetesen-még magának az átélőnek is  
titok marad, megvilágosodik előttünk a lelki fejlődés folyamán 
betöltött szemepe. A. magát vágyódva beleélő fantázia a  lélek. 
fejlőd,4sének' esköze. =' ,yuttai a lélekformálásnak as. -a benne 
rejlő képzőhatásu törvwnyszerUsógeknél fogva-." /1./ 

,.... er,... issa...,...... w 

/1r/ Sprenger: ion. 57. 1. 



Az erős esztétikai Orzók és beallitottság szintón nagy 
öeztönz6 ja áe  egyik tápláló t4 La ja a leptoaor t ipueu ' if j u fan- 
táziájának.A vili g tele van széaeógekkel, s az 6 fogckony lel- 
ke számára Minden  apró ezópsóg hatalmas 6lrn4ny. Ezek az áldó-
nyek pedig a fantáziában vezetődnek le. A levezetődés eszközei 
a fantázia-alkotások, amelyeket az if 31.44 Cedzcrint mavószet. 
nek hiéz%nek. Az eejtótikai inditóku fantázaÍ az élmónyek kffe- . 
jez€eét gólozza, tehát nem  öncél. Ezórt azok az.alkotáook §s, 
amelyek ebbóla funtáziéb61 szfiletnek, nem annyira milv(ezi a1- 
kotások, mint kife jezósl eszközök, amelyek ippen a kifejezős 
müv ezotónek vannak hi j jávali s czőrt nem io válhatnak rrUvós; i 
alkotásokká. Minthogy m6g nem uralja a kM jezóai formákat —e 
az igazán miivéezi tehetoógutől eltekintve- nincs i® házzá ta- 
relr►e, hogy azok elsa játitánával f6radozzók, azért' ezek a fan. 
tizia—mggnyilvánuláeok tulnyomérészben a nilvész .: tek olyan te-
raleteinnf keresnek utat a mvgtcstesalc:ere, ahol az anyagi esz-
közök az élmvnyek szabad kifejezőse elé kevesebb akadályt gör-
ditenek. z4rt legkedvesebb a költószet és a zene. Am mgg a köl-
tószet minden területe sem alkalmas, mert az eposz, dráma, re- 
gént' egyrőe .t hosazabb lólekzeta, mint az dif3u türelme, má$-
ráezt mert bizonyos objektivitAst követel, arai a 1eptosora—ti-
pusu ifjunk lolkót6l messze áll. Igy egyedUl a lira az, ahol 
rendszerint regpróbá kozik..A lírai kisőrletek aránylag jól  is 
sikerülnek, mivel igazi éln=wnyból szelletnek, de terAszateeen 
formai kéezsóg nd1kal itt sem lehet rnaredand6 alkotásokat lwtre-
hozni. 

b./ A buta érzzketlen mind a gondolatgiláj, mint a f'. ntr.3— 
zia terdn messze elmarad az előbbi csoport mögötti csek,óly 
szellemi  kópesságénél ée árzóketlens6gónólfogva gondolatvilá-
ga szegény, fantáziája alig makcidik. Ezeknek icike ott vár, 
amelybe alig hatol be a napsugár, s ha néha mégis megvilágitaná 
a szeg nyoa  falakat, a stitótsóghcz szokott szerre i jedten fordul 
el tele. A,  visszavonultság s zárkózottság onnc:l a csoportnál 
megvan, de hiányzik a lélek belső virágzása, finom őrzékexiy- 
edge, l;z az a csoport, amely a statisztikában a leptoeam=tipue 
eredmén eLt lerontotta. 

Lelki tipusolzi 
Mielőtt tovább folytatnánk a leptosom—tii?usu iskolás ifju lel-
ki 61eténk 3ellemzóeét, az egyes m^gn,yi.lvánuíáai teriil.etein 
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eziikaáge©nek látszik e tipuBt eg©ez röviden jellemezni. Ha ezt  
megkisóreljiik, rögtön szer*etii.nik, hogy a leptosom lelkialkat  
nem teljesen egységes. Vannak álteláinos jegyek,aaaelyék minden  

leptosomnil megtalálhatók: treendes, .táretalan, tartózkodó, humor.  
talan, kLilönc t  Ev.ek az egységes: tempersmentumból fakadó közös  

tulajdonságok, amelyek azért lehetnek az eg6sz tipusr.a jellemző-  
ek, mert az egósas tipue testalkata, következóskópen biotőnusa,  
belső elválasztá®u mirigvmüködése ós temperamentuma  is hason-  
lő fei©Laitt:aü.. De  ezeken kiv:,l. dannak . ®peciális tulajdonságok,  
amelyek már a karakterre vezethetők vissza. E t6ren már nem egy-
séges a leptoeom-tipus., mert a, karakter nem a testa.x.kattz;l  f3~ggf  
hanem inkább.  a kclponyaalkattni van Usezefizggóabcn . Term©szetesen  
az egyes testalkat-•tipu3okks.1 b izonyos koponyaalkat-tipusok is  
járnak egyiitt, de ez csak  a koponya általános foruá jára vonatko-  

zik, hogy az egyiatt járás a részleta.it tekintve megvan-e, óa  mi-  
lyen mórt4k11, arra vonatkozóan m'g  nincsenek megbizhatá adatok,  
s Vn.  sem vógeztem idevágó vizsgálatokat, amelyek már messze neg..  
haladták volna egy .disszertáció kereteit. Bizonyára a leptos omm.  
tipus jellemző-s általánosan ismert koponyaalkatával fugg össze,  

hogy a leptosom-t ipuat --eme, a .  karakterre visszavezethető  tw- 
lajdoneágokn~megfelel6en- Kretechmer alapján nógy alesoportra  
oszthatjuk: 	, 	. 

3 1/ Az e
i
r zókeny lvlkti , visszavonult idealista ,o ► en‘ben tV  p- 

reng, 
 

 szereti az ab©ztrE:ktot, a szobalevegőt, vagy a ma.gá: os  
tereóezetet. Ritkán órintkezik emberekkel, e ebben Ugyotltn. Peak  
egyes, rógen ismert ezenn4lyekkel ~,~ bizalmas: Belső beál--  
lit,t`otteágm a tulfeszitett öntudat ó® az önelógedetleras©g 1ö- 

 

zött ingadozik. A diezne.k ©s k©kelemrek megvetóse nem egyszer  
az i.grt6 egyszarüse:giivfokozódik. Nórnelyi.knól a kiálgS burok  é- 
lee, szarkasztikus, ideges, S,ngerl©keny. Néha nem emberkerülő,  
igyekszik hiveket szerezni m,eggy6ZcidEs6nek, esetleg szigoru e-  
rény idealista. 	 . 

2./ A hideg órz ©ketten csendes, hallgatag, buta, száraz.-  

3.f Az  előkelő fimonleikö. 3.degrentzere rendkiviril órw©keny_„  
Menekti7l minden -kiixönn6gee e1614 csak a ezigorue.n megválogatott  
társságot kedveli. Jeltea»v rá a kínos testápolás: nem birja  
a rosezulvaealtságots Eajlik a hiusá.gre ós a táreneágbeli pedan-
tériára. A hangulatok iránt rondkivül érz©kény. Sértőflókany.  
Vagy álmodozó, vagy metszően hideg. E16ka16pködó, nóha blazirt,  



dekadens,  
4./ A hideg, uralkodó .egoista: merev, ezigoruan 4lhatá-  

rolt órdeklódaSaai köre-van. Szere t de tud parancsolni. Igen erős  
Untadata van. Gyorsan aaértódik ős hoasaazu ideig tartja a hara-  
got. Jelszava:, vagy, vagy. Korrekt, katonatiszt lesz, vagy btlrok-  
rats.  

Az első csoport a legnagyobb, e tula jdonkópen ez kópvíaseli  
az egdaaz leptosom-tinusst. Az egyes szerzők a leptosom-tipaaas jQl--  
leMz6adnól mindig esak ezt az egy t ipust aszokt~+..k megrajzolni.  
A többieket meg  sem emlitik. Bnnek az az -akfah  oka, hogy +sgy-  
rda:szt az  első  csoport az, amely 1e~;~ a::baa kifejezi azt, amit az.  
emberek a Zeptoasom-tipursba beleki'pzelnask -azaz ez .vi4e1i swan  

legjobban az igazl. Ieptoaaom von.á.asokaat- aráasrászt hogy ez a csoport  
a  legnagyobb, mig a harmadik, negyedik csoport c:ak kisebb azá--  
zal.ókát alkotja a leptosomok csoportjának. Mindezeket fi.gyele=.ibe-  
vóve a továbbiakban ón is aaz 0le5 csoportot fogom leptossora-ti--  
puas kópviaaa3l5 jdnask tekintetni -tekintettel arra, hogy egy ti-  
punt mógia csak fel kell ruházni a tipue által4nos jell®mvordsaai--  
val., ős  hozy ezeket caaaakias a tipusban le ;;;1lagyobb 14szltelma<:a1 e1.ó- •  
forduló konttrdt  egyedek  jellemvonásai alkothatják.. mógiae a-  
hol szükséges lesz, a többi kis l.dtaszdmbun előforduló alasoportais  
kat is jellemgzni fogom, kUlönösen ha azok .  az il.tnlam ae,;vizaa-  
gilt anyagban vaal.óban. előfordultak.  

Lietérzasn. 	 . 

A ieptosoar>~-tipu:su  iskolás ifju :ilaatózrz6aa6t a ieptoaom  
konstituoiő 6a biota5nu® teljesen meghatározza. Ml.nthag.v a kone  
aastitaialciója igen gunge, a a biota5nusas nagyon alacsony, az í.f ju  
elat6rzéasd~ gyemgasaség tudata as a kiiivilág fenyegető ereje a  
fé1e,l.Met, bátortalanságot, pea>vzimizmusat teszi uralkodóvá. Ki-  

sebbeógi őrzésben szenved, kerEili a ktizdeiaáet ., felldpdase fóldnk,  
bdtortaal.aan+ Állandóan aggodalmakkal óe kőtsdgekkel küzd.  ~inde« 
nt4tt vasaszól,yt óas ellenállást lát. Az  ólpt asötét, remónLytaa:len  

'számára. M inthogy a gyakorlati óletben nehózkeas ős fól:ónk, az  
eszmei világhoz fordul, csak lassan  tudja magát elhatározni,  
állandóan gátlásokkal küzd. A gyenge  biotónuas miatt  hiányzik  
nála a  lendtilet ős a 'ne.g~yvonaluság, ami pedig az ifjukor általá-
nos sajátossága. Ugyancsak a &fange biotónus asz oka, hogy a  
ktilviiág 

 
legkisebb ingere is aránylag erős hutást -  vált ki. AzoL  



az ingerek, amelyek a piknikusnak még kellemesek, neki már  
.bántóak, brutálisak, fájdalmasak. "Sie euahen möglichot alle  
Au®eenreize zu meiden, abzudömpfen, ele sohlieeeen die Léiden  
ikres nausea, um in dem zarten, gedLmpften Halbdunkel ihree  
Innern ein phantestiech tatenarmes und gedankenvolles Teaura-  

leben zu fiihren." /1,/ A 1a86  haájaok erőssége miatt igen erős  
a hangulati élete., de az érzésvilága nem egyenletes foly-áau, 	. 
hanem változékony - ős heves« Lz a vltekozis a legnagyobb mély-  
ség és magesoág között állandó jelenség. Hiényzik a lelki egyen-
gulya. Gyoroen lelkeeadik, majd könnyekben tör ki. Egész lelke  

ujjong, és rögtön rú reménytelenségben vergődik evetien hul-
lámző hangdia*i. élete ,r érzékennyé és ingerlékennyé tevei *  Rend—  
kiv t1i felindul dara képes, és egy ártatlan s •ó hala osan megy  

sértheti; mivel kife jezőkóezsége igen gyenge, nem képes hangu-  
latait é®t zéeeit levezetni., A mindennapi élet'kellemetlené-  
gei: összehalmozódnak lelkében. Nem szól semmit, de avatni rágje  
belt~lről, mig agyszer hatalmss erővel kitör. Ilyenkor környezet:-
meglepődik, .mert .lehet, hogy egy semmitmondó sző, vagy  pfllan- 
tás volt az a szikra, emely a robbanásig feeziilt kedélyt katti4  
résre birta. Sprenger életérzés-tipussiból a buekocror azp amely  
a leptoeomnak megfelel. "Vannak ifjak, akiknek melankdlilcus  
vérmérséklete a betegség határait eurolja. Élményeik, a legmó-  
lyebb feketeségben áramlanak töve, még azok gaz órák is, ams lyek  
objektív szempontból vidámak lennének, sötétek. Minden tele  
van halálsejtelemmel, minden kinzó tövisként ezur bele lelkébe.  
Rendszerint ezzel az állapottal egytitt jár. az aktivitás eulyee  

megbénulása. Az élet uralkedik az emberes., ahelyett, hogy az  
ember ure1r odnék az életen: az ember felőrlődik. Es ez sz élet  
harapófogók között tűrtje a lelket, amelyek féjdelmesan bele-  

vágódnak. Semmi öröm nem tud kifejeződni, mert csirájában el-
fonnyed.. Minél inkább a személy ee középpontjába kerül ez a .nelan-  

kólikus voe?".o a fejlődés  . éveiben, annál inkább leeullyed nega-  
tivizmussát öntagadássá, viligtegadásod,vógul nihilizmussá,  

amelyben minden lehetséges értők .zordon értéktelenséggé változik "/24  
MI....,....._  

kretac:hmer i.d. 3. 69.  
/2./ 	r i.m. 325:1.  
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. Sprar.ger jellemzőednek tcrmószetesen ceak az .alaphangulata  

lik a leptoeom-tipusu ifjcua s  Mert pl. a nihilizmus nem az  .n  
jelző, ami a leptoeom-tipust áltálában jellemzhetnó• Sokkal   
inkább a®eenrlefl snvdrgás az  ' ideál fe8ő, vágy a tökőletes I-
ránt őe állandó szo©orus€g a teat és Vick cacak'ly erői felétto  
jyagyon kiábrándult'- az az if ju,  . aki nihialetava lesz, ős  fő-
leg fantáziátlan, amit a leptoeom-t.ipueu if jur5l nem  lehet d1••  
1.itau^si„ KóroQ  esetben előfordulhat ugyan, hagy benső teremtő  
ere je, mi ,Adent sajátos ezinbe öltöztető  fantáziája felmondja  
a szotela.tot, s a tárgyak rseztolenső ;e, 1'lek.nől:kiíliaőge de  
utálatoosága nthili.etivd teszi, amely maradandó  termőszetóvő  
vdlik, de ez oly ritkin fordul ol6, hogy egy ti.pu3 X.megrajzolá-.  
sinf  l nem játszhat  szerepet.  

Ha a leptoQoan-tiUusnil előforduló többi altipust nőzzük,  
ott is csupán a  hideg egoista az, aki,  első pillanatra uwv  tü.- 
nik fel, hajlik a nihilizrnuéra, de valójában a IA#gm®sezebb  ;~11 
tőle, mert  egoista beáll.i.totteága miatt mindig  erősenA.l.eti,gen•.  
lő,► nig az órzőkeny idealista kóros esetekben, va.g,y igen nagyfo-
ku destruktiv 	lelki  megrázkódtatás után niskiiliptává  
vő.lha.t, addig a hideg egoistával ez jóformán sohasem fqrdulYat  
®lő. Nőgis található egy kü3önbg6g az órzikexyl.clkii idealists  
őe a hideg egoista 51.etórzőeQ között. Mi.g az első főlőn~-., visz-  

• szahuzfdb, azerónYs addig a második s::i.nt;:n nem avatkozik ugyan  
béle lózyóhek benső terrószNtőval a vil:ázi .  dül.golt intézősébe,  
magit mindig ktz?.önvila.szt,3a a világtől., de mtigis őrvénoyeaiteni  

igyAleszik akaratát, jogokat követel,  ós  a i`:íi3vil.ággal szemben  

nagy  er5 lyti mutat. nig az órzőkenl► idealista azzal  mutatja meg  
ktilünálYását, hogy vioszahuzfdik, a_ddig a hideg, egoista azáltal,  
hagy 3.e  akarja igázni a környa7etwt. Ü'flermeneehnc.k órzi, magOt  
ős ugy is visel.kecl3k. 	. 

Állásfoglalás  ae; igkalával szemben.  

Az iskola fogalma ka=eetp~ kőt og~.,rnáat - :•1  elkü7»iiniilt 
fogatai formát ölt az iskolás ifjunál: az iskola ős a tanárok  
alakjában. 	, - 	

. 

Az .  páiskolá gaga az elvont  cat, a kulturit s  a hivatást es  
a tanulds álta .idn.oe óletfctrmr ját jelent  i. Ez legtöbbször csak  
nagyon halványan szokott ól.ni az ifOak lelk§beri. Gyakran  



— ko_ 

&eak az iskolábelópis elhatározásánál ós nóhá.ny, az if jura  nóz-  
ve rendkivifli esetben tudNtQS /pl. az iakolából való nugválás—  
npk eootlegee felvetóe6n41/1; nem ira  van ez azonban  a leptosom  
tipuou 2Qkolme ifjundl. Minthogy-doTkUlvilág minden apró hatá—  
~t fokozott mórtőkben őrzi, az~ ieko/dbalntaós ós az iskolibajá—  : 
rás erős, foilyton aegujulő óiMnyQorozatot jelent e:.elcrárn. Az  
iskola .egyenlő a tudással ciao, ©r%e11Emieóggc:1, az 6 igaoi net.  
t~rületó~vl. Ezórt nagvoxn sokat vőr ós kiván tőle. _Elsősorban a  
ezo3.lerai életbe való bevezetőst, szellemi órt  ók¢k  elea jr.~t itá.  
sát, amaiyoktól, azt várja, hogy megviltozte:t ja egész 	óletót, 	 : 

s arhatalmat ad  neki önmaga, óa a világ falett. Lbbe;n a tudásban  
latja egyetlen fagyverót az lettel ivivaddó kardban. Aamasanpi—  
ben nem coLa:lődik . --ez  nem any ira az iskolára, mint inkább az  
ismeretek me;  váltó hatására vonatk.ozik— akkor az 3skola .  jóte—. 
vő je, barátja; 'ha igen, ®lier.sógdvó válik az iskol6nak.. Szinte  
va.l3ásoa jei].egii tudásvágyból a tudás tagadásába megy át. Tud  ás.•  
e11EYies lesz, a a lrulturót haa.ugnak tart ja..y Ha ilyenkor vóletle—  
nü.l hail R®ue9eauról, akkor egyszerre .  prófétai heveásóggel .kez—  
di á12itani, hogy az oohcriségnek vissza kell. tórnie a torráivgzo—  
hex. Ez a tuda.~an való-csalódás rendszeriat %nem állandó e  átme—  
neti jellcgiz, hanem a te.gadó;: szellem legtöbbször az egjaz óle—  
texn:  át rnermared. A leptosom.tipusu l.fju nem  tud könryern ett9f.k—  
iani ilyen megrendülóeeken, mint pl. a  piknikus, azórt rend.ki—  
vi:il fontos ránózve, hagy milyen iskolatipusba 	a másik  
kót tiptn2nái csupán arról van sz,ó, hogy a  helytelen vá.7.caeztáe  
miatt olyan iskol4t6pusba óe), pályára  kern, ahol kópessógeit   
nem tudja jól kifejteni, addig a leptosomn` .1 a tuds igo: l.ósó—  
ról ős ta.gadáéá.ról, valarnil.t arról, hogy .  egósz él.c:te folya.aan  
gyil].bÍettel tele undort fog-be pályájával ős 	ólettel etemben  
éreA,, vagy 	heveeségLi lelkesedőst ós elapadhatatlan  mun—  
kakedvet. Maga az is .kolába jc rás tőnye nem  ellenszenves előtte.  
Hivel konet$tucfója, biotónusa gyenge, nem kivSn4a annyira a  
szabad tevóken~ sóget, s nem olyan önállóságra törekvő, Want az  
atléta.; nem is annyirelk:'nyelrm:o®, mint a piknikus,  é lt ;Zá~nos— 
eágban jól bele.illeazk.edik az iskola rendtartásába. Kevós sza.  
bá,l.ytal.snságot i.k .övet el, de ilyen esetben nehezebben javitha—  
tó, makacsabb, mint más ifju. Az i3nvallomáöok tanusága szerint  
a leptoeam-tipucuak 90—a . szivesen jar ieka_láeba, mert gziike6—  
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gót érzi, vagy legalább is belátja a nevelő,de főleg müvelö 
hatását, 	 . 

A hideg érzéketlen, buta •tipus nem érez közösséget az is 
kolával. Az ismeretek eleajátitása nagy terhet jelent számára, 
de különben  maga  az iskola légköre megfelel természetének. Jól 
kormányozható, 4e igen kévés baj van a magaviseletével. Az elő-
kel8 finomlelkü viszonya az iskolához mindenben megegyezik az 
érzékeny idealistáéval. A hideg egoists szintén jó diák, ezor-
galmas, de nem tUri olyan jól az iskolai fegy : imet. :Sok rendel-
kezést sérelmesnek tart magára nézve, s ebből gyakran szárma. 
zik gyűlölet az iskolával szemben, amit csak igen nehezen tud-
na. leküzdeni, de nem is akar, igy még felnöttikorában is megma- 
rad. 	 . 

Az iskolánál erősebb élményszerUséget jelentenek a lepto- 
som-tipusu. ifja s' r ára a tanárok, mert mig az iskola maga csak 
elvont fogalom, addig a tanárokkal naponta érintkezik. 6k azok, 
akik vgyakőrlaúban IAegozsmélyesitik az iskoJát. Egyéni.oégük,mo 
Boruk vagy rokonszenves, vagy ellenszenves előtte. Csak igen 
ritkán közömbös.  A  csendes,  halkszava tanárt szereti, de igen 
kedvelpt az arisztokratikun modora is. ilindkottö azért, mert 
nem jelentenek . tulerős ingerforrást sz/imáira. A mozgékony, te- 
vékeny és jrkedélyU, élcelődő teaár ellenszenves neki, mert előbb- 
utóbb megsérti érzékenységét. Minthogy erősen szubjektiv beál-
litottságu, maga  a  tanár egyénisége dönti el a tantárgy szerete -
tét is. Érvekkel nem  lehet `' hatni, mert az érzelem nála az 
uralkod' . Ezért a nevelés . eikerét az dönti el, hogy  milyen  4r-
ze .l:ai beállitottságu az egyes nevelőkkel szemben. Az érzelmi 
sikonlieh-et legjobban merközeliteni ', de ez igen nagy óvatosságot 
ós tapintatot -követc.l. A leptósom-rtipueu ifjut nagyon komolyan 
kell venni. A. tanár számára állandó problémát jelent, mert én-
jének két rétege van:  egy  külső felszin, amely hideg, érzéket- 
len i  4e egy belső érzékeny helység, ahol a lélek legszebb virá- 
gal ny il nak. Esetleg felezin nines is; csak egy kérdőjelet lá- 
tank magunk előtt, s az ifja ugy tünik fe l . előttünk, mintha va-
lami 	világban élne, s csupán . a teste lenne jelen. És ez igy 
is van .  Kretschmer szavaival élve a le 'ptosom--tipusuak olyanok: 
"wie kahie ., rlmieche Hauser, Villen, die ihre . Leben.. . nor der grel-
lon Sonne gesclossen haben, in ihrem gedampften Ínnenlicht a- 
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 warden Feste gefeiert." /1./ 4vekig tanithatunk egy lepto-
sorn-tipusu if jut  , anőlkül, hogy a icgki.eebb 36p4ssel is közelebb  
jutnánk lelkóhez, Hideg  4s őrzéketlennek látszik, mig egy. kirán -
dulás a?.kalm4val meglepetéssel látjuk, i1,c,,y titokban k-ángyzve dő-  
deget egy, a fdnz.kéből kiesett maddrficíkát. Volt egy di~~ktáraam  
az iskolában, aki hide ,' volt  ős megközelithetetlen, mindenki  
megbotránkozott rajta, hogy any ja temetőzőn is őrzőketleh  are  
cal, könnytelen szemekkel vett rőszt, de  egyszer  látt€3ra, want  
titkon keservesen  sirt, mert a kis kecakő4li~.. kimu.lt. Ne  ,~Ygy jiik, 
bogy  az ilaen k"rilszinre hideg  ifju számára- mindegy, hog;,s~ z.n sisel-  
kedik vela a tanár.  Kedvenc tanárjának szavait mohó szom jusd,gg3l  
issza, mig másoké előtt bezárja plelkőnek kapuit. ót is múg le-  
het közeYitcrri., du ennek  utjai 	s azapfeltóte le  
a szeretet ős jóindulat. Csak tnsg_ánoe, négyszemközti beszólge•-  
téeek $lKalrrával tdrulnak fel lelkúnek kapui. Áz osztAlyteremhen  
hiába .közeyitünk felője ., mert  semmitől sem borzad  jobban, mint-
hogy a tömeg belelásson ].e:Lkébe; /ezőrt nem  sirt az arar ja teme-
tésén/ de semmire sem vágyik  jobban, m3.nthog<; kedvenc tanf`r  ja  
előtt ezivdt kiönthesse, s tar"bsiurvkat kaphasson től'e. Melt  olyan  
nehóz ezd,gtára aliga2ddni -a lőlek ős az 4let utvEeztőiben. Am3],,yen  

sokat - jelent neki  a szimpatikus tanár, 4ppon . : +yaxt ke ne rUá őget  
okoztS, mitlölet'at keltő ^r. ellenszenves. Ennek egy szavát sem  

hiszi. Minden  görekvóséBon ellen való  támadást  lát. Ha  kö;aeled-  
ni próbál hozzá ,  sz xnl~ lóut .ős cselt  szimatol. ~egfi~,,;felőy~aim,  

valamint a tanulók cinva:il:.,uáea.i azt bizonyitj ~~.ká he g,;,r a lept©-  
som-ili.pusu iskolás if;junak általában a lelatoson lelki bEá11i-  
tottságu tanárok szimpatikusak. . Ennek kőt ma gyárázá-ta in van.  
Egyrészt a lgptosaut-tipusu ta nár maga is cQenci :w,  vxeezabulő-  
cYott, ebórt nevelő ős tdriittí eljárása, modora is  jobban  megfelel  
a leptoson-tipuíqu ifjunak. Nem .górt  i met, őr•zőkpna sógót, e mint  
ingerforrás biotónus=igo.-ak is inkább megfelelő .  A  mdsik crrnag~,re,.• 
rázatot Szondi 1¢lektdni e3.gondllása naujt  ja: a 1Qpto:aom-tipsu  
iskolás i.fjunak azért szimpatikus a  leptosom-tipuzu tear, mért  
az egyes ösztönkiirökbeti nxndkettó jitknől többő-kevőgbbő ugyana-
zok a g6nek uralkodók. Tehát inkább g ~nrokonok, Mint  edy 1Qptoa  
som ifju ős egy  piknikus  tanár.  
O111•110111011MINAIIIII0111111111I,FII111tMY 	~ 	 . 	. 	~ 	 M—  	OINM.1.011......O111.1.1410fypftla wl.■••• ■ 0 MM.  

/1./ Kretschmer I.M. 128.1.  
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Ha az öflimallnmások nézőik, kitűnik, hogy a leptosom-tipusu ifju  
ezeiret lekolábo járni. fim mégsem meri ött igazi énjft mutatni,  
nem mer őszinte lenni. "z őszinteség hiányára vonatkozóan há-
rom vezető gondolat tűnik ki az önvallon sokb6ls 1./ a taná r  
roíWtól való félelem, 2./ az Uldöztetéei érzóo, 3,/ a szálaősé•'  
geci viselkedés miatti öeszeiitközée.  

A félelem oka az, hogy a tanárokban általában olyan felett-
tea  hatóságot lát, amely ' bármikor kész a mogtor láera. Ha be  
látja is az iskola oálkitüizéeeit, ha el is ismeri, hogy a tag.  
nok igyekeznek igazságosan és jáindulatuan ,  eljárni vele szem  
ben, mágia fél az erősebbtől, a hatalmasabbtól. 'A védtelenség  
érzése ez, amely a rossz biotónusu egyénekre mindig jellemző.  
"RM jÖtterA, hogy a le u jabb korban a tudás a fontos, tehát ezi-  
veoen tanulok. A tanárokban többé-kevősbb6 1áto# az igyeke-
zetet, hogy bennt►nket igazságosan kezeljenek.....Az iskola de  
a tanárok rendelkezéseit igyekezem tel jesiteni, már csak a-  
zért is,  merte ott veri a tanárok hosszu .keze. ." Vagy: "Szeretek  
iskolába járni, mart szeretnék tanult ember lenni. Ez az élet-  
:célom. ' ....őszintének nem minden esetben mondhatom magam. Tudom,  
hogy a tnnrok javunkat akarják, de azért n'ha'igazságtalanok  
velünk szemben, mi nem tehetünk ilyenkor semmit, de ha velem  
történik ilyem, a hátuk mögött  . bizony i( gondolok mindent."  

Az üldöztetés őrzésének oka,  hogy a leptoaom-tipueu ifju  
gyengeségónok tudatában óvatosságra kayszerUUl a kU3lvilággal,  

e igy a tangrokkal szemben is, de ez az óvatosság együtt jár a  
gyanakvással, s a gyanakvó szemek a . felfokozott figyelem miatt  
mér oi,t is  ellenséget és támadást 1=t_ak, ahol ilyesmiről sző  
einge. "Mér gyerekkoromban nagyon ezorettem volna tbc itó len-  

• mindig iskolásdit játozottam, én voltam a tonitób€osi.  
A tanitóképzőbe is azért jöttem, hogy ez a régi vágyam telje..  
süljön. 14em is lenne semmi baj, de egyes tanárok nem néznek 	.. 
jó szemmel, hanem minderáron el akarnak üldözni innen." Vagy:  
"Az iskolával jóviszonyban vagyok, mart azért jöttem ide0d200  
tudásomat bóvit,eém... 	tanároknál álteában jóindulatot látok,  
8e van köztük olyan is, aki necc ped sgógu©nak való, hanem ideg-  
rontó, az ifjueágot de  hazát Aztitó.....őszinte az iskolában  
nem merek lenni , mert vannak bedugók, akik 'mindenről érteai-  
tik az illető tanárurakat, e igy az őszinteségbél baj származik."  
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Van olyan,aki ezőleősóges, vagy makacs természete miatt 
k©Zrtil összeütközősbe a tenirokkal. Ez látván, hogy igazi én- 
je leplezetlen feltárásából sok kellemetleneóge származik, i.. 
gyokv zi.k azt eltakarni a tarsír előtt. Az ilyen nehezen tori 
az iskolai szab lyokat, e a tanárok rendelkezősei osak arra va- 

hogy kijátssza azokat. "Az iskolával velő viszonyom nem . 

tulságosan jő. Mindig kerestem az ary'arty közőputat, sajnos, nem 
mindig találtam el. A tanárokat osoportositoni tudnám; vannak 
rokonszenvegek és ellenszenvesek. Van egy-ke rttó, akiket csak 
ellensgemnek mondhatok. Őszinte nem merek lennei, mert lehet, 
hogy akkor sohasem tudncn elvógezni a k€pzőt. Az  iskolában áI- 
arcot viselek, de ez$ eok ©voto rágat kíván. igyozor voltam 
ebben felületes,, mag is lett az eredmE nye; fólóvkor elbuktam•" . 

Vagy: "Nekem magamnak is sok bajom van szeezclyes ós egyilc vóg- 
letből a másikba eső terin:szetemmol. Nem tudom, hogy miórt va-
gyok ilyen, de azt tudom, bogy ez nem jó.  Nem főrfias ós nem ge-
rinces, nem is ,  Jó tinit ak velő termőszet. . Igyekszem legyőzni, 
de nem sikeríts,. igy legalább azt próbálom elórai, hegy a tanára-
im tudom et ne szerezzenek róla, mert főlek: elvesztem Jóin. 
dulatulrat." 	 . 

Az órzéket1en buta nehezen tudván megfelelni a követelmó-
nyreknek, fás a tanártál, brzőketle sóge miatt érzelmi kbzössóg 
sem tud közöttük kifejlődni, de nagyobbarányu ellenszenv oem. 
Az előkelő finoralei oeak a %a, onló lelki vonásokkal rendelkező 
tanorral tud.bensőeóges viszonyba kerülni, a többiek Bórtik ér- 
zókenysógót ős izlésőt -. Rendszerint orrak egy..kót tanár vara, 
aki az általa fe3.állitot .t követelm:nyek4nek megfelel. A többivel 
szerben közömbös, vagy egy kis megvetést érez. A hideg egois-
ta a tanirokon is uralkod. i szeretne, nóinelyiken sikerül le.  
Az Ilyen tanárt megveti, a többivel. szemben pedig ellenszenvet 
érez ;, mert ,Beméi : gy ő uralkodna felettük, hanem móg neki kell . 

azoknak. engedelmeskednie. Lelki kapcsolat nem fejlődik ki tanár 
ős tnnitvány között. 	 . 



Alláefoglaláe 6e szoGidlie beáll.itottság a társakkal szemben. 

A leptosorn—tipueu iskolás ifju társtalan és magányos. 
Diáktársai körött idegenisi mozog, fdlrehuződik, kUlonc. Nem 
vesz r.6szt durva játőkeikban, haneurozásaikban, mert gyengo  
kot 8titucióju 40 biotónueü. Nem veheti fel a versenyt a tUbbit-
ekkel gyenge ceonb -6s izornren&szem miatt, de alacsony bio. 
t6nusa  ma is beztiik4li er6o mozgások kezdem4nyezósőro. Tu. 
datában van gyonge€a64;4nek, azőrt félőnk 6s f'lezeg. "A d c. 
társaim között rosszul '6rzem ca e am, mert velem a leggye'6bb . 
tanuló is packázik, mert hagyom magam. Mindegyik erősebb, 
mint 6n, ós ha engem akármelyik meeiit, nekem állnom keli,mert ' 
nem tudom visszaadni. Viszont az osztályfőnök urnak nem .akarom 
me c ndani, mert nem akarok árulkodni.' Akkor azt mondanák rám 
hogy apioli vagyok." Matyik:"Osztálytársa3nml szemben zárkózott 
vagyok. Nem bántok meg senkit, nem szeretek veszekedni, vere-
kedni, de azt sem szeretem, ha valaki bmlámköt. Az ilyen alkal-
makat igyekszem elkerLtlni, de ez általában neh6z, mert a fiuk 
legnagyobb róeze kötekedő term6azetU, ős semmit' sem áll meg 
szó n4lk€U1 4  Akiről pedig látják, hogy nem orran, mint 6k, azt 
annál jobban zfsekirozzák." Igaz, hogy az if jukorban a test i  erő 
már nem annyira döntő jelentőségő, tÉriyező az ifjak egymásközti 
viszonyának ős rangsorának kialakitásában, mint volt e . gydrmek- . 
korban, de rule mindig nem elhanyagolható tőnyoző. A  gyerkekek 
ere juk ős ttgyess6gíik atapjún rangsort filspitanak meg egymás 
között, amely főleg arra jó, hogy tisztázzák azt a kardőst, 
hogy kinek kit szabad megltni 	hogy a mogutött vieoza.. 
Uitne. Bizony, a gyenge testalkatu leptoeorra.tipusu gyerek main,- 
dig a legvőgón van  ennek a rangsornaka őt mindesti. Utheti. 	' 
Ez bizonyos alaosonyabbrendUUsógi őrzőst volt ki benne, amely 
ankg if jukorában is megmarad. 1rz6kerj; lelke nem egykönnyen fe— 
lejti el  a rugósokat, pofonokat, s mio megaláztatásokat. An 
nál inkább nem, mert a rangsorban elülál . ik mőg  az if jussai fo-
lyamán is többször nyom4tékorsan figyelmeztetik az őt megil-
lető helyre; bár a te lti bánta1maziesk mi.i d ritkábbak lesz- 
nek. Am  ha  már nem is a derekedcsben mara.i elöl, a tev tnevel si 
órákon, sportkörökön, kir .b : du .ásokqok minduntalan magának is 
látnia kell, ' hogy a testi er5 ős U yes®6g dolgában meeeze el. 



marad a többiektől, bármennyire nem áll is a test a leptosoni-
tipusnál az érdeklődés és értékelés : középpontjában, mégis az 
if jueág általános életfelfogásából bizonyos lendületesség, tett-
rekészség, versengés fakad, amely nagyrészben testi vontakoz-
másu is, de amely a leptosom-tipusnál éppen alacsony biot&,nu-
éa miatt hiányzik, és ezért ellenhatásként a valóeágtól,a kö-
zösségtől, társaitól való elfordulást eredményez.Látván, hogy 
társaival tizemben a versenyekben, tréfás, de a rangsort megálla-
pitó, nagyon is komoly jelentőségü küzdelmekben alulmarad, el- 
fordul ezektől a közös vetélkedésektől, egyuttal a közösség- 
től is, mert annak élete tele van ilyen számára jifájdalma® 
versengésekkel. A magányt választja tehát. Azt mindjobban kid-
piti magának. KUrülveezi.védőbástyákkal, s lehetőleg senkit 
sere .enged, abba behato lni.Ettől kezdve ebben folyik az élete , 
s most is, később e is.-az iskolában e később a hivatalában-
csak a teste gan jelen. Irlke az ő ktilön birodalmában: tanyás 
zik. Itttárpótolja magát az elszenvedett sérelmekért, és itt 
41i ki azt az alkotni és tennivágyást, amely minden ifjuban 
benne él. Ha nem is jó tornász, vagy futballjátékos, és ha az 
ifjusági egyesületekben nem is : játszik vezetőszerepet, de lel- 
kének birodalmában csodálatos alkotásokat hoz létre. Igaz, sen-
ki sem láthatja meg azokat rajta kivid, de nem is másoKnak, 
magának teremtette azokat. "Már gyerekkoromban is gyenge és 

Ugyetlen voltam. A játékban nekem mindig csak alantas szeryep . 
jutott, ha egyáltalán bevettek a többiek, ez rendszerint csak 
szUkségből történt, ha kevesebb volt a játékosok száma, : 
mint kellett volna. Ha vesztetteink, játékostársai* midig en-
gem okoltak, s gyakran meg is vertek. Ezért inkább abhah,gy-
tam a játszást.Itt a képzőben sem sokban változott a hely- 
zet; itt is távoltartom magam a többiektől, mert nem szere-
tem durva tréfáikat, kötekedéseiket. Jobban érzem magam, ha 
egyedül vagyok '  olvaFok, vagy sétálok. Seteretek egyedUl az E-
geden barangolni....Legjobb egyedül ábrándozni." 

Előfordul az is, hogy két ilyen magános leptoeom- tipusu 
itju találkozik az Iskolában, s egész életre szóló barátságot 
kötnek. llkiilönülnek a többiektől, másokkal szembén hidegek 
közömbösek, csak egymás számára van mondanivalójuk. KUlin 
helyük van , . ahová elvonulnak , kedven könyveik, iróik és ta-
náraik. Rendszerint ugynazokat a tantárgyakat szeretik. 



Oinden titkuktat felfedik egymáe előtt, ős szent fogadalmat  
tesznek, hogy barátságuk örökkő tart.  Nagy fájdalmat okoz ne6.  
kik, ha az iskolai óv vőgőn el kell válniok. fia . tável laknak .  is  
ezne.ik eg,yr.iáetől, addig nem nyugszanak, nig. ki nem  viazik . oz~i-- 
le  iknől, bogy  batiúket mcghivhasaák. Ez a bartAság játőkony  
az S,fjura•  nőzve, mert nem válik 	különccó, s esetleg  

meg_heeonlotta. Igy  mists van egy  összekötő kapvéé az őlettel,  
egy nemi4n, aki raegórtővável de  szimpátigi.A jával somlegésiti•  
azt  .a b_}nttí hstást, ar +lit a tbbtiiek fejtenek ki rá.. ha tehetső--  
gee if juról .  van szó, akkor ez a barátság megtermőkar;t it6  hatd-► 

.su gondolatokat nd neki. B:átorSt ják egyn6st, s irodalmi pr6-  
bálkozáee.iknál . égyuttal az első, o igen jóindulatu közönsőgat  
alkotják egymás sd á;f::.r$F. Castor ős Pollux bnráraitssí,ga oz,  

mely rendszerint az esősz ől.eten át met;mar^d. He  az iskola el--  
vőgdése után el is ezakadnak .egymást A., eok,gig leveleznek. Am  
mőg ha a  ,  levelezős meg is azakedta, kőeőbb i® bizonyos sóvár..  

easel  ős melcgyőggel gondolnak vissza er rs  ., barátságra. Elő-
fordul termőtizetenen az is, hogy a kőt barát csalódik egymie-  
ban, ez nagyon frijda.l.me: , ős az .  ieju 	Ezután  mág  
tartózkodóbb ős bizalma.tianabb lesz, s nagyon val.ciszinútlen,  . 
hogy m4g egy barátságot köt. "iekolat}qeaá.mmal szemben telje-  
Pen .krizrimbtiemta . vieelkedea. Eóndsze:ri nt lusták, rendetlenek,  
ős folyton illetlen dolgokon . jár az eszük. Orü.lök, ha  valaki-  
ben a j64áY; óe.  criégórtős nyomait felfedezem, de ez nagyon ritka..  
Kezdetben nőg kerestem ezeket társaimban, de ma már látom,  
how ez  . hiábavaló, mert a fiuk legnagyobb Arésze önző, anyagi-  
me ős kvzönsőges.. ...EgyOtlen barátom van, vole nyilt le 6-  
szinte vagyok. Egyedül 6 őrt meg engeM, ős őn is őt. Minden  
problőminkat elmondjuk egymásnak. $zeretünnk együtt olvE3 en3,  

®őtálni. A vakációban oüriin levelezünk, sokszor oeodálko-.  
zom, hogy tudunk annyit irtai, pedig alig törtőnik valami velünk.  

Apám jobban ~ ~~zeretnő, ha inkább lányokkal leveleznők, de a lA-  
nyok tires  fecsegfik, semmi közöm hozzájuk, csak `osípkelSdni  
tudnak."  . 	. 

A hideg őrzőketlen tipue csendes ő® fől,revonult, nem avat-
kozik bele társai ügyeibe, de nem azört, mintha őrzókenysőge •  
ős főlónk®óge miatt visszariadna, hanem mart  órzdketlen, ká-  
zörabö® mindazokkal a hatásokkal szemben, amikkei a többiek reá  
hátnak. Eóezvátlen. Nincsenek baritai, de nem  is  háányzenak  
neki, 6 sem hiányzik senk3neia.. Olyan a közöseőg számára, mintha  
nem  is  lótezne s mellókee, senkt.  
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Az előkelő fiiaomlelkU szintón félrevonul, nem elegyedik  
el a többiekkel. Irtózik a tömegtől, amely folyton megsérti  

izlózét és órzókenyeég4t. A tömeg, pop  móg olyanválogatott  
is, soha since h.ijával bizonyos'közönsógességnek, amely törne-
gi mivoltának sajátja. Az előkelő finomlelkei nem tud tagja len-
ni egy, tömognek, amelyben nem a legszebb formák uralkodnak,  
--és sohasem uralkodtak-- de vezetője sem, mert ez : bizonyos dur-  
vs eszközök alkalmazásával s egyuttal az illető törne, le ~ k3o.- 
gének stiritett arnn$u megtestesitósével járna egytitt. Ha  hason-
ló termóezetli táraira talál„ ezivosen köt vele barátságot. Ez  
fdkónt azon a lelki összhangon alapul, amely gaz előkelő szoká-
sok tiszteletón, ós a  tömeg  rne z.vetósón' almul. NemiX is olyan  
tartós, mint az őrzékeny idealisták barátsága, amely sokszor  

egy óletre szól.  Rendszerint csak addig tart, amíg együtt Vannak,  
nem távolság- ós időálló• . . 	• 	 . 

.A hideg egoista bár lenőzi ye megveti társait, mégie ©ói-  
jónak elérése érdekbon sokat van velük egytitt. Kiha ználja,  
igába hajtja környezetőt, ha módja van rá, ős zsarnokoskodik  
felette. 'em tagja a közössógnek, csak ólősdi4e. Amit .tesz,  
azt szórt teszi, hagy egyóni őrdekeit szolgálja: uralkodói eze-  

repót erősitse, alattgaldkat szerezzen, paranoaoljon, hatalmát  

órezteese. Antiszociális, kÜzössógellenss. Barátai ninceenek,  . 
csak alattvalói ős ellenségei.  

Kretschmer emliti, hogy, a felnőtt. leptonom körében gyako-  . 
risk  a kis kiválasztott áftreaságot kedvelők. Előkelők, esi-  

goruan körülhatárolt arsilokratikus formaságokkal. Távol a.tö-
megtél és a közöneégeseógtői; En a leptonom-ifjak kötőben nem  
találtam ily 41 kid  'köröket ,  de lehet, hogy ennek csupán az az  
oka, hogy főleg a tanitókópző növendókeit vizsgáltam, e ide  

Meg.  ezegőnyebb,  fa ;'  usi ifjak járnak, akik otthoni  viszonyaik-
nál-fogva nem sokkal . érzókkel birnak az előkelő szokások i  -  
ránt, a rendszerint nem te találkoztak olyanokkal, akik igy  
viselkedtek volna. Lehet, ho gy  egy másfajta növendékanyaggal  
rendelkező iskolában meg lehet találni ezeket a kiválaaztot-  
tatiból megalakult köröket, bár ón azt hiszem, hogy az ifju lep-
tolom inkább vála sztja  a barátot, mint . egy mégis tágabb keretei  
kört. Szeretetre .ós megértősre való olthatatlan vágyakozás 
jobnl~ kielőgüi egy bart anál, mint egye körn61, ahol a dolog  
termóezetónől fogva nem lehet annyira őszinte, o az egytittlét  
sem lehet annyira meghitt. AzonkivUl a falnőttek nem annyir a 



maghittséget ős megértőst kéregnek ezekben a körökben, hanem 
inkább csak kölöaaálláeukat, emelkedettebb " óletfelfog .aukat 
igyekeznek itt az arisztokratikus formaságokkal kihangaulyoz-
ni e  i melegjég ős az 4n leplezetlen .feltárása rendszernt huny- 
zik. Egyedül az előkelti finornielkü az, amely a kis zárt társa-. 
eá'k megaÍakitására hajlamos, mart erre  a  t9.pus. a rendkivU'. 
1i módon hatnak a kf leőségek. 

A közösségben vógzedjiő munka nem tudja kQlönösebben .leI 
k©siteni. Ha vannak is világmegjavitó tervei, az egyszerte, gyako 
korlati iskolai életben nen vesz részt ,a közösség munkájában. 
Nem szociálie beáliitottsigu, azaz inkább igy: a világot kész 
megjavitani, de egy osztály szellemének ,megváltoztatására már 
nem válalkozik. A szoeializmueb€an inkább az elmélet, mint a 
gyakorlat érdeklio Ha  valamely iskolai közösségben mégis munkát 
kell vállalnia,. azt pontosan elvégzi, de maga  nem  ajánlkozik, 

A leptoeom-tipusu. ifjut általában jószivtenek ismerik,, 
pedig .nem 4oz. Jószivüsége kötelességérzésből ős. Íf,Xólelemből 
származik. Amikor jót .o elekezik, nem .árara el rn jta az a opon- 
tán meleg érzelmi hullám, Hint a piknikus tipuson. Néha meg- • 
hatódik, lelke molyéig megrendül valamilyen eecten, ilyenkor 
minden áldozatra képes, ős semmi sem elégi; sok és elég megy, a-
mit - ad. Am ez osak. elvétve .fordul elé. Rendszerint hidegnek és . 
közötabö®nek látszik, és egyáltalán nem adakozó* Béllel ilyenkor 
is_ érez köteleeségszeru jóindulatot, de nem jut el a cselek- 
vősig, vagy mire eljut, air késő. Jellemtó rá, hogy  p1..koi- 
d 4st látván érez inditékot arra, howy.adjon, de mire az indi-
ték hatása eljut odáig, bogy a cselekvést mer kiváltaná ;  akkorálp 
ra már oly messze . maga mögött hagyta a koldus t, ho .y ' nem tudja 
a jőcselek4edetet végheznivinni. Ez a példa főleg azt akarta 
világossá tenni, hogy a loptosomtipueu if ju általában nem vonal 
kodik jócselekedeteket végrehajtani, hanem eeu -An lassul a kivi- 
telezésben. 

Az érzéketlen buta a.. jóceiekedctek végrehajtásár0,1 le köz# 
zömböe. Inditékot egyáltalán nem érek orra, bogi jótjtegyen. 
Ha mégis jdoslekedetetet.hajt végre, az vagy félelembnl, vagy 
küleo kényEzer hatására következik be,  

Az előkelő finomlelkei jóeselek edeteinől a gesztus a 
döntő jelentőségű. Rendszerint nem valamely belső érzelmi kény-
szer készteti annak végrehajtására, hanem inkább azn a tény, 



De rendszerint ninoe rá aikalna, hogy oly sokat . egyUttlegyen 
egy lánnyal, h2gy ilyen szoros viszony kite jlődhessók. Ez rn r 
a vóiegóny—menyasszony stádiuma, amikor kezdik egymáshoz aía- 
kitini e ;yónieégíiket. Teljesen val . tíszinUtlen, hogy a főlónk 
leptoaom oly korán 	szoros viszonyt sző jőn. Ehhez már bi-• 
zoryosmórtókU aktivitás is kell, és ezt nála  nem talá1 juk, meg;, 
A negyedik stádium a leptosom—tipusu iskolás if junál sohasem 
kivetkezi , be. Rendszerint e stádium kihí gyávával jut el a há- 
zasságig, e erre csak ott kerti►l sor. 	. 

A  szexualttáe.felóbredósót may szégyenkezőssel ős önma-
gának mő ; nagyobbmórvtx megvetósővel veszi tudomásul a leptonom 
ifju, s eZ kósőbb is állandó sulyos tehertó*ol lesz lelkóben. 
Kinozza, gyötri, soké' or me ;renditi az ideálról valtipt elköp— 
zeléeeit. A eztilők rendszerint nem segithetnek, mart  velük szem-
ben  is biz Olraatlan. r:yedUl a vallás az, amely vigaszt nyujt 
számára, ős megadja neki a felrontóst a sok szörnyű gondolatőrt. 
Ezórt  van  az, hogy 'a pubert s ide33n ye után a vallásoe0 óleté. 
elmólyiil, ..bensóeégesebbó wail,  e ha ilyenkor agy; jő lelkiatyá 
ra talál, aki tanácsokkal látja el ős megvigasztalja, lelke 
felszabadul a nyomás alól., bár a szexualitás nem szűnik meg 
probinoe lenni számára, a nehezén tul van:  az Istenbe vetett 
hit és az iránta tanusitandó alázatosság regtanitják őt tUre- 
leemel viselni  ezeket a gybtrődóseke t. Ha nem talál Ályen . 
lelki vezetőt ;  .móg jobban gpyedül marad. EgyedI kell vergőd-
nie, mert ktipzolete folyton e tárgy kUrUl forog. "És ez tol- 
jenen má©fe jta kórszelet, mint az a naivUl kináikozó, amellyel 
a gyermok szinezi ki előre pld kedvenc ételeinek ólvezetót. 
Van ebben valami lázas, valami bUnbe ésx  Ördögi varázzsal asa- 
logató, amely éppen ezőrt olyan ingerlő, mert megtalálh9t6 ben-
ne az elbukott angyalok dualizmusa." /1./ De ezek a lázas kó--
zeleti gyönyörök lappangva, álutakon 3öbnek, meglepik az if—
jut álriaiben, könyvei mellett. tszrevétlenül .gyönyörbe ringat-
ják, amely may  megezógyrentilésben ős önmegvetóeben vógzbdik. 
Máskor az ifju éezreveezi közeledésieket, oulyos harcokat vivo 
ós elbukik. Ilyelvkor a negezégyenUltsóg . mellett  az elesetteóg 
elhagyottság ós ,kishit (3eég érréme kínozza. E ktizdelemben sok- 
szor szótforgácsolódik, lolkile 1egrokkan, ktelönbeen ha egőozen- 

41/ Sprange r i. m. 112.1. 



az onin9.ág Stillyed. Erősen megalázott lelk5nek ideálra van  
szüksége, ha a vallás, vam  avatott szellenti nevelő segitoége  
nól.kr~l aker ó;tvergődni a®zexualitáe utveezt8 jén, Szerenesére  
az iekolábam mindkettőt megtalil.hst ja, e igy ritkán kerUl oor  
nagyabb lelki rombolásra. 	 . 	 . .  

A' áQOndi-testtel, v6gzett vizsgálatot: a három testalkat-  
tipua között mólyreható ktil.i3ilbsógeket mutattak, e körYilbelül  
uyanazakar: , amelyeket 	uton is aegáll.ai9i.thmttak. Igy a  
eaexual,itác t®ren a leptosoen—tipuenál a vizsgálatok azt mutat—
tik, hogy eZ a tipus hajlamos  ai:Q1 ösztön átPorditáeára,  , 
A nemi d3oztt3ni~ópek értelrnezősónól addd °  jellsmzó®ek ktSztt  6 

leptosomra legg,yakoribbaka következők: "A nemi taól átforditá-.  „. 

sára hajlamos, pa-sziv, nőies, hellenisztikus humanista."  . 
"IrrQálie ól.etidegen, mindent tudatoeit6, hfporinte2lektuális  
de hiperraoionálio humanista." Bz utóbbi különösen jellemző,  
mert a  másik kót tipus egyetlen vizsgálati szemólyónól sem for— .  
dulyft elő* krdekee, hogy rair3  a pubertás korában 14v6 leptoeom  

tipuau fiuk igen gyakran adnak pozit iv S—tömböt jminden órzőkő-  
vel jól órzékeli a vilzgot: Nemi tlagály./, addig a leptosnm}-  
tipueu ifjLMnál a pozitiv S~ti3mb igen ritka. Ez már az iskolai  
nevel.ós hat&ea. Mint jellemzőt meg kell móg emliteni, hogy :  4  
nem& ösztönképlet, amely a másik kót tipusrg jellemző jeresza-  
koseág t  hajlam a vatygág órzókelósóre/, a l__eptosom-vizsgálati  

egyóneknól 'áohaserc fodult elő*  

Vallásos net.  

A leptoeom•- tipus transzcendentális beáll.itott-
aágából köú'etkez 3k, hogy nagyobb órzókkel rendelkezik a vallás  

elvont fogalmi rendezere frnt. Mig :a többi tipus owak nagy  
erőfeszit `esel kópee elmerr lni a hittótelek vizsgátóba., e er—  
re csak a legritkább esetben kertit sor t  addigpfa leptosom ezi-
vecen fogl& kózik veleik, mert az ,l elvontság nem riasztja visz -
aza, sőt gydnyörUsó ;et ok z neki, A hittitkok, amelyei emberi  
ősszel fel nem foghatunk, ós araolyak a többi tipuet óppen  őrt-► 

hetetlenső4 4nól fogva  elkedvetlenitik, őt vonzzák. Gor;dolat— ős  
őrzelemvilága erősen hajlik a misztikus felő, szórt szívesen  
merd el a misztikus termószetti jelen }ósek, csodák stb* vize-.  

gálatóban. Kddvvel.olvasgat a közópkor misztikus valláeoseágá-.  
ről ős a szentekről, akinek aazkkótikue ólotlemondása, alvó- 



nulteága, Isteben, tehát egy transzcendentális eozmóben ve16  
benn%lóse -annyira rokon-a lelkivilbgával. KUlönösen az .  agrs-  
kézis kapja meg a lelAt, mert s®gftót lát benne ,szexuális  
küzdelmetek megvivásában, e eg<yuttel a ktilvilá.geQl szembeni  
n©gativ állásfoglalását •  is antámaszt  ja. Gyakran választ ja  i-  
dealjául valami aszkbta életet 618 szentet, aki 4let4vel bir-  
zonyitott4 be, hogy a  világrl való lemondás, .az ólvezetek  kerúi- 
lbee szebb 6e boldogabb óletet biztoeit• Ugy gondolja,  bogy  ez  
öröm rózsát nem s:;ácnára teremnikek, azórt inkább vilas*a a ezen.-  
.vedóst, s nem ried vissza öipaga eaxyargctáseától ter;. A Ternó-  
szetes::n nek kell ezeket az 'önsanyargatásokat a szentek m6rt6..  
k6vel m6r0., de az ifju óletbben 	nagy jelontősótiek, s a  
leptonomtipusra 9.gen jeiiamzóek.  

Az okok között, amelyek a l+sptosom ifju le3.j':ót e v411il40  
felő R'ordit já.k, igen-jellemző ós jelentés ea.hagyatottsága,  
aegits6gre szorulása. Mi.nthogy a kölvi.l4gtvl csak a szenvedés  
jut nekcó. 6aztályr4szU1, vagy legjobb esetben a közömböss06g,  
szeretro 6s tartalomra, vágyó lelke valami olyan után .kutsit, a.m .  
mely minázt megadja neki„ Semmi. eertt alkalmasabb erre a vallás*-  
nal. Urre oó3.oz Ch. 13ö.hler, amikor ezeket rao,nrljar"Auch in der  
Broti.k suCht , der er ~g~inzu.ngebedürftig gewordene Mensoh et»a;  
letztes, eine letzte uanfa®aendste, . mensohliche 13eziehung, in.  

, der er aioh selbst ebenso restlos hingeben künn, wie or duroh  
pie re®tloa befriedet zd wernden hofft, Des  Bedö,rfniee naah  
Gott htngt Ube rhaupt und so auch sohon .beim Jugendliohen in  
gewisseim Grade von deta plisslfngen oder Gelingen dieser letzten  
menechliohen Beziehung ab:" /1./  Ugyancsak  Oh.  Btihler mondja  
fenti kön„yvóben, hogy a naplókban a boldogtalan szarle lmet .  
mindig lsten,hez való fordulás követi.  Lz ezintbn azt a fenti  
tételt táznqszt ja alá,- hogy-az elhagyatottság Igen erős öszt5n-  
z6erő az Isten fel vezető ut vá].soláaában. A leptosotn tipueu  
.if  juo?edig nagyon elhagyatottnak éirzi mmgát. Ugyancsak az el» ,  •  
hag:yatottság 6s a segitsCgreszoruláe az oka annak a korrelá-  
ciótak is , ar.zelyeZ Sterbuok 60 Stanley Hall„  a vallás és  a sze-
xuális fo jl8dsj~ között megál.la.pitott. /2./ Mind,,kettö jUk viza.  

41Sergillelleolmoismia•••816400._,,..erir..  
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gálata azt mutatta, hogy a nubertás után, a 16, dletóvben a leg--  
szárs~ya161bb a  vallásos érzds« N, Araérikában erre a korra. esett  

a legtöbb megtdrda. Vélemőnytik szerint a vallásnak ős a szexua-
litásnak ögszefügf;dpben kell lenniök egyrnáasal. Talán nem td-  
' vedtink nagi►ot, ha ezt az Usswefüggőst -amelyet a gyakorlat bi=  
zonyit-- d.z2al magyarázzuk, hogy a szexualitás bizonyos  ma~•» 
nyosaigot, egyedallatet idéz elő az i,f junll, Szüks6ge lenne se-  

gitcrre, de az enberek között nem talál, e ezőrt fordul a va1-  
láiuoz,; Közre j!'tazi.k itt ter°k,aéezetedh az ie,,  bogy  ebben a kor-►  

ban a legdrzékekebb az ember a misztika iránt.  . 
De  mindezek o1leXidre sera szabad azt hinniink, hogy a 1ep•-  . 

tosom  . t3puéu ifju vallásos dlete Zavartalan ős zökkendsrnentes..  
Nam  benne az  Isten  után való vágy, de nehéz harookat kell  vir►- 
nia a hozzá vezetó utbn. Igy alsósorban tanulmlnai ős o1va s-  

-  mázai közben gyakr, an  fedez . fel. olyan tényeket,  amelyek elieer-  
tdtben látszanak állani, a vallás tani,tásáva.l. Igaz, 'már agya..  
korlati. életben is  sok ellentmondást tapasztal a valóság ős  ,a  
vallás .kázött ¢  de ez őt nem tudja h9.t6ben. megrsndi.teni., mert  
a l,eptosoa t 3.pusu i.fju . előtt o valóaágnak ne m new hitele van •  
Am a  tudás ős a vallás ösezeiitkőzése nagyon komoly konfli.ktus,  
amely igen nehdz feladat-elő 0á31t ja az i.fjut. , i?a nagyon  erői -  
a hite, az ötthoni ős iskolai nevelősétől függ, akor a tudás  
nem tudja a hitpt detronizálni, ha ellenbeb. .otthöni kí,irnyezete  
valláeellenes, e az iskolában se :n kap  hite  erősebb támaszt, ak-  
kor: kcinryen megesik, hogy a tudás győzelmet arat a hit fölött.  
Am ha 36 hittanárja, vagy lelkiatyja van, akihez bizalommal .  
fordulhat  lelki kiizdelmeiben, akkor az otthoni valláeellenhsóg  
mellett dem drertyeaiil .a tudás a hittel azemben, ' mert ez a tu-  
dás rag .tagyon mange  lábon á011, a hozzá6rt8 logikájának első  
'fuvallatára összedől. Nem is  ez a,probléma„ hanem hogy venr-e,  
aki .segi.t' e.z ifjunak ezt .összedönte.ai. Spranger több esetet  
amlit, apt,el.yeknől, az if ju elveeet©tte, a valláshoz való kap.  
csolatát, mert-a vallás de,a vallásos cselekrndnyek nem tudták  
k ie ldgiteni. azt .  a nagy  várakozást, ame l l~+el , 2i az .  if j u e ldbfák  
nőzett, 4z a leptosontipusra csak igen Attla esetben €rvényes,  
milrt maga a vallásos dlmény gazdagsága a lőlek tartalmaseáqával  
arányos. A ldiek k3.;.cseskamrá ját keli teh át a  vallásos dlmw.o sy  
gmZdag{s®ágánál: alapul vennii:nk, e zi pedig e le ptosom t ipusnál  
elég kinticsel rendelkezik ahhoz, hogy  a a Isten eszrad j dbe elme-.  
'lave elegendő szdpsdgü ős mdlyedgü dlanőt~yt nyujtson az if junak.  



Sőt nemdrak hogy 'elegendőt nyujt, hanem igen, gyakran a lop-
toso: -►tipusgt if junál olyinagy mértéket bit a valElsossAg, 
hogy az környezete rosezal1sát hivja ki. Nem egyszer igen 
ezigoru fogadalmakat tesz, s fáradhatatlan az önsanyargatás- . 
ban. Ea ugy érzi, hogy nem tölti el elég melegség a ezivét 

. IStennel szemben, azért nem Istent és a vallást, hanem saját 
gy€trlmeágát hibáztatja. 

A ieptgoeom vizsgálati személyek közt egy  sem  volt, aki. 
hitivel meghasonlott volna. Ezt. terméezetesyé . teszi az a kb- 
rUlmány, . hogy mindnyájan .  vallásos környezetből kerUltek vai.. 
lúsos lakol' ba, ahol a hitoktatás és lélekgondo zás igen ala-
posi e megy az ratettel ellátott munkakör« .. 

Az érzéketej .n buta vallásos  élete nagyobbrészt csak .  IcUl -
cőlegea minden 'bei's€ ség bij ján. eleget tesz vallási kötele-
zettségeii.nek, de élménytartalma igen csekély. A hideg  egoism 
ta vallási életében is rideg. Rendsterint ó is csak az elél- 
ráffok betártására. szorit, (ozik, de gyakran előfordul, hogy bi- 
zonyos alalkit4sokat végez a vallási törvényeseken, s azokat 
e ,yéDiségéhez fogmálja. Az előkelő finomlelkö vailásossáságá- 
ra ugyanazok a megállat4bsok érvét;ye :ek, mint .az érzékeny ide- 
alistáéra, s cask az előbbi valláeosp formaaágokna..k- 6gyobb 
fontosságot' tulajdonit. •:.zereti a szép sze °tamátokat, %i fix:• 
vészi templomi zenét stb. . itidez az érzékeny tdealidttánál 
a  valláshoz viszonyitva mellékes szempont. 

Az erlölcsi élet. 

Valójában az a helyzet,vhogy az erkölcsi: életet tulajdon— ' .. 
. képen a vallásosság azi.nezete ős foka határozza meg, de maga 

a vallási élmény, ani Istenre ds a tulvilágra vonatkozik, nines 
össze lliggésben az erkölcs i'ogalmávs & . 

Amikor a .if ju a pubertás megpróbáltatásai után —amikor is 
teljesen o ak magávei volt elfoglalva- átlép az ifjukorba, 
1`.t6 szemmel látgán g világot, megdöbbenéssel tapasztalja, 
hogy az orXiacsi szabályok a gyakorlati életben nem birnak 
azzal az érvényességgel, mint amélyinnel a vallás és az iskola 
tanítása értelmében birnivk kellene, A felnőttek csak a szá— 
jukkal hirdetik az erkölcsi törvényeket, maguk azonban, . ahol 
csak tehetik, áthágják. A tisztességes ember rendszerint szegény 
marad, a becstelen meggazdagodik, e a  tisztességesnek még az 
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az e16gtétele sincs mag, hogy tisztességéért valami nagy meg-
be©s tlésben ré©zesitenék. Inkább t btának tartják, s legfel-  
jebb sajnálják. Ezzel s.emben a becsetelen vagyonra tesz szert,  

s az emberek ahelyett, hogy megvetnék, liizeéegnek neki.  úgy 
lát ja, hogy a pénznek nagyobb tekintélye van,  mint az erkölcsi  
törvénynek. Mindez az ifjunk nagy csalódét okoz, e a másik  

két tipuenál bizonyos,cmegalkuvást eredményez az .erkölcs re-
vására. A leptoeom típusnál nice mcgalkuváas vagy, vagy. Ha  
Istenben való hite valami okból kifolyólag meg nem rend il -a-
mi az ifjukorban rit&án köbetkezik be- akkor az ifju a köll-  
világ eme kiábránditó hat°sára még szorosabban kapcsolódik ars  
erkölcsi eszményekbe, ás sz élet erkblceteleneégeit látván  
sz erkölcsöt még közelebb érzi magához, mert ez élet mindkzt-  . . 
tó ji.akkcl mostohán bánik, e  ez már elég ok  arra, hogy lelkébe  
zárja. Közösséget érez Bele ., a ugy véli, hagy magáévá kell  
tennie azt az életformát, amely szópgsége ós nehézségei miatt  
nem kell a tömetnek. Ha ellenben elvszfeti Istenben való hitét,  
és az erkölcs vallási alapját, akkor teljesen elveti az erköl-
csi törvényeket, © u jókat állit magának. i ~  tmelezetesen az is-
kolában óvakodik attól, hogy mindezt elárulja.  

:árit eddigiekből is látszik, hogy a leptosom tipusu  ieko- 
láe ifju erkölcsi élete valláserkölcsi alapon áll. Az ifju min-  
den erkiölcei kérdésben a vallás törvényeit kérdezi meg, e a-
zokat elébe helyezi az állami törvényeknek is. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy nines4enek is sás törvények számára. Ezeknek meg-
felelően rendezi b8 egész élctét, a barátok megválasztását, a  . 
társaséletét, szórakozásait, s ktilönösen a lányokkal való é-
riütkezóe formáit. Minthogy sz erkölcsi ólát ben ¢ legnagyobb  
gondot a szoxuelitáa okozza, erkölcsi eszmónyUl a tis: ta fér-  
fiuságot választ ja. Szigoru éle L endet ir el& magónt, ha hi-
bázik, ezigoru bfintetést szab ki önmagára. Ám Mpzelete is  
minduntalan elragadta, e tilos területekre csábitja. Azért  
nagy gonhiot  fardit arra is, hogy képzeletét megzabolázza. . 

De nem elégszik meg azzal, hogy az erkölcsi lejtőt  elkeriilje, 
hanem  megkezdi önmagát erkölcsi személyiséggé kiépíteni, Az elő-
rehaladás menetét .  pontosan maghatározza, és állandóan ellen-  
őrzi. Rendszerint naponta lefekvés előtt lelkiismeretvizsgáa-  

tot tart, amikor  is  az erkölcsi törvények ellen velő vétkezős  
mellett azt is gondosan felUlvizegíl 	gy mennyit haladt  
a kttüzött cél megvalóaitásában. Gyakran naplót is vezet, hogy  
fejlődését jobban ellenórizheaae.Am mindez nem elegendő'az ifja  
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általában távoli célokat tik ki magzanak, de .közelieket keres, 
akik megértik és kUzdelméiben segitik. Ez dltalanoc jellcmvo- 
nde, de a.leptosom tipusra a legjellemzőbb. A távoli eszmény, 
kép csak a célt jelöli meg, de az ifjat nem ismeri, igy nem 
jel'611heti meg ezdmdra sz utat, amelyen a célt elérheti. Ehhez 
egy közvetlen 416 személyt kell találnia. Nagyon szépen jel— 
lemzi ezt az sllaptotot Sprenger." ........ .adva' van egy .  ember 
aki még magát sem ismeri, de magahan egész . sereg lehetőséget 
és törekvést fedez fal. Nem rendelkezik belső erővel, §t/hanem  
ezek a beleli áralmatok förgateá$ és ©odorfák magukkal. Me 
kormányozrj akar, egységet akar; Talán két nagyon kUlönböző 
szít16 öröklött irt tulajdonságai harcolnak benne, talán három 
tel jeeen k1lönbÜző embert kell magzabén faldolgoznia. Ezek kii. 
lönbözó rétegekben élnek., amelyek hol felszinré kex ölnék, hol 
alásixllyednek. gaga nem bit,  veleik. Előbb függenie kell idegen 
személyiségtől, hogy maga legyen személyiséggé. Non éppen vala- . 

mely szellemtől akar filggeni, ' amoly magéban befejezett, .mely 
nem érti a kezdők kiizdel.meit, hanem egy embertől, aklitól semmi 
nem, idegen, és akinek vár nyert csatát vannak a háta megett. " 
/1,/ Szerencsés .ez az if ju, aki ezt a segitő aszményképot ta.
nárai körében megtalálja, meet szakavatott kéz irányit ja ebben -
a  fontos korszakban. Nagy  hátrányára van itt a leptosom tipusu 
ifjunak félénkcége és zárkózottsága, hideg Ni kuleeje miatt a 
tanár nem tartj a  elég érdekesnek az egyéni foglalkozásra:. Már 
pedig á mai helyzetben -nagy, őrAaszám, eek növénóék, kevés 
tanár- csak az érdekae.esetekre jut idő. 	. 

>tindezek mellett a segitő eszközök mellett is a leptoeom . 
tipusu ifjunak igen fáradságos az ut ja ,az eszmény felé, i tente 
hogy sem ismer megalkuvást, és szig©ru az ellenőrzésben, mind-
untalan meg kell állapitanaj. gyarlóságát, 8 ez nagyon fáj-
dalmas számára. Minél vakitóbban ragyog az ideál, annál nagyobb-
nak dinnek fel az . apró botlások, s annál iseubbnak a felé való 
haladás. Pedig az 6 ideáljaix sohasem hétköznapiakt s bizony 
nagy lángokkal ég az a tüz, amelyben erktilesi személyisggé kell 
magát edzenie. 

A lept$oeom t ipus altipusainak erkölcsi élete általában 
mégegyezik a fent vázolttal, de természetesen bizonyos kehönbe 
séfiek azért fennállanak közöttük. Igaz 'érzéketlen buta és 

/g./  Sprenger ivm. 178.1. 
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a hideg egoista korrekt, az erkölcsi szabályokat betartó, de 
erkölcsi dlet?ben nem olyan mays Egyik sem törekezik annyira 
a tökőleteeedőere, s az ideálok terén is nagy kúlönbség van. 
Az elsőnek nincsenek erkölcsi eszménykőpei, a másodiknak pedig 
a hideg, korrekt hivatalnok, ifzieterber stb. az eszmrrnykőpe. 
Az előkelő f i nomle ].kü ideálja alapvonásaiban megegyezik       az őr- 
zékenylelkli idealistáéval, c:.ak nála mőg fo toe eszményi vonás 
a nemeslelkU'sőg is előkelő jószivuség, amely az érzékeny ide. 
anstá AX nem annyira kihangsulyozott. 

Az életszerepek. 

Az életszerep a német Lebensrollö magyarra forditása és 
R. MUller.-Freienfels pszihológiájának egyik jellegzetésságe. 
A  szerep a lőlek benső átállitása valamely helyzetnek megfe.. 
lelően. A hangeuly itt a belülről jövő átállitáson van, te-
hát a szerep élesen megkilönböztetendő sz álarctői /faeke/. 
A szerep mindig valóságos lelkitartalmat fejez ki, s nemcsak 
kUlaőleges, mint sz álarc. A. kettő közötti kUlönbsőg haoonlaa 
tos a jó ős rossz ez inész közötti kUlönbséghez. Ag egyik ' 613 . a 
szerepét, a érzései valóságos érzősek, a másik csak játssza, 
e iphet, hogy mig könnyezik, az slőadáe utáni vacsorán j. r az 
esze„ Uller-Freienfele azt mond, hogy esakx akkor lehet 
egy embert igazán megérteni,, "wenn man den Umfang seines Rol- 
lenfacho kenn$t." /1./Ez azért van, mert "kein Individuum 
verhilt sich ale Ich an cich zur Welt an~sioh, eondern stets 
zu einer bestimmten Situation in einer bestimmten Lebenyein- 
etellung, einer Rolle." /2./A felnőtt ember lelki étetőnek 
megértésénél is igen fontos szerepeinek az ismerete, de mőg 
sokkal inkább az #fjunál. A felnőtt\ts több szerepet Játszik 
egyszerre , az ifju azonban mőg kialakulatlan, azért nála sok-
kal inkább benső eziiksőgesség a szerepek4jgaszása. Már a fel- 
nőtt is énjének különböző rétegeit jelenikiti meg szerepeiben, 
de ®z az én már nem olyan so<-szinii, mint az ifjuő. Az ifja 
énje soke sok szinte korlátlan megvalósulási lehetős®geket rejt 
magában, s ezeket a lehetóságeket mind ki kell próbálnia. 
fiiig a felnőtt renszerint cask valamely külső helyzet reekp . 

MMIXIMINIXONIMO.......,....•.4.. 

/2./ R„ Milller-Fre ienfe l;s : Lou S 43. 
/2./ "" 	 . 	S.40. 
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ciáfaként játszik egy szerepet, addig az ifja belső indit4' 
kokből kifolyólag keresi is a helyceteket, hogy a benne élő 
lehetőségeket szerepekben megélhesse. Ezek a szerepek egyut-
tal meg is rostálják az ifjuban lévő lehetőségeket, mert az 
egyes szerepek sikerei megmatatják, mely lehetőségek életkét-
pesek és alkalmasak a továbbfejlesztésre. Minezekből követke-
zik, hogy az ifju me ;ismerésénél. nem mellőzhető szerepinek 
megismerése, és ezek 6 szerepek különösen alkataa'ak arra, 
hogy az egyes tipusok közötti künöbneiget rajtuk keeeszt'l 
me gv il+giteuk. 

Ha a leptosom tipusu iskol=3s ifi az szerepeit akarjuk 
vizsgálni, az clőJs, ami szembetűnik, hogy ni senekia is sze-
repei, nála csak vddéálareok vannak, amelyekkel  a külvilág 
ellen védekezik. Ez a védekezés igen gyakran nem defenzív 
jelle U. oks::.or éppen védekezésből bizonyos agressziv álar.s 
cot ölt magára, Igy igyekszik egyrészt magát a  t6jnfdásoktál 
megóvni, résrészt törekvéseit érv6nyre juttatni. Gyakran ezt 
az agreezziv álarcot egész életén át megtartja, e e felületes 
szcml.élő hajlandó azt erorepnek e: in6siteni, való já ban azonban . 
es mindig csak küleőie es,  rákénaszeritett . marad. Az éndjében 
élő OA  költinféle lehetőcégeket fentáziá jóban éli ki. Miután 
elivagyarázta.m a szerepek. mibonléltét, a leptosom tipusu ifjak 
igy irtat, magukról önvaliomé,saikbana"gn nem •tudok szerepet 
játzjsani, c ak ha egyedul vagyok, akkor gondolom magam külön- 
féle helyzetekbe. Másokkal szemben ag r érzem magam,  mintha 
megmerevednék. Nem. tudom semiiyen helyzetbe beleélni magam." 
Vagy:" Nekem nincs meg a k foseégea ahhoz, hogy szerepet 
ejátsozak, de őszinte sem merek. lenni. Ugy teszek, mintha nem 
érdekelne semmi, mert félek, hogy 	 Novellákat 
írok, de azokat senkinek sem mutatom, és  mindig én vagyok 

.valamelyik hős,.." Hogy a leptosom tipue a külvilág hatására 
igy megmerevedik, az a katatóniára való hajlama miatt van. 
Ugy, ancc sicz ez az oka  annak is, hogy nem tud egyik lelki beálli-
tottságből a másikba hirtelen átlendülni. Bár érezné a ez€ k.. 
ségessőgét a s erep felvételének, de lelke mintha megmereved-
ne, mozdulatlan marad, s a külvilág csak ezt . a hideg mozdulat-
lanságot észleli. Emiatt hol butának, hol ér:. éketlennek tart- 

. j k. A tanárzkhoz sem•tud alkalmazkodni, azért sokszor rész-
vétlennek tUni.k. Emiatt kerül anny}i össze itközáebe diáktáréei-
val. 
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vall: . Nem tudok a farkasokkal együtt 	—irja egyik lap- 
t oeom íf j u. Nem tud ha.; onulni hozzó. j uk, a es . ját . v il4g6ban ól i  
ti ennek érzékenységén kivid ez a katatóni.e merevé is igen 
nagymértékben okozója. 
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IV. Az atléta- tipusu isko].ds ifju. 

Testalkat. 

Kretschmer adatai a  felnőtt  
atlétára vonatkozóan: 

Bakonyi adatai az ifju atlé 
tára vonatkozóan: 

Testmagasság: 170.0  170.3 
Te®tsulv: 62:9. 61,5 
Fejkerület: 56:3: 55.4 
Vállszélesség: 39.1. 40.0 
Mellkerület: 91.7  86.3 
HaskerülE t: ?9. 6 73:6 
Csipókeriilet : 91.5 86:C) 
Kézkerület:  . 	21.7 24.3 

A . .pu.s 

Az  atléta alkat sFmdtikus rajza. 
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Az atléta tipud testi jegyei az ifjukorban is 34;1 felismer-
hetők. Eltekintve a hirtelen növés egyes életeitől, amikor az 
atléta tipus a leptosommal egy Xis hasonlóságot mutat, mind a 
fej, mind a testalkat pontosan elkülönithető a másik két típus- 
tól, 	 . 

Az atléta tipus koponyaalkatára jellemző az áll igen erős 
fejlettsége. A koponya néha hosszas, néha magas. Tehát az erős 
állal egyszer  magas, máskor hosezu koponya jár együtt. Ha a ko-
ponya hosezu, a homlok menedékesen megy hátrafelé, tehát nem . 
merőleges. Az arc és a koponya keskeny. Az arc összbenyomása 
aszerint, hogy az állkapocs hajlata keskenyebb, vagy szélesebb, 
kétféle lehet: 1. u.n. hosezu tojás-alak /steile Eiform/ és 
2. a pajzsalaku /sohildförmiger/. Ez utóbbi megkülönböztetendő 

a piknikus tipus ötszögű koponyájától. 
Az arcbőr durva, az arcvonások kemények, 
az egész arcban van valami darabosság, 
keménység. A hajszálak durvaszáluak. 
A haj nem sűrű, de nem is ritka, s nincs 
ugy benőve a homlokba, mint a leptosom- 

1. 	2. 	t ipuené.l . 	
. 

A testalkatra jellemző az erős csontozat, a fejlett izom- 
zat és a durva bőr. Általában az atléta tipus a testmagasság szem-
pontjából az átlag felett van, de gyako .ak az alacsony atléta . 
tipusu ifjak is. Ha az atléta alkatra rápillantunk, az első, a- 
mi szembetUnik,a széles, az egész alkat felett uralkodójellegü 
váll. Bár a mellkas is igen erősen fejlett, a hatalmas vállak 
mellett egészen alárendelt szerpepet játszik. Az alkat felülről 
lefele keskenyedik. A hós lapos, feszes, a medence keskeny. 
Az izomzatot nem fedi zsirpárna, azért az plasatikusak kidombo-
rodik, e az izmok játéka jól szernmelkisórhető. A végtagok erősek. 
A csontok itt is durváli, vastagok, az izmok is igen jól fejlet-
tek, mégis a hatalmas vállöv mellett gracilisaknak tűnnek fel. 
Ha azonban a kulcscsontot, csuklót, bokát nézzük, rögtön szem-
betűnik a asontrendszei erőteljes  volta.  (A. ti.h»S.) 

A fenti tipus melett néha egy másikkal is találkozunk. 
Ennél a váll és a medence fejlettsége között nem találunk olyan  
nagy különbséget. Az alak nem karesu és felülről lefelé keske- 
nyedő, hanem csunya,massziv, tuskószerű. Az izmokat zsirpárna 
borítja, azért azok nem  rajzolódnak  ki olyan élesen, mint az e-
lőbbi esetben. (r3. ti4 '.'S.) 

Általában a testtartás egyenes, a járás ruganyos, az álkat-
b61 az erő sugárzik. Ez a férfiszépség tipusa. A testalkat az 



atléta tipusnál a k legarányosabb: a görög szobrászok az atlé 
táról gették a tökéletes emberi test méreteit. 	. 

Értelmi élet. 

Értelmi képessé, gek. A kitartó figyelem terén a leptosom tipus-
nál közölt statisztika szerint az atléta tipus medéőzi a többi-
eket. Radnai vizsgálatainál szintón igen jelentős az atléták fö-
lénye. Ezt ő azzal magyaráhza, hogy az atléták erősebb fizikuma 
oka az elsőbbségnek. .F int már a leptosom tipusnál tett megjegy-
zés sejteti, ez nem tisztán a jobb.konstitució miatt van, ha- .. 
nem a jó biotónus mellett a mukkara való beállitottság miatt is. 
Ha valami érdekli az iskoléban, . akkor arra igen kitartóan figyel. 
Inkább a figyelmét nehéz felkelteni. 

A  figyelem  megosztásánál az atléták érték el a leggyengébb 
eredményt. Ennek nehezen lehet okát adni. A perszeveráciára va-
ló hajlam ezt nem magyarázza meg, mert az a leptosom tipusnál 
még nagyobb, s a figyelem megosztása terén mégis első helyen áll. 
Inkább talán a statisztika nem eléggé meggytőző) mert oly cse-
kélyek az egyes tipusok k°zött a különbségek -ezt már a leptosom 
tipusnál is  megjegyztem- hogy nem lehet rájuk hivatkozni. Ha lé-
nyeges különbségek lennének e képesség terén, akkor a vizsgála-
ti  módszer módot nyujtott volna ' azok statisztikai megnyilatko-
zására is.  

A perszeverációra való hajlam az atléta tipusnál a leptosom 
és a piknikus között .á).L, bár a lepsoeom tipushoz sokkal közelebb 
van, mint a piknikushoz. Ennek az az oka, hogy, az atléta a schi-
zot irt lelkialkathoz közelebb 411, mint a cCklot imhoz . Ennek meg-
felelően a katatóniára is  hajlamosabb.  A perszeverációt pedig 
mint az egészséges egyén katatóniára való hajlamának megnyilat-
kozását is felfoghatjuk. 

Az emlékezet minősége terén a vizsgálatok szintón nem mu -
tatnak nagy különbségeket az egyes tipusok között. A vizsgálatok-
ból kapott, s a leptosom tipusn.l közölt statisztika szerint az 
értelmetlen anyagra vonatkozó .kisérleteknél az atléták a közép-
ső, az értelmes anyagra vonatkozóknál peid bg az utolsó helyet 
foglalták el. Általában az atléta emlékezőképessége közepesnek 
mondható. Ezt alátámasztja az emlékezeti anyag felidézésének 
gyorsaságáról végzett kisérlet is, ahol az atléta tipus a közép-
ső helyet foglalta el. Ez utóbbibó4 nyert statisztikai adatok 



/lásd a leptosomnál/ már irányadók lehetnek, mert a különbségek 
elég jelentősek . Az atléta közelebb állaz elsó helyet elfog-
icló piknikushoz, mint az utolsö helyen levőt leptosomhoz. A 
konkrét szavakra vonatkozóan ez nem érvényes annyira, mint az 
absztraktra, ahol a piknikus és az atléta között alig van valami 
különbség. 	 . 

Ezt az iskolában a feleleteknél is tapasztalhatjuk. Az 
atléta feleletei nem olyan akadozóak, nehézkesek, mint a lepto-
somé, bár folyékonységban, előadókészségben nem éri el a pikni-
kus tipust. 	 . 

A kombinálási képesség terén az atléta tipus szintén G. má-
sodik helyet foglalja el. De mint az e',.lékezetnél, itt is közelebb 
áll az első helyet elfoglaló piknikushoz, mint  a  leptosomhoz. Ig 
gaz, itt a  különbségek nem olyan nagyok, s idegen vizsgálatok 
sem állanak rendelkzésre, azért a fenti állitást nem fogadhat-
juj( el minden kétséget ; kizárrnnk. Az iskolában som  tudtam  nagyobb 
különbségeket megállapítani az egyes típusok között. A következ-
tetési képesség terén az atléták utolsó hyeQe'.n állanak. A sta-
tisztika itt sem teljesen meggyőző. 

A műszaki képességről végzett vizsgálatok az atléta tipust 
közepesnek mutatták. Ygaz, bögy a statisztikai. adatok itt sem 
lehetnek teljesen irényadóak, de a gyakorlati tapasztalat is 
ugyanezt az eredményt seet mutatja.  

Az ©redményket'ösezefoglalva a kitartó figyelem terén a 
legjobb az atléta tipus, az emlékezet, kombinálási képesség, 
következtetés só; műszaki képesség terén közepes, a figyelem 
megosztásánál pedig a leg yengébb. 	 : 

Gondolatvilául  Mi#a ánt a leptoeora típus, az atléta is saját ka-
tegóriái szerint él sjé gondolkozik. De ring a  leptosar passziv, 
a külvilág ingereit hosszu ideig feldolgozó, töprengő, soha ered-
ményre nem jutó, magába zárkózó típus, addig az atléta nem töp-
rengő, latolgató s szemlélődő lelkületit. Nem elvont eszmék és 
ábrándok rabja, hanem a rohanás, a sport, a rekoad az életele-
me. Gondolatai folyton ezekkel foglalkoznak. Bár a valóságban 
41, mégis mint ifju nem egyszer elszakad tőle, de ilyenirányu 
gondolatai is a mozgó, rohanó életre vonatkoznak. Igy: állan- 
dó vágy él benne a taávoli, idegen iránt, szeretne tengerre szál-
lani, 4kalando.kat áktélni, felfedezni.. Különös szerettel szsne- 
zi ki gondolataiban a veszélyt, mert érzi, hogy attól nem riad-
na vissza, sőt az vonzza őt. A külvilág ingerei nyomán támadt 



gondolatait  nem hotrdozza hosezu ideig m(aában, hanem azokat rög-
tön cselekvésekben eleveniti meg. Nem elégszik meg azzal, hogy se.  
csapán reagáljon az ingerekre, hanem aktivan állást foglal, sőt 
irányitani akarja a külvilágot. Csodálatosan magabiztos, :büsz-
ke és megrendithetetlen. Vállalkozószellemü, örömmel szerepel a 
nyilvánosság előtt. Mig a leptonom a saját maga által épiOett . 

várba menekül a . külvilág elől, addig az atléta szereti a nehézsé-
geket és a küzdést. Ez azonban nerc a tanulásra vonatkozik, mert tt 
az, mint szellemi természet[ foglalkozás, csak ritka esetben 
érdekli.. Szwceégból elvégzi. A tanteronben nem érzi jól magát, 
anáál inkább a sportpályán. Az elővigyázatosság,. ávatossági tü-
relmes várakozás nem kenyere. Nem vár, mindennek rögtön neki-
fog,. Gyorsan elhatározza mágát és gyorsan cselekszik. Sokszor 
a családlátogatások, kirándulások, sportmérkőzések alkalmával 
csodálkozva tapasztaljuk, hogy atléta tipusu ifjak, akik az is— . 

kolában alig tanusitanak valami érdeklődést, keveset tudnak, rL, . 

nem szorgalmasak, más körülménynek között milyen élénk szellem-
ről, vállalközási kedvről, villámgyors felfogó s elhatározó 
készes Fől tesznek tarsuságot. Az atléta tipusu ifju is szivesen 
sző terveket /nem álc:mképeket/, de ezek nem maradnak csak ter-
vek, hanem rögi/tön neki is fog a megvalósitáana.k. A megvalósi- 
tás alatt eszközeiben nem  válogatós,. az erőszaktól és durvaság-
tél sem riad vissza. Mig a felnőtt atléta kitartó,  akit semmi. 
Sem tántorithat e l  cél j rak elérésétől, addig es if juból még 
hiányzik az az szivósság, ami általában is az idősebbek saját-
ja. Rendszerint már az első, második nagyobb akadály után abba-
hagyja tervének megva? ósitását. Gyakran a küzdelem hosszura, nyul-
tával elveszti az érdeklődését a cél irr nt, s ezért áll el a ter-
vétől. Mindez azonban nem az atléta tipus, hanem az ifjukor lel-
ki sajátossága, anti alól természetesen az atléta tipusu ifju . . 

sem kivétel. De mindinkább kifelé megy az ifjukorból, annál 
szivósabb lesz, annál inkább hajlamos arra, hogy ha ' egy g.n-
dolyata támad :  ne nyugodjék addig, mig meg nem: valósitotte. 	' 

Ilyenkor vágyait visszaszoritja, s megingathatatlanul ' tör cél- ► 

ja felé. Kemény embertársaival szemben, de magával szénben Eta. 
A cél érdekében sem mást, sem önmagát nem kiméli. A legnehezebb 
munkától, a legnagyobb fáradságtél sem riad vissza. Az, ifjukor 
elején még nem rajzolódnak ki olyan élesen ezek a jéllenvonások, 
különösen a pubertás idején még eléggé elmosódottak; de  később 
mindinkább felismerhetőkké válnak. Azonban már az ifjukor ele-
jén is eals1411 j61 felismerhet:, hogy az atléta tipusu, ifjak szü-
letett szervezők, ugyancsak a törtetésre, nagyravágy'asra, nyug- 



hatatlanságra és vezetésre törekvése. A leptosom 	képzelt vi-  
líg4an, a piknikus a jele.nben, az .atléta  pedig a jövőben él.  

Nem  élvezi a jelent, s+aemét állandóan a jövőre irányit ja. Ha el-  
éri kitüzött célját, azt nem vlvezi /mint a piknikus/ , nem örül  
neki, mart   az elvegzetette számára az érdekességét. g Tulajdon-  
képen nem is  annyira  az eredmény érdekelte, mint  maga  a küzdés.  
Ha elér egy rekordot, nem  áll meg, bár minden ide jét ,felé.ldozta,  
szCrakozá sairr3l mondott le, . keményen  dolgozott,  znig bajnok lett,  
de  utána sincs  idő a pihenésre, mert már láthatáron van 4z ujabb  
verseny, az ujabb rekord, az ujabb munka, amiért dolg ozni ,  

}~  

deni. s  lemondani kell. ;1ig a  pi.kt~i.kus azért dolgozik, i~Űgv, utána  
az elért eredményt élvezhesse, addig az atléta mag áért'  a  k 

 

izdele- 
mért küzd, a harcórt harcol. Ez az a tipus, ak3aeri f f jd: lm 

 
o-  

koz és tiirhetetlenül unalmas a pihenés. Állandó kényszert érez  
az eléretörr~sre, aa 	Már ifjukorában is ugy érzi.,  
hogy vezetnie,  irá,nyitaaia. .kel1 4  Törtetése, becsvágya nem ismer  
határt. Igyekozik az i.ektolai e gyosiilc=.tekben a vezatést a maga  
kezébe kapatita.ni. Szervez, lit-fut, mindent  el,k6vet , . hogy a sport-
kör, önképzőkör stb. elnöke legyen, s az ifju körök jó .mükctdésénét  
nélkülözhetetlen is. Ha ő valamely ifjusági egyesi.ilet elnöke, y 

 

biztositva va ,n, annak sikeres miiködése, mert  fa'ax.'adha:tatlan munka-  
kedvvel ős er411yel dolgozik, s a tagokat keményen kéz'bentartja.  

A misztikus iránt nines érzéke. . A csodálatos és természet-
fölötti nem  igen érdnkl3.. Szkelit ikuis  a  Csak kézzelfogható bizony i-  
tékok~kal lehet meggyőzni, Szeret i a szenzációsat, izgal?aeat,  
hő.s ie  s  «  

MAI?  az eddi_gi.ek alapján is nyilvánvaló, hogy á,z atléta t;i-  
pusu, ifju fa. ,tázx.€sja. nem oly an gazdag ős szines, mini a :leptdsomé.  
Mig .  a leptosom tkpusg if ju ezi.vesen . - ,tartfizkodi.k a' fant zl.a vilá-  

gában, addig  az atl.éta a  tett., embere 16v 4n, gondolatait is Csak  
annyira enge di kalandozni, aznig valami kézzelfogható cee lekv;:ssel  
kapcsolatot  tartanak. Hogy ezen a hpárQn tulinenjet?, ,ánnek sem~-  
mi értelmét sem lit ja. 	?'esaiaést,etegn azonban  if jurril, ' ié,vén szó,  
nem várhatő, how a vélemt°ny a gyakorlattal  tEljesenmwg is e...  

gyezzék, Igy  az atléta  is  át.-átrinciul a képzelet vil4Oba. Külö-  
nösen azért, mert a2 iskolai élet ne m .  nyujt: elég tere t  `;tevLkonyi*  
aégérek és ka.lanc'.vdagnak. Szivesen foglalkozik  képsyel>et*en haj._  
meresztő  k.ala:~odokka7., veseé].yes  vállalkozásokkal.  Hitk~kW%an a  

1 
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karrierről való ábrándozde ie előfordul. Cainthoé;y a k5pzrstele   
nem annyira eras, kedvvel olvas kalandregónwleket, detektivtiirté—  
neteket t  s dlta.ldbain olyan könyveket, amelyekben sok a mozee  
4s az eoeaór>y. Kedvélt olvaaretnyal móg a hősökről, hóditókról  

szóló téirt6ntoto3:. Ha  maga próbal irni, akkor alakjai  ezintón hő-
sök, hódit 5k, sporterrberek. A lira idegen lelkótc:l. Minthogy  
a draa<rban sok a Goolekv4o, fntdziF jdt elaggó  le  tudja kötni.  
A  kópzÓrnllvgszQti €a3kot_:,eokba,n szintcin a mözg tst, lendiiletessóget  
keresi. Kedveli  a  hatalmaskompozi.ciókkat, s nep bd1ja., ha ktxl'rin-- 
ben a k:ife jezókópzség nem is olyan jó. 	 . 

Lelki  ti.pusok.  

f::ikánt a ,  l.eptoAopel., az atlóta tipueng:1 is tal°aunk a tem-  
peramentumb51 fakadd dl.talanos tuia. jduns Agokat, mint era3.0,  
biztone`gárzós, kitarts, szemólytelensag, hideasóg, as sp@ol:-  

lie karakter-►tulajd.onedgokat, arnelyek alapjdn az °atiata, tipust  
öt alcsopor•tra oezthat;j uk:.  

la Az ó.11andtían Pozt;ó.'sony, tGttrek4sz, aki egyenletesen el—  
osztott. erall.;; e.l tör előre. Kipól.etlen, de a nagy•tul.zdsokta  
civai:odik4. pontos naogkiil.'sinböztető jallernwóje a rnozekonyefaw;ban  
az Aálandóag, s hogy minden kim4latlene5ge mellett riaag a tdrea—  
dalci ós iskolai ke retek között marad. Ez• az aticáta tipuo  átlag—  
tatpusa, ~  amelynek gondoiatvilAg•~t fent jellemeztem. L='ner;.=,i.A ja  
kifog;tFatetlan.,. s egyenióteren sugdrzf .   

2./ A flegmatikus, nyugodt a góp  benyomdUwt kelti.  Mercy,  
tartózkodG0 hem annyira törtető, bizonyos rnórsókaltaóg. ószlal••  
hetó ndla. f.ozgisa is 1aseu, ki.szárnitott, nem annyira óZjnk, hi—  
ganyezortR, mint az előbbi Arc jwtóká nines. Ha a trrnteremben •  . 
ldt juk, 1uetinaak gondoljuk, s. aztdn nagy enodó,lkozdseal vesezük  
tudr3rniaul s  hogy a,z iskola legjobb futbalisti ja, at? 4t ;l ja stb.  
a,Rig az iskoliban lassu, kiaórt, addig  a sprortpdlin csadUatosan  
mozgókory r, a helyzeteket vil.ldrngyoraan ismeri. fol, s mindig a • 
megfelelő caelet$v seket hajtja vagre. Irhobeli doglozetaik;o,n,  

aitiv  ,5szi many ilv -snul isn iban is  ol;;  an, nint amilyen a kfi,l.szin:  
hideg, 	kertk.l.i a frazisokat, pa,thosz ós szentirnentAliz.,  
mug 116/^4d1  vala.  

3./ Laesu buta. Mogk;tklkinböztetendá az előbbi tipuet{1. fag  
a rnlsik a sat teriil.etón ólón::, rn : zgak:.>ny, villdmge ore  felfogd. •  
sup.  addig ez  mindig  l.assu, amellett hid,nNzik belőle  a kti.mórteóg  
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4 a tudatossilg. Altalaan c6lja is ritk(tn. van, s ha igen lak. 
kor is oak ogőszen köznapi. A1tal4ban jobbindaatu, mint a tab- 

atlóta tipus. Ez az a nagy, buts, jólndulatu, aki nem sok vi-
zet zavar. Esetlen. Olykor c1rstörekv4seiben durval  de hi-. 
zil bolőlo az akimóletlen szemólytelens5g, ami pl. a következő 
neaedik tipus saj6tja. Testalkotra azve ez a lesnagyobb növd. 
sap ItBze1,a1 az akrcmee1i6lhoz, e lelki felc5vAt6s6ben is van Va—. 
lami az 	 Főleg erre az alcsoportra vonatkozik 
a. viekös jelző„ amit Eretschmer az cad* atl4tn tipusra alkal. 
maz e  

4./ Kolorikus. Ennek az alcsoportnak első dbrAzolisa Wilhelm 
Böhletől sz4rmozik. A vizselai szelyek között csok egy volt 
eb1;51 	tip:ssba, s az itt közölt tipusleirás. W. Böhletől azIr- 
mazik./"./ Jellemzője a tulsigoson fejlett kazd6si kedv, a harng. 
vő ter:16szet„ a tulsiSgoe hen4pysdg 6s ei1ers6g t megnyilwInullsai-
ban. Eis az első  alcsoport  egyforma lendUlettel, a LI:lsodik eryfor. 
mn nyugodtsaggal tör'o Olja fel4, addig a kolerikus szakaszoezn. 
Heves lök4ssel indul, azVin w4Unetet tart, utetild ujabb szanet 4s 

• ujabb roham. C61jAt Allandóan szem előtt tartja. E#yik alkalom. 
mai  a lesnagyobb ar6megfer,, 2it6ssel dolgozik, elgelejt tpiko 

zat 	szórkozíst, tufgokor hany61, eszik—iezik, szórokozii, • 4s 
tqrsait bosszantja. rőleg konferencislk e16%.ti időszakokban sze. 
di össze magit, 	 .:jt nappall4 t6ve ke'pes 
Ez időben a legjobb feleleteket adja, viszont reskor . a k5nyvet 
sem veszi kez4be. maan szarkasZtikus, s elviselhetetlenUl fö. 
16nyes, uralkodni.  Irigyő. Uldenkivel doszey6sz, ó hamar elt4ko 
zolja azt a szimpeitidt, amit teljesitm 4 tvoiw.1 szerzett. Kitartó, 
makacs 4s könyörtelen. Ha akadályokba atközik, altar fejjel  megy 
a falnak. Győznie kell, aktarmibe keral is. A vagy—vagy embere. 
Győzelen, vogy elbuktas Pam tud me3alkudni. ‘k,yakran eg6szen*ki-
lftstalan c616rt  i kazd. Fanatikue, despotizmusra hajló. Ez a 
•tipus csak  igen kis 14tszcímban fordul elő. 

5./ S'angvinikus. Ez tulajdonk6pen nem is szmitható az 
atlóta tipus köz4..A vizsgilati szen4lyek között egy  'sem  volt  
ebből az altipusból„  é  caupgn a teljessőg kedv64rt emliteM 
meg W. Mee nyom4m. 6 maga is azt mondja, hagy ezt csak alig 
lehet nint atl4tát megallönböztetni 6s kivAnsztani. A X valak 
kev6sbbő sz6lesek, az 611 nem annyira előreugró, mint a 'Mai 

/1 0/ Wilhelm Böhle: Die Körperform ale Spiegel der Seale. 



varidnenAl. Az arovondsok kimondottan puik .. nendezurint ki-
sebbnövdstt 4s barmabőrii. nangja 14gal, dallamos. Megmerő modo-
ru és ezaretetrewató. TdreaAgban nagy sikore VOA. A felUlutes 
szemlaő elatt jkigo o és grtalmatlannak tUnik Cali eeak ha job. 
ban meciokerjUh, 16Ajuk egoizmusit. 4ide6, sz4mitá, aki céljdt 
nem durva laódOn, banem anew, tetszetős formi között éri el. 
A ceel ds ocialtirdeg az eszköze. Kifegyhatatlan a kitecLilés-
ben. fUnk tajejtéeekkel beezl. Kedveli a $theszt, s iE;;3 a 
ezenveCaes euber beivtlfwlet kelti, de valégban hidez, szdmi-
tő, akii; a egrendkivUlibb be4 , zet sem mozdit H. nyugalmaTae 
NagTezeriA 46 könnya kifejez6k4eze6se miatt belső élményei gyorsan 
tovFAUnnek. Könny& cUndelkodf.su, b.itoradge sokszor vakmerőségbe 
coop t.Szerc,ti a osillogő pompft, élvezeteket, vidAmsc5,got. 

tletérzés. 

Nikdnt a leptovemét„ az atléta tipue él.térzéeét ie a 
ténusa b, V.rozza, 	 konstituoi6j6b61 fölér;yes erő sugtir r  
zik, amcly lelkiAdginak is az erő és öntudat aldfeetését 
szolgiltatja. Az atléta ifju olyan, :Ant a természet tovaszi, 
rUct. és életet teremtő, Unmdtél mesittEsult ereje, amely 
ezer rfL:tozatban teremti meg Unmet. 6 az a tu141-966 életerő, 
eki előtt az élet könn.y a. klizeőt6r coppAn, nem az a sötét, fame

tel kinokat hordező siral=bely• ami a liptosom tipus azd- 
nlra .. tray érzJ, hogy nines mitől tartnania, mert hatéztolanul 
bizik Unma6Aban. Innem ezdrwlzfA nngy vgAlalkozcikedve e éllan. 
(16 tettrekhlzegge. Bz a tipus . den huzódik, nem menehill a kilz-
delemt51, harem ,keresi &wt. Ve6 akarja hóditani a villlgot. 
Semmisem el6s 	semTi os2 el6g m41t6 az ereghez. Bgye- 
nesen kcreei a nehézedgeket, atléta, aki kazdeni akar. Ami 
kÖnnytt, oz lealAző 4.3 m6ltatlan hozz ,I. 15j terUletpket kercs, 
amiket felfedezzen,•v3d néreket, akiket mech6ditson és leigaz4— 
zon. Tengerre akar szgllnI r  megprób'glni a tenger és a teivoli 
oiklotok erejét. 2e akarja jrni a véGtelent„ 6,2 ril,c,5n.,8zni min. 
dent necrer'4zniIlndennel, ami nélté egy igazi férfihoz. 
"Ck?akran kedvetlenill rOzegatem a teirk4pet, ho (z nincéenek grAr 
ismaratlen terUletek, amelyeket felfedezhetnék, e ninoSenek félel-
mes yea népek, amiket mezh6dithetnék. Az iskola szVk nekem. 
Ugv 	borw b4dit6rek, frAfedez6nek nnettem.", 



ket nem  egy at].otg ifju valióm:i3eib61 olvaehFatunk;. ápran,er  

tettszomjasnak nevezi ezt a tipust, aki nem vagyont  ezca'czaai,  
hanem osolekcd:ni da txralkccadni ak ~r. A2 if~ u tetteiben 6s alkotá.  
9aiban cinmet  ie 6rezni akarja...4.14ik6ben szertelen  tervek .  
vaj u3xak. o~ Sa űor az a  mindig  me;tal 61hat6 . ifj  ukori t ipus0)  ~ 

ki  panaotii:odik,r, hom . 20 elves koriban aaa6,g Gemmit scare alkotott az  
örökk6val6oIg azimnirao oz a tipuo mdgtal-1lh :tá a legkisebb dria--  
d3st61 a  Ie,;nagyobbi S... Ugyanehhez az gltipushoz tavtoznals az  
ifjusli;; vczőrex, az osztikharc bajnokai, a fe3lszabaditók.  
.A tettozeAns Vick v~:l: ~~e~ri~~,i ut:azflsokra, felfedex6sekra  r  a—  
1a.vit sokzra v6gyik. he~t tapadnak a szülőfUidhöz, vagy c:aal(i.clhoz#  . 
valami kajtja őket a  hatlrt€ala.n fe16 ." /1./  

A fanat s.ek n*  a tldta tipus minden oa,}e® elesoptarti j:I±9a 	. 
érvslrayesak, Legkcevdsbb6 tailrr a laesu , buta tsmusra, amelyik-
bon  az álrő . nean tu&a:toeul anry irf.'.. Ennek erő6rzete flora  leikiesíxl  
el, 6s nem 	meg vilh6ditó tervekben, hanem kt5zvetlen  
cáelekv6oe?eben vezetődik le. Oban teru6szetenan n4r nagy k.tkl©nb..  
egg  van, a~~.cgy ez az er6drzet az egyes alesoportokcna jelentkezik.  
la a -  flagpatiPcuontU a nyugodt ft$lér:y 6rzet6ben, a  kboXorilusnAL  
az idcink:nti 	tsaldbalú oselel:v4ai 16zb€an i  e a szangvinikusa  
na a fondorlatos oaelvet6sekebe:n, 	 . 

~13rnfogla)Zta az ickolval szemben.  

A  leptocona tiiluaaaa mcgill ápita.t kih] iinbeggtdtel Sze-
rint a,ú ifju lel k.4ben az ist7eia 10t külön61 16 fögo.lmi. kbrre  
osz/ik6. B
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kibb esak a  tudas Megtestea aitőj6t lettja„ eddit; az a•tl6ta ez:SeAra  
ez idkLo?p nem cs4rIn a tud,isú jclexiti, hanem  bitc►nvoa tavc:tI, nysdgi  
tcrületot in , 6s keorleltokorat, amelyek ccelekevCoi  vágynak  ho.tirt . 
e Kf abn.t.k;.« Abban is n;`sly rcahotci . kiildnbe 4g van, ahem  ez a krt ti.  
pun w tudllat drt6k.eli. A .2ert000m ozlmAr3 a tud6a biszovyoa lel-
ki fegyver, amellyel raaenak szelle mi területeket 11.6dit meg, s  
egyut;tr.l trdr3cke.z6wei eazkbt a kkálv3.lggal sze;,abcr., Az za.1,ldta a  
tudAaaal rand.sucrint nem a szellem terület6n akar %6ditani, ha-» •  
nem  a makcr3.atá: (:ietben. Gc,nk ige n ritksin akar szellcm6rt.Ae  
lenni, ink bb conqiaistcdor, harem, szervező, nedg`?vcillelat—ala -  

1...1,0.M401.4t.....ii44000.0... 	 ONOMMOMPOOMMAIMMOSIO 

/1,/ Sprnrger i.m.331•l.  
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pit6 .Ez az oka ann^.h, . hog)  Aital:lban tiaak  k _ m;:e •tantdrgy ór—
dekli, a`éöbbóSgat magn ' bz .af.lTa 6rtatelennepz tar•tja :  e o®ak 

 

sirPiknógbral. tanulja. .Akúl. következik, hoGy bizonyos ktinyezeri.t6  
hatalmat iQ 1::i} az x.sko3!n bFin, ami  az -rare.Y°a. elleYiszenveo• Ra  az  
atl.Eta tymau iakol.eSo ifSu órdek.lődóG€t tel.jesera, vagg coak na,—  
gyab1, rővettctn is orellcni.. tas.°cvezetU —ez  ritka—, akkor nixes baj ,  
mert oegitőtLrz;a*l.`1 az iskol."brn, Ea  e11e, ben  erne2 el .Ze.rakez6—  
je . 611  fenn, akkor ellcna5gcs hangulat  keletkezik  le1kőben el—
lane.  rzt 	növelheti az aköral:4ewá+y , bogy az iekc s.a b ido uy 	oe  
korAl~-a,tokat jelent az ofclóta euim{x°a. A  gopt000mn=$l ezek a kcr— . 
1itok .nem jöttek sz~Ei.tisba, ánnrt az ó oeelekv::oi eza.sóglcte  
oly minimills,  Ia• gy annak  az i3kola bóeógea t4dzix .latct tud  nyuj..  
tani «  Sőt mi, ttulaá;oa sok c  sel.aicvőa9; is kiv, tőle. ~r1 anoz—  
gist, tc:/ir"itenyaőget q  la.tetctő d1©Cet kl:v4n6 at3őta  oak  nagy  
U .nurPl: nmal. q  e na;yrósben n I:nyozer h,.^t  lea alatt tud ugesz d61—  
előtt rt : iskola padjaibnn Uln .á., ős hallgatni, mikor kint az ip3or—  

kaziYk a IA  aráaittő nap fóny  sbon.  Az ueüds vize: ed.ill.Ggv<a veri  
v3,ssrp a na;:ou,,~arakat, c a  sportbAZya oly nag~,~szerzz mozevi óe  
kUzdóei  lepietőc ó Aek>vt nz, ajt, : na. A latin .nyelv ó.vthe•tetlon gram-  
mstilvai azerRezetdi., wl.vezhetctic;n szó$;aL;el óa a msltowaüi.ka  
a 2 r  z.  - z, una lala s le  ve ze °':  b:  ci ÍriG l; o  t t me ark; ive  1. < ob b 	futni,  
labd~t rugni g  nstini, y  si.e2 .ni, 	kalandozni a ta3.=aEzdól illatos  
kaecvaken! Vern csoda, ha  az ^tlfto. •ti.pusa i.fju börtünnck érzi  az  
i.s1.o'"t o  ac?ely onris;  i 3en.ct-r3_3a Ú 	tó:le  p  az4a i.dogon ~:60  
naggobbrko2t 6JCt6kye9Qi1 C,:rtőic°.ciáő$°t. Ea azonban éiú iskola  t?iC3k;A.  

felelő tec,eikesadre6zi ter°aletckot tud  biztosita..ni az atl.ótu ifju  
®zielra —ifjuolgi kc3f1UL'.?aen, alsősorban a sportkörbon— akkor  
könnyen tul:teszi magl:1 e többi  kvll.ometle:n=^•+e.'gen, t:Ua,cynöeen a  
apor o1Asi l.ohetőoógek 112r14t s_"tna?: v an itt may  jel.cntőar3ge•  
Ea ttt kedvőre kit  , mb©lb°~t  ja 	n11'100 vole  sok baj.  . Sőt a  
vaI:roá,óbar.± is bizonyon oc:v‘Irr,;óaL:a.l gondol az óekolr:;, f -lob  a  
spQrtnlAal óa vexoenyzóni, l;ch .et5o6a;ek mia:tt. Cyct ~.~ran lohet  
hal.l.axti idősebb a.tló-t'e tipuota fórf3aka•t, akik  msEy meIeg—  
adggel botáaz4Qnok i.skono p~crtni;.rcii, az akkori % eleő de  óp—  
pen a  Jór1azinou.ra .4'A°~gy je1e3átóe ,őggGl biró vereŰnyeikről •. 

Vágerefimóngknt m:;oil.lepi.tkaaújuk, hogs  a< a.t lóta tipu,^-,a  
ifju —6s pedig kit►.htcl n511:111 m9.nd:!ggik alosoport— kiryeJ .tr.at—  
lE?a,l E3rz i. j9.G4ú ¢97 i^'t?'o1 `~ba .n  w Do nem tC'.líyidtY azt e1leYlQ5g5nek,  
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egyrészt rlert tud jel  boa  j6t akar, mderész.t pedig e is4nyelmst-  
laneég mellett az iskola aok saaaszerti tevékenységi, főleg npor-  

tol.a©i leheteis6cet is nyajt sz ' mlra* Ea pedig e_zak- az utEbbiak  
ka2.öncsen ASZ  szémban vannak meg, 0 o, az 	gondot  
fordit c oportra, akkor egseresen mE;fordul Oie 

 

lszeta .az  atl6 ~-  
ta, tik:usa i,s9ao14'if lu, l.ecnacyoiab hive lesz az iskolanai.4 Hazank—  
ban s4,jroa ezt pél.ddval nem aigr-27olha.tjuk, de pl. Ptragliab.an, a-
hol a nép legnagyobb része atléta tipueu, tehAt a.z - i,skolds ifjak  

l.e,gnag~.~obb rreze is az, a -  férfiak élettik végéig vi.eeli/k iskola.  
ik ®zi.noit n,yakkendójtzkön,, e mindig bUszkeeéggcl. 5s szeretettel  
gondolnak rd jak *  De az o,ak az árt lehetoéces, mert az angol  
iskol.AK a rnort:ra 66 vcrcemzéero igen  ~<,f.  gondot .f.orditanak.  
Az atléta i:f jun^k Vg. teret x?xNten€ak tevén,ye.kti;7régi bajla.nai--  
nak kiél.éeére. Az arcel. iskon  K.  prospektaxsain ,eam.mi nds ceaztó  
nen ezerepel,, csak a sportoidei lehetőségek felsorolasa, mert  
tud jak, lusw a tul.nydmóan atléta tipueu argoZ if jusigot ezzel  
tudjók r:mmcrr'at.  Ilyen esMtben az tléte. ifju jé1 érzi maet az  
3skolelbaza4 a  mert  nines  sziik kexcatek közt szoritva* ltalunls r,óg  
ez a helyzet namfdl... fenn. 	 . 

A - t4nallvokka1 rendszerint még kevóebbé van jc`,viAz=bzayban,  
de  ez mint k'otabb 	fogjuk, nem  minden tartdrx°a. 4rv6nw es.  . . 

Ez a^ a di.tTati.pu.e, acelsikkel a le,,több baj van. Tulzott  tindl.~ 

lbsiga ' rendsmeri.nt nires 	tanIrol~~ .nk, s akik .neo tud jA I.,  . 
darabnssfzga, durvaságt, .  erejének Mazes megnsi.l.v'nul,átia,  

e ho;::x lustasf ga mögött ecz rí stormésAeta naufoku tevélzoxsségi  
készség l.appnng, azok hEjá.ancleil iebecetk3.ni és értéktelennek  
tartani azt a tipuet, Ez szokott  legtöbbször riodfailni az ieko7la,  
e3.bird1'egra,, Sok olsmn atléta tika«u Mu volt mrr k f nstelcn  
otthamli 02 i:ak.o?.g$, aki az 'letben, mint npgy szerüi szervező,  
kifogyhatatlan onörgir ju Vzl,etember, politikus stb. nagyenerit  
al.kat neokst hozott l.étre. Term."szetosen ebben az esebon az is—  
kola.tipus me!Iv^l,aeZidedban volt a hi.ba, vap► ha, a fékezhetetlen  

. magaviselete miatt tavozott, akkor  . 5. nem . volt alkalmas 00—  
zbssrégi élatre *  riindez azonban mé g nem  jelenti a tel jer érték-
telenséget. A tondrral vara össac:íitközéee rendszerint a két akarat  
eilentéteeeégén al,epozik, ap3.or is  neki  Xkeller.e *gecinie, de  
ncm:.teazi. Ebből eok ke3l.emetlena5ge szAr~°~z.ik, e,  ezek alve®z1.k  
kedvét az Iatol:  i élc dt5?. 	tcz].aAgooan kord,ában ta.r.tja 7  az  



kl;:ve3.atlens'Gt okoz noki, bír elismeri an.ra!:  he1yee;1'g4t.  
Agyen;ekezéí tanlxt 	lextóz3. :~,indszokb51 uai 	mintha  
Iii4lx bza..kackvit laYlm az atl'ta tipus4 ifju éc a t^r;~r kUztitt. Ez  
aE.o.nban 	1aszat. 	boey 	o6,. k irye.ni ksv60  ta.n~itd- 
ral van . bizalmas vis2otvban, do az ellenteltek aor?1,.~ ,öl.yan  
kaat6ak ktiztzih., mint pl.  ea  loptosom  -tipt,lei' 	ö.;7ét6ben:̂   Iehet—  
:Ylohw Itt Cdsup`:.bll ra'1K47l van  e1.6, hem  wkamt`u. ne?. CirV6rz!esEl13t  
sz`ibedon, ö k?.iStzitelclra =,ff,e ak.ars.Virna.k en;edelctnkeánl, Igaz, how  
ez 	totazkk nok.i, Co mgliabb ~.r.a;;..~ason2Ae`v nem oz:ok-.ott ezatni  
lelkében. Ezt bizow a€tgta az Unvallör!,leak le,"Az iekca1 ~bata nem  
4t-zem 	j51 	gg  :z , hogy t3nsz4ntamb61 jU" tem ide, 60  

eGYld k.' ;~ azex'sl.tott, de rAgoem mindig kol?;:ces epta ,'b~=a2  

U.ni , mi?eoi a  flatba3,á,paggn cr:kke.i kel.1emcv€rbben e;k  tudni tvl-►  
té3t3l az :á.d6t,d:e.t.....A . iá ~,

~
..1 `7,.'o'e$'o1'►aC, c1 Ye [al  véD,k;yt7'd já iTla Jtí~nsbaJCS. Zi?.=*  

dcm, k3.ogz; 6k j6t akarnet, do in tt<s.don g  hrm asnk tanuls m4g  

nem 	rsa én 4n3:k15,1 lc  jobban nti„ fogam 611t1i n t'selz.-emnt  
as  6 10  tbea1, mitlt; a maEol.c'k." Vagy: "Nam  nacy Urdmmel grok az  
ioko1410, de  v'annak egTccs tan4.rois, akik m6g c,.zt  a .kevecet is  
ki akalt=~ rtK tíl.ni. bc:lőlc:.m. C zerencso, haw nom r..ag ~on azivoM  
mo l :.rb , as,sifi ru4>Y:-.d .nn%l:'r ~ « IE Gy  c  e t o nirokr. direkt pikkelnek  ráta. 	-  
lgti , 	el7.et:I:ozni 3zoktm m-r.nr:oev:i,kskel, 	tzt gondolom, hoc  
mItic:ra van  igvwtm. V6Aom ~ : eme•c megmondom t ezcaaMtbe, nem txgv, .  
m.~áat fiz ol^nuAl.ytdiait1., akik cr?6'4: a  tanirraba 	megett mernek .  

. F  ,z4rt nom tudok folfejlvani odc, skdl reCR i r  kC l u ' 
 
 ]• 

van . De nem 	ez 6l.ctbon rem a  bizc+5-y itv° ny e fontcss.  
Ott  majd mindenkinek me:g . koi1 mutiatraia., höm rr;i?en 10 ;6ry a  
i al~ín.•... ~i~s mLseE*.oiPtsan ezt az erzhangdz, moxa$can elletet." 	. 

Ezeken a k©al3.kkttasakcen aR.orl.e  t i 6a oq?nit micdig szem e:tátt  
tart ()  gof1d(9l:4..+CtlZA1ódp. rwt1GpCCriIlt átsegit it. alrtthC.ir`:~ el.Cyt0.  

	

9 ~ G9 ~ tP i`9 n 	r 	` 	Va f" 	•?r 	t 	!  
~~~~ .w`~~.~~dut, u'.'; E.~1 ~ú Ct~~,t'3 ~ 	 Zr ;~a~&~t~z~;:'.'K~:'li bii~  es  x~.c.k'á:;`; ~:re  
ooi4 istr-del:es, boa  az atl6ta t3.pueu ifjbk a  fL nt #.eh,•  ellaaxe  
•47t;ál~t ho s̀,gti az oJ:°6:3kLzti tcIlZ,i k ` rIr.toz Ir:a kt1a..l.eMEtle.I3 . nekik—  
arr4á a  köxk4ás4d.6era, hc,g,=.; me1  ~ z~k a leggzimpntikcusabb'  6e 1egkedve$—  
t.ebk► tcwnAr ezi,rrukra:, 9951-►ban  as int6aet igrgAn tipikus atl.6ta  
ti.puo.ta 	jolö3.tke no4:., aki adiziemertan legozigorubbatu.bit»  
nSr,k~ ez á.fjuegga1. S mikcsg9 arr61 volt mA, hbn.c7T ezt s tar?irt  
D . list4zzik, . az ogylkc ifju 4.ak:it51 a mieodik tűllti;l,l., •det id6z—  
t~r~~ a «- ~ ~.~`~L:Y " .~i á' ~ 

p.it/1#~~ oyr, ~ ~ ~twzC'~u ra1nn~s~r  a  t.. ~{t'~ 	va . ~ic~ ~fy ~fe~~i{  w..ow 	azt 	n 	IJ n:. ,iL 	~ . ...rfJV...y+. 	v ~ .r • 	4.~ paL'.i. ~iáAtk►. i3ar elvesz t4-  
to;vel a}oha2ws«n  Is fog  sU3l,yedx:i. 6 volt, aki .koráiaata tartotta  
az ifjtawígot."70z azt bi:caciú it,jcl, hogy az atl'te tipusu ifjak, 	. 
ha  r.alíi 3.e nügyol*zeretikc :`ta jlt b6ritkön trIesztalni, de  ti,rztalik  
az erayt, Űg  r?ttámegutzkal ezemben is eliamcrik annak jlaeultsíe.t,  
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t mitm fwiti pc124 ,-,! vutatja, egyenesen szUke6seonek tartja. 
a ii1ti belta az oka, hogy b4rmennyiro kellemctlennek 

is ta1aj.,1k az iskolai rendsnabfaytg.at s a tamlreh e11en6rz5e6t, 
S 	boniv-In ozt, hou co sztlkscigos, nn cain'AnDk be15le 
nagy asetet *  De neu is olgjau befe16fordult tern6azotliek, 
tulrll'tgesFa4-JJkat :!!.g5dblnak ezen a kdrd6Fon, Kednezerint egy 
villteltscal ella6ziks°neu sodmit". 

dotoi ter,n4szetib1 kbUstkozik,  hogy  az atlóta tipusu 
ifju azokntya tata:r,Lat 	e fazok1;s1 ozembon tud jobban 
feolnvadni; ,1;kik,,o1 valami tev4ketvski tolneten egyUtI tud 
mUkkidni,n közöse66et tud 6rezni. Igy elmisarban an ifjundsi kö. 
rötet vozető tanIxokról lebet cző, toork6czosapat„ sportkör stb. 
vezetftr51. 	1tnaa 11.2-%St7t7,1 11,111tnek 	mert mir.t kiv'15 
eserk6szo1et, sportoleikat teljesitmi:teikc-Irt elienari, de sokat 
in yam:1k eGynt, s  bajtkirpakke."; vetlmk. A baWrsatat nedig az 
at14ta ifju 	 Lwelyik tbmir#ejtArs.,7,nat 	sz 
,71115.0.1 osilal 	vela, mindenre 	 s annak fe1t6tiena 
onseeelmvkoM. 	e11-!.zurot  iGen  szeretem, mart ogytitt van 
velUnk minden mezmozdul -Isulakb, jó bajtgre. " -irja az egyik 
aticIta tipusu ifju. Alta-Akan a leptoeom tipusa tonrokF.T szere-
ti legilev6ebb5. Nci  4rti rae_, 3ondolaods..1,t, idegen szerAre. 
S minthay az ilyen terx6szotti tul6r renduzerint vohanom ment 
bizon,gos term5ozetil lelLi ailtingtAgtől, da orkölesile5 60 a tu. 
Cto terlat,::- lc töbLet kvn-Hoksz,or sztim:xl 6rtbetotlenUl-
az6rt azt flQfl szoreti. 5z Onvallomdsokb:m e tipusu tsh6rokyra a 
leggyakoribbjciztlk:°10).azG ,..1-Gtclnn„ kUlönö 	decen." A leptosom 
tan' nzöglatee mozggsa mveteos az 64t14te tipuuta ifju e16tt, 
ovkot tuto.*1 !mint rajtu. 2 tipusu toar nczobb tudsa aiLes 
nnEy 	li s  mert tcit2. 	 61etroval6s ,Igbcn fa. 

6rzi mat. naa pedig ez 41r,ltr(valóao tlibbetT1r6„ mit.t a 
tudt10. 

Lz ercmOnyeket Unezegev,ve w4;j1lopitlAnt;:nk t  hogy az at. 
16tv tivusa ifju lejtevelebb6 szereti loptosom tipupu tanftrt„ 
le6;kevbbd tiurteli a 67ons:F!, haj1ithat6 aksrntot. ligjobban 
tiszteli az er6skezU, s%lilorn tasaőxt, a lcEjobben szereti a vev 
lc ecylitt do1;7ozó, sportoló, az esvtek legnagyobb r5sz6b14ta 
tipunn tealrt. 



Remaly összeütkbAr cor  k. a keleritue tipusnAl 1ehets6ges, 
ameivit rendkivüli makaesaWna 6s elvekulteganAl fogva leg-
inkab haJio a v6glete1re. A lassu buta a lezkUnnyebben ke-
zelkst6 altipus. 

AllAsfoglalAse s zoei4lis besalitottegge a diktdrsakkal - 
szemben. 

rig n leptosom tipueu ifju igyekszik mog4t t6voltertrri 
trArspit61, mert őrzőkervs6ge, főlőnksőge e irtóztl,se a közöns6ges. 
t61 az eweiEllőtre predestinAlj:k, addig az atlőta benne 61 a 
közölsőgbens Nem huzódik el téle, mint a leptoson, hEnem inLább 
keresi azt. Wines mitól tortania, hiszen teste—lelke kemvIny, ru-
galmvs. A vilAgb61 rzuc1uló csapisokat nemecek könnyen kiheve-
ri, de rzokat esőst61 vissza is adja. Őt nen 1Z.nthatj:k meg 
bosszulatlanul trai. em is sőrtődőkeny annTira, milt a le t)—
to, de ner is tartiesos tiuinak vele rossz trőfAt üzni, 
lÖnösen eőrtegetni. ViWmgyorsan ellentimadtlsbe mew t.3 ha 
szellerkiekben nem győzi a versenyt, attól sem irtózi,:, hogy 

ter:ti előgtőteit vegyen. Okleit pedig alr r6gen megtenultAk 
tisztclni1 nőg gyermekkorlb.nn gondja volt 	how a rangsorban 
6161 	In  • ei biotausa fölőnyes őtlrz tc ,2tőnek- 
lelknek, de ezt nem rejtheti önmagába, mert ugy elveszne, 6r-
tőktelenn6 vAlre. Aeg kell teht nAtivtinitania ezt, 1!,hhez pedig 
els6norbanessköz kell, amin erejőt kipróbilhatja, modsorban 

aki erejőnek nagyeggat elismeri, "Szivesen vagyo e-
0,v(Itt VagPaimmal, mert őrzem, hogy az első vagyok közöttük. 
An vagyok a vezőr, Azt celllok a többiekkel, emit akere, 
melzAk berzenkedik, de tin letöröm a ldoadók szerveit." Vegy: 
"XiClönösen akkor keresem a texses6got, ha vaAlemelyik meeesen 
jól :*2 , tezottam. llyenkor örülök a dieuéreteknek, s önbizalmam 
megnaveksgAk—....nslr gycrekkoromban is futballevapatot szervez-
tem, nhol őn voltam a esepetkapitny, ős m5g a szOwAlyok nagy 
rőszőt 0 is s'Aci gllapi)tottvn oeg." A leptosom tipusu ifju megől 
tő0t, t:maszt; lelkilkieg5szülőst keresne a közöse6gben, ha mer-
ne; az atlőtAnak nines szüks6ge tdelaszra, lelki kiegőszi.14sre; 
neki eszköz !sell, amin eregt esillogtnthatja, s akik leveszik 
knlapjukat ekkorn esode lAttlro. Bls6sorban le akarja ic24ni 
t6rseit, azt6n me g akorja szervezni. x;zórt nemesek a spo2'tn61, 
hanebi min területeken is igan vAllekoeó szeLler.A. Sziveoen 
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dolgoz ik az ifjueág3: egyoetiletekben. Ez a nagy aatAköddoi3 ke}sz- ►  

ség nem annyira a közösség irInti azeretetból y  vagy hajlamlbcil  
jön létre, mint inkább a csadlekvőei szífkeéglvt4b61,, 4s abb61  

a legtöbbször nem is hátsó gondolatb61, hogy ügyosedg6vel, ezorm.  

gaimival el.ker[fl vezet©szoropet kiküzdenie magának„ Aldrendel.t  

szerepben. nam drz3. jól Bidet, e egy  ter  tdreett sem türi meg ma-  
g$ felett.  Tudatosan vezéri szerepre törekezik, © e törokvéeé--  
bona közössde crak eszköz számára, Am nem mindig jellemző a 've—  

zéri szérepre való törekvds, Mdet.or egy Ug,une& szente].i mag4t,  
e ennek  mindent feidldoZ. Nem kimél senkit, de önmagát sea,  

Az * eredm6ny a .  fontos, e ezért idejét, ICnyolmét, egészsdgét  
képes feléZdozni, Ilyenkor tO6i, csak aint az Ugy elEieegl.t6i.i  
vagy akadályai érdeXklik, különben közömbös irdnt..:k. Rem tör6-•  
dik vole, ha adackat megbdnt, vagy őrdekaibcn inegadrt. Rószvét~► 

leni V$.:eáGe szociális érndko t  EOM tudja magát mások ielkivÍ.16g6M.  
be  beleképzelni, Rossz emberismGró. Iia tdreait aljai érdekében  

mcgbdnt ja, letapossa, az nem rosszindulatból tört 5ra3k, : Nrről  
ez6 sincs. A jd ós rosszindulat egyardnt t1v0l411 tőle, Közöm.  
bös. Ceupin a oőlra szögezett szemei nem 1-átják . azokat a sebe-  
ket, amelyeket előrehaladtában oéztognt.. Ha figyalrteztvtik rd,  
de elkerüiheti .tehát 	érdekcinek tinzteletbentartdsdval  
is elérheti edlját. ezi.vosen vf$elkedik tapintatosabban, mart  
tutdja, hoy tdreait még m.f ekor is fel  kell használnia, s sztuc.•  
ségtoientul nem  akarja  azok jóindulatő.t elvosLiteLi„ Am noels,  
meztetni mindig kell,, mert «i maga rossz ombarismaretén6l ő0  
ictdzvmbö9ségdn6l  fogva  rendszerint non is tudja#  hogy mdsokat  
megedrt o  ó az i.f ju cso3Qkvőp ®Mber, akinek mir if jukordban is  
oly er6sen ól lelkében a cél, May nem figyelhet arr_a eléggéa •  

kiQéletesen ős udvarlasan jdr.e el: Alyan, mint a hdd3.tó deal:  

hadvezér, aki a  cél  eo.zmdnyeitől mdgoz6llettan nem ldt  ja az  
utt jdban harqbagyott eebeeül%tekot de h.al6ttoke.t*  

Különösen a Lol.prikue .  alcsoport €az.,, amelyik gd*lásolC  
nőlköl 	célja fQld, mid  az  elsó á® második +ssopartnetl tul,..  

zésok nem fordulnak annyira elő, e UnZőaük ős kiizörabvseégük  
mollett .  is h.as znosaxa'  illeszkednek bole a közösségbe, eddig  
eme utóbbi csoportba tartozók egyó:itoldn nem tudnak együtt ha.»  
ladni a kcybasdggcai. Kimeletleneőg[ik de fskezhetetlen harc4,  

kedvük állar_dóan kihiv ja maguk  ellen a köziiseőg harag  gt,;  
.Néha nagy tehotség[ikkal ős aindenA bdmuiatbaa jt6 teijes9.tmő«  



nye ikckeZ olyan nagymanny ieégút szimpátiát ó® ' eli.smeróst  tudnak . 
felraktárdizn a maguk számára, hógy az elegendő minden anti®zci-- 
oi.áli® magatartásuk mellett is a közoseógben való ugy••ehogy aaadg- 
raaráddeukra, De ha tehetsógtelenek, akkor  ez nem leheteáges, 
mart nine meg az az elii.omerés-tartalék, amit elpazarolhatná.. 
nak, e ezért ebben az eec tben leljes ozakedde szokott beki.avet-: . 

kézni;c  .  
ezangvinikus látszálag jólAei.á.leeakedik a kiizossóg.w 

be, kedvae' ei.mul.ókonvw, tósztvevő. Mindenki szimpátiája at Bréag 
®zón van, n igy ennek eegiteégóvel igyekszik hatel.mi .törakvó.- 
se it elérni. A közösség reáthszer3.nt rai:teem vesz őszre cselekvő- .  
se iből, mert minden bnzósót ply tkgRyeeen é33tt3zteti a kí3zárdak . 
köntösébe, bogy aligha lehet az igazi indi.tókoket felfeddznip 
Ha  ez móg3.s bekövetkeznők, taagyszerüen kibeszéli magát. S  ha 
már 'olds  nem segit, olyan may  meglaáháet muta,t, hogy vele minden  
kit leszerel. Ugyemeőg4n41, szóra.koztatfi egyón9»Bégón41, köriii- 

: $ek.f.u..tő okoseágánál fogva szinte sohasem időz e1© mely azaka•+ 
dákot a közösség ós tbinanaga. kbzcitt,:  Általában szi.vasen időzik 
tárgaságbsn, szereti a vidámságot, trőfát, P  szeret be, zúlni, . 
tár®ai is szeretik, mert  élőnksége, Q3mulóko,ray modora kelleans 
oimborivó, teszik,; 

At atlóta tipueu iskolás ifjunak nincsenek bardtai, 
tdinos eziikságe rájuk. Nincsenelf. olyan lelki problámáii amelyek 
.miatt baráthoz menekülne. De hidegsége, k3nzóee is nagy akadály 
ilyen bensőséges kapr;éolatok kiópitósébmn. Általában az atléta. 
ifju taulásai ezemól.yt.elen jeiiegiiek. Mindig valamely közös . 
tevókenYsóg hozza .öeaze, rendszerint hasonló tipueu társaival. 
Ezekben  a  nagyobtLrószt  pajtáejG-bajtdrei viszonyban a?+. kissze-- 
kötő kapocs sohasem benső, hanem - mindig valamilyen külLeó té- 
nyező .• Igy pl. az ugyanabban afutballosaapatban való jAtók stb. 
'abb8l.k'sivetkezik, hogy  társulásai csak  addig tartanak., ami.gd 

• a ktileő inditők tart.  Állandó mozgása, ' váitcazatoseéi&kedvölóee 
magávalhozza a közös mtiködóai tertiletett< gyakori változtatásrát, 
és ezáltal a bajtársi kapceoletek megszakadását  éé ujak ki.ópi» 
tőeőt. Bár hide#e közömbös, mógiQ hajlamos  arra, hogy hasonló 
termciszetü társaival -+ezek legnagyobbrós=:°,bQn az' atlóta. tipug. 
suak köréből kertilnek ki- bizonyos legf lis, vagy akár Meg-- 
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lie cdlra szövetkezzdk, Itt ezigoru Qzabályok uralkodnak, ami— 
ket lfi.i.m;;letlenül be is tartatnak. Ilyénkor bajtársi vizony ala-
kul a társult tagok között: Ez tinfeláldozdet, Unzotiansőcet, s  
az "egy mindenki-árt, mindenki egyért" jvl.®zavát jelenti, Bár  
mindez távoláll az atléta ifju lelkőtől, a közös aél 6rdekőben  
aláveti megst a tárvőnAnek, e a bajtársiaeaág iratlan törvé-  
nye it is megtartja. Annál is inkább, mert ezt férfias be dieső-  
edges dolognak teg=tja. Ea nem tudja kiel.ágitoni oeel.ekvdsi vá- ►  
gyát, vag~.r ugy érzi: méltáa,ytalaneágok törtcanek vele, az  
l.eg~li.e QzarvezkedéetSl sem idegenkedik, Ieko3.ába.n ez csak di..-  

Altos term5ttzettl boeeeu vőgraha jtáoára t  a apielik megfeny itőaé. ,.  
re stb,, vonatkozik,. Su1.yQaabb elbirál.ás alá: eciő szövetkezdet  
még  sera sera tapa.sztalVtam atlőta ifjak között. Am  enngk  
gyakran cElak a nevelők őbersdge az oka, mert  mint kdpőbb látni  
fQigjukt  az atléta i.fjunak nincs erősen fejlett erkagei 5rzdke.  
Ceeladni akar, s lehet, bogy ha ugy ad6di.k, helytelen irányban  

elágiti ki ezt a szíilteőgl©tőt, #a  
Az atlőta tipuöu ifju általában nem jőozivU, de nem is  

ros®zind.ulatu, Nehezen hatődik meg '«  Az 6letben tapasztalható   
szereno®őtlenaágek rqndaze in.t+ hidegén hagyják, Lelkbt annyi.  
ra betölt i a muhka bs a mozgás, bogy a rbazvétnek már nines  
benne holy. Lgy diáktáram vallotta  meg egyszer, -•a2 i.nézet  
legjobb atlétája volt hogy bármennyire is igyekezett a tett«  
vére temetőaéh a részvátot felkelteni .a szi.vőtaen, az nem sike..  
rUlt, mert állandóan a va.Aeárnap megtartandó kerUleti. KI3CK  . 
atlbtikai bajnokság j_Irt az eszőben« Mégfigyeltem az egri dreg  
tani.tUképs6 intd.zet növendőkeit, am int tornaórákra a közeli  
stiortpálydra ki ős bevonultak: utjuk egw koldus mellett ver-  
zetett el. Sohasem fordult elő, hogy atléta ti.puau ifju valamit  
adott volna neki:, Pedi g  ez a koldus ,több hőten át állt ugyana.  
zon a helyen, s naponta kőt.-három osztály is me nt ki s a sport-  
pályára. Ez azonban netit . jelenti azt, bogy  az atlóta ifju soha.  
sem hajlandó áldozatot hozni, hajland6 $, de mindig ooak va-
lamely iig<y, eszme, terv őrdekften„ amit meg akar  vc~ l€~eftani,,. 
Ez áldozat nem érzelmi., hane m őrtelazi. ind4tdl:u, Vera raeggndult--  
ads,  vag~,~  jóindulat ki.eőr5., hanem hideg tárg<y i,l►agosság. Ezen a  
téren az egyes aleeoportok között cask alig  van vQlmmi his kfI-.  
1önb3ég, ® az az .  eddigiekből is teljesen világos.  
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giájuk, amit erre fordithatnnak. Egyefil a szangvinikusnál van 
valamivel nagyobb fontessága, de 5 et is terveibe illessti 
bale, e inkább  csak  mint eezközt használja edljai el4r4s4re, 
de már nen az ifjukorban* 

Vallásos diet* 

na azilz ato tipuou'iSkolás.ifja valláuosaágát a más 4k' 
kdt tipusdval ösezehatonlitjuk, az eleő rögtön szembetUnő . 
nagy kalönbedg az a hidezedg, amely már—már a kötömbösedg ha 
tását surolja. Loikivilága nines asnyira beállitva a vallásos 	- 
41m5m,.k sodmira, miA a leptosomd, de az az 5rzelmi mead 
ia hiánySik belőle, ami a piknikus.sajatja. A transzeendeno 
do a. misztikus isint nines drsdke. Ez a sztnezet biányzik vai 
1ásosságáb441. Minth.gy pedtg a 36 btetőnusa miatt a segitsdgre 
EsAerulás drzdas ie gene, ez is cook in kie w1rt4kbon szinazi 
Azt. Hem adja an.nyirs Oda meet a . valásos drzdenek„, do gondo— • 
latnak 0  mint a leptosem. Legjobban megkapja a vallás törtdnetd-
ben do jelendseiben találts.vtő hősleeedg. Az ezyházaknak min- 
dig ten nagy haroot kellett vivniuk misokkal, de önmagukkal 
is fennmeradástikdrt, s ezek a klizaelmek gaakran hőstek voliak* . 
De Az egyes embcrnek nem kevesebb 5s kisebb kftdelmet ken viv-
nia vallásos dlet6be*, Hisz az talajOdonkdpen állandő ktiz-
deism Unmagunk alien, s a nehdsedgek tern nem marad el más-
fajta kdzdelmek mögött. Ha ez a hősteesdg szinezi vallásoseágát, 
az ifja mindjobban belemerUl.ezekbe a kilzdelmekbe, bá r a • 
már  emlitett hidegedg ezekben is vdgigkisdri. Nem tudja magát 
tel 	drzelmi megindultedggal az imádaignak, sem pedig a 
vallás  eezmei taraaami.M tartalmának átadni. Mindenesetre sz)h.. 
ban a val14snak hU s hareoe fia lesz. Am ez nem megy olyan 
simán, mert az atldta ifjunál is vannak összelitközdsek a val.. 
14s ds'a gyakotlati dist köZött* Igy itt is  első helyen  kell 
emlitent a tudás 6;21 a vallás közötti egyndmely ellentdtessdget, 
amelyet DKr az iskolai diete folyamán felfedez.  Inkább  hisz 
a tudásnak* mint a vallásnak, mart a transzsendentális átdrzds .  
is hit idegenebb lelkdnek, mint a tudás* Na  azonban már koribis 
ban beállit6dott a fen  ft vallásos klizdelembe, akkor a tudás 
rendszerint  nem tudja vallásosságát megrenditeni, mert a tam.. 



dásbeli ellentétet is„ mi::t lektizdQ$re várd o®ábitá,at. fogja  
fel, mindennapi élet forgataga le  elég  ellentétet vetit 016. - . 

be y
. 
 amely vallásnOssigggal  nem  egyeztethető össze, E2eac,t--  

ben o7i.r.tén az a helyzet, ami a tudásnéls att61 fUgg,  hogy  

lyen volt addig az ifju Vallásos novelise" Amenryiben vallásos  
nevelésben részesUlt, rendszerint továbbra 3s az varad, mert  
ha 	egyszer elfogadott és sajátjának vallott valamit , .  ahhoz  
követkozeteuet és :: itor%dan ragbszkodik„ Ellenkező :esetben az  
iskr:lai vallásos nevelés  nem ér el nagy sikert nála, A  legk.el-  
lcrraetl.enebb számára, hs,4gy a vallás. egyes t's3srvényel korlátozák.  

cselQkvééi. szatradcaáuában:. Ez elég sulyasan érinti, me rt az ered-
mények elétésének lehetőségei csÖkkenek e korlátozások miatt"  

Ha  nem tudja a benne  rejlő lehetőségeket kifejleszteni, a cse.-  
Zeiev:"si végyát szabadon rieg. yilvinitani, *14 cll.enszegaléé és  

ellenezanv t.:7:mad lelkében a kiviltai 'okkesi szemben, s ilyen  amt.  

.ben  a vallás csak akkor tudja teljes-érté.kUen továbbve2atni,  
ha az előző vallásos nevelés hatása alatt az ifju a vallást  

tétel néikti:l elfagadta, különben erős  vA1tQztatásoknt eszközöl 	•  
rajta, nagy engedményeket téve a szabadsgnak a vallás rovására'  
Yskolis korban rendszerint még nem. csinál asiaE;wn€ak S;i~l~n val~► 

lást, sem  vallástalanná nem lesz, mint az felnőtt atlétáknál -  
elég gyakran aláfordul; a vizsgálatok alapján ag al6ta tipusu ift.  

jak max+ati,.oztak lagkevéobbé vallásosaknak; ez a  vallásosság  
6rzelmi fokára ds tekintélyére vonatkozik, K imondottan vallás-
Ulan f j ut nem találtam. az atléta  ifjak között sera..  

. Az egyes ala;soPortok között a 4.Jtirirus és a szangvi-
nikus légirfká.bb hajlamos a vallástalanságra; a-kolerikus Ayer-  
son, ry3.ltan, a szangvinikus pedig alattomosan Val.lástal€s4  
azaz kill.szinre vallásos, belsejében azonban neat, A való hely-
zetet igen nehéz feli.sdAgrsz 4 , morn i;er vigyát, hagy el ne áru.l.--  

ja magát, 	 . 	 . 

Erkölcsi élet,  

A tantatott és .a ki'.2vi3igbqn tapasztalt gyakotlati er-
kölcs közötti  ellentét  az atlétát nen érinti ol,  ars mlly en, mint  
a l,eptosonzot #  de toanpábbl , érzéktelenebbé teél . i az erkúl,c4rá»  
,ssyában. Gyakran bizonyos triért6.kiz közömbösséget is pkoz. Kti].önö- . 

sen ha az ifju valIAéos nevelése va$ara13.1yCin oknAl fogva nem volt  
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eléggé ére&!:ényee. Annyiban hasonlit a lepto®omhoz, hegy 6 is  
vagY elfogadja  az  erkölcsi törvényeketf vagy nem, de mig a  
laptoeom az utóbbi esetben az erköűtca teljes tagadásába zuhan,  
addig  az atléta nem foglal aktivan állást az  erkölcs .  ollen,  
csak kö2ömbiinoé$ vaik iráYita. Vera érdekli, nem jelent e.Lá.mlra  
eesnMit. Természetesen mindez itt tulságosan is kiélezett, t a  
felnőttekre inkább  vonatkozik, miit az ifjurai, de a lélektani  
.vAlaeztáa mégis az :íf jukorban indul meg, e  itt már eldől az egyén-  
nek az erkölcshöz  való vi.azc3nya, Az a tény, hogy a vEalsTe2tás nem  
Mindig tudatos, s ho t:2  az iskolás atléta ifjunál ez  a kötöm-  
Week Még nem  éri el, a v`glegee jellegzat.es formáját, csupán  
azt bi.r,ön<y it ja, 'hogy az  erkölcsiség sorsa nesnx egy pillanat a- 	 . 

• latt dől e l, hanem hosszu lélekalakulás eredménye,./Akár pozi.-  
tiv, akár nögativ is as eredmény,/ S  bogy az atléta if ju nem  
ki.séri annyira figyelemmel le3.kr:nek alakulását, mint a leptosorri .,  
s ezért  sokszor igen  fontos  átalakulások  észrevétlenek maradnak  
ezále.ra.  

. Az a_tléta k ifju 'erkö3csS,aége is va.lá.'ieerkölcsi, alapon  
nyugszik, de ez a tipus hajlamos arra , hogy saját maga is nl-  
kc:seori erl.öic,ei azaiiályoks ú., Riiltiszösen az erőszak jogár:ak ér.  
vényesi.tése kedvenc vassApari.pája, amblyet mindenképen i.gysk•-  
szik raaa;;a. is .rubgtralcis3tani.. Mint a va1:lásnál, általában az  
erkalcrsnél is iwa'  kettő nála szinte egybefolyik- azért al-.  
-hot a maga  számára.  külön törveket, bsrg..y erejét szabadon  
érvényre juttathassa, A közösség erf2silc:aisége iré.nt nagyobn  
érzéke van, ,mint a leptosodana4 de annak kialaki.tásában, m€i--  
. gának jelentős szerepet követel. Ha egy mcglévő közösségi  é'r-• 
köl.Ce átvételéről van szó, annak sikere  általában attól fl.igg„ .  
hogyCl,a.~3z ifju menriyire azondsit  ja magát a közösségáel, Igenlő  
esetben a vallás is háttérbeezorulhat a.kéi.,öeségi morál  
mögött. A tulryaraőan atléta tipusu porosz ifjueág t'iitlerjugend  
szervezeteiben a közöpaégi erkölce a vallAst sokkal jobban h_4t-  
térbeszoritotta, mint a piknikus felépitésti bajor if jusigéban,  
ahonnan  a vallást a közösségi go;•dolat sohasem tudta te  l jAesen  
kiszor9.tan2:, A szexualitás felébredése  as  atlétát is a vallás  
felé  forditja, minthogy azonban az nem  okoz neki  annyi gyötrő-
dést, mint a leptosomnak a, szórt a vallás felé fordulás érzé-  
s® tern Glynn eras és segitséget,.érb. Ezt az  a  tény is érthető- 
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vd taezit  iogy az atléta t9.pue nem  annyira bofelőfordult, fi- ►  

gyelme ink{bb a. ktiiviidgra ezögezott4 Nom tdrgyias, de eozrné-.  
n;yekbon elckertilő.  

Erkölcsi eezraéryképe aMs. Termdszeteson nem minden  
esetben a közdpkori órtelemben vett 1166 0  a lovag„ hanem az  ©- 
lyan, akiben Valamilyen hősies, nagyszerül, dtl.ag feló emelő  
vonls teljesedik ki, Ebből következik, h::gy igen gyakren az  

idedl ram rendelkezik mindazokkal az erkölcsi tul.ajd .ransagok.  
ka3, amelyekkel egy eszmő,uyk6phek .rendAcxraie kol.l.#, RendeZe•,  

rint csók egy—hőt tulajdonság tekintLf;4bon Melee de  eeúmdmyi.-  . 

az idedl., a többiek szenpo iatjibEl esi:tleg közömbös 2.e  
lSU iohet a btőt3its5, aki kemdx>yakaratu, oé1x ~~atör8, kitflrtd, 

 

de  tz:lin kLt.2táönben erkölcstelen, kemlnayszivtf, a vagy a namy  
vaa.l.at-a2apit5, ahi Szörga3,mas, ejt xappail:d távé  dogozik,  
mig fel.kUzdi m3gat 3 ekes, talpraesett, de  tuxsAgcaaan ön—  . 
zá ős  kü,t>yörtelen atb M . B zeket a negatiy Jel.lemvonAsokat az  . 
ifju nem mind aeznWryieket sze616l0 g  eeupai arről van ezd,  
kicagx ezeknek  el.l.antőtes pazitivamaXt nom k3.vlgtnja ;3ziitiedgCd.  
pete  Es`tel.e nom is  veszi  ászro e hi.$myeaka:tp vagy ha igen,  
akkor azok 0 nincsenek rd annyira t orzit$ ha Ldet3al, hegy az  

ide  ti2 EIrtaét és  tel 	szemében l.eszVilitandY, úaz-  
mőnyképeit nem kerái tuleigosa.n mg.,emze, rFSncászat., il :t  valami  
elérhető itle'tl.t vdl.a zt m:aG vnak, de mindig dtlag fold coal. 
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 sem lehet  
{IWl® ~V.aTUáA iaGA ~~ .irVliu t  ~K  a l..Si47wriL~ilVb ~/F4 mindig  " ,~,~^',J J ~GtInC~iS~ i'i Ci hideg  

szUrkeeég drzdeét ke3.t3.k. :',z atléta t{ipusu ifju rawitettek  

vő~.°ehajtdada.°a hivatott, de as erkölcsi diet tot-net :5n rend.  
szerint erősen hétköznapi aziravonalon =red*  	 . 

Az egyes al:csoportoIr. E:lta1.lban hasotalőan visel.lLeclnek a  
fent  vázolt  erkölcsi ~.'l.etb.ez: legaldbb is  az alttpvondook te-•  
ktJlteté bera,, iermdszete.een a  karakterbeli  ItUl.iinbsdgeik szer2nt  
az tiezmdr,yképoik ésr az aZokTcyoz val.ő haaomaulAsuk raja  is  
v.iltozl.k, ia .ra kolerikus oszm - r$y:. ápbela rendszerint; a kim6-  
letlen v:.As :  a ©zangvinik.caséban pedig  ai okos, hides cool.  
szövős uralkodó jellE: c:Jü.. Brack megfelelően erkbl.osileg ala.  
osor,yabb Lt~úékiiek ioeznci<. « 	 ' 
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tletezerepek.  

Az atléta tipusu iskolás ifju álarcot o©ak igen ritkán  
visel, Társai  között j6Pormán sohasem, a tanárokkal szemben nti»  
ha igen,kénpszerb6l.. Akt3v életbeállitottöágánál fogva az in.  
kább . véckekez6, félrevezető jeilegíi álarcra általában nines ezUkk--  

sége. 36 bicatdnu; 8, nagyezeri,i élatl,endiklete helytállásra* faron-  
tálie állY.íefugialáex°a. k 3Sztetie  Igen ritkán azonban ennek el2e--  
n.:be is rákényazwxiil az álarc fe2vőtelére  f  de ez mindig es4k e-►  

gészen idéleges, e igyekszik tőle . minél előbb megszabadul:nie  
AltazánosQágban 'Allithe.Ú juk, hoee az  glare viselése nem jeliem.  
zó az atléta tipusu 9..°,jura0 Ha ezerepeit nézzük, különbséget kell  

azok között tennUnk, amelyeket 3..esa.k tanárokkal szenkiPn ját-•  

sziEt, 	amelyeket a °taYdroi:.ka$ szemben és d á.ák:társaS.val szemr ,  
ben  .s, 3, amelyeket coak .  Watársaival. ezemben játszik.  

ad l./ Csak a ten'rokkal s,zerraban átélt szerepei között  
le.ggvakcr:ibbak a sL .aktf<lmaca, katonás ie],lypéset Co az ignza mellett  

bátran k3.i116. Az . ifju mindkét esetben érezteti j6  biot6noesát,  
bát©reágát, és kU.zcleZemre való kéeus6gét, de tiszteletben tartja  
a tanár személyét 6e he;I:o,retét. "A tanárcat;kal. szemben szorgalmas-
nak, katonésnak nutoter.; magam. Tudom, hogy az ,  ilyen deákot eze. • 

 

retik, s nekem is júlál1 ez a szerep." ge:"ktem meghunyáezkodá  

vageok, hanem mindig meevédera a magam .do az eezt ~.~.ly igazát, e—  
zért ha valami vitás ik.a van, mk.x:di.g engem uiNtetnak . a többiek,  
hog képvinel jein az osztáiet,a" 	 . 	

}} },  ad G a/ A  t.~d'~a;.~"o.~k~il, 4e i~ iE~ktF:a~.'eesk;::l azc:r.i%eSi'~. laJeö9 sző.  . 

rebek  között meg kell émliteni a köve -GkezcSkeet g a.i a hősies 6—  
letszemi6letetti tnkröz^t, pl. hazafi. Ez a ederpep tulajdonképen  
nem  tne„e, tai.et a, magy 4 él.etlend.tilWtnek a hőelescrclg ki;aa4.üe5be va-  
lti öltöztetése. A na;:;,yet akarás ahaea. szeretctél7el olved öesze  
kitil.öxaöeen a tNrtén.ek_dai hősök hatására k:.os%ee akax ,.'eeá, hazaazol—  
gáaattá válik. Ez ege előre caak elrnileti Cletbeáláitotte`g, fel.  

nőtt korában az  uralkodó eezmei 6á politikai árer:a.latrkt6l fUgg,  
bogy  ez az életszemlélet gs..-akorleti nr•szágéeiúwe,eé co i2zaazol- 

 

gá lattá válik—e. b./ 'C`reakd)ri .  a apeec sportember m:.v:).lt i;.ek m9gját.  
szám a szerep kih.angsul;;+ozáeávti.3.. Sz t°rné:1zete aaz atltta if-•  

juildl, e kiilftiises`'2 gz7.ve5en í11Lbta.̀f,̀.i.os:li►. ebben 6 ezt:repéb::j71  

t6.reai elc?tt e  "Szeretem exGmet 6s c;gbaesp égerát mutogatni,hngy  
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a többiek jó sportembernek tartéanak...,KÜlönösen tetszik,  

hogy egy kiváló sportember nevével szoktak szóliteni, s ezál-
tal ahhoz hasonlitanak. Magam is igyekszem ugy viselkedni."  
Sokszor lehet hallani a apo sportpályán, amint az intézet ked-  
vend futballistáit, vagy atlétáit a nagy sportemberek nevével  
biztatják a diákdrukkolók, ami azt bizony it ja, hogy szivesen  

sze léleesitik meg ezeket. A tanárok előtt sem titkolják eme  

szerepiiket, c./ Ugyancsak egyformán kedvelt szerep mind a tanárok-
kal, mind a társakkal szemben a flegma szerepe. Az if j u szeret  

a. megrendithetetlen mezébe öltözni, akit semmi sem hoz ki sodrá-
ból , és arcizmai semilyen körülmények között sem rezdtilnek  
meg «  Mintaképe a nagy, erős, hallgatag férfi., d ../ A "szervező"  . 
szintén .elég g' ori atléta szerep, amely mind a tanárok, mind a  
dtiákok előtt fontoss:Akölcsönöz személyének. Amellett hasznos  
is, mert a `naná*ok :iszolgálatok et tehet vele, a társai felett  

pedig befolyását növeli. 	 . . 

ad 3./ A diaktársai előtt két jellegzetes szerepet ját-
szik: a./f a vakmerő, veszélyt semmibeve$ , .  aki a társai előtt ti-
tokzatos de lélekzetelállitő kalandokat sejtet, do csak keveset  
beszól. Vállalkozik rá, hogy a .z ,  érettségi, vagy képesitótételeket  
megszerzi.Ez alkalommal tetőkön mászik keresztűt, álkulccsal beha—  
tol a. tanári szobába. stb. Társai előtt arról beszél . ,, hogy  vilá~-
csavargó, kalandor, vagy detektiv lesz. Mindenki csodálja, e sok  . 
oly n hősi történet szól róla, amely minden alapot  nólkUlöz, 	 . 

b./ Különösen az iskolával had :lábon álld ifjaknál szokott elő-
fordulni a lázadó szerepnek játszása. lázit az iskola ós a tan_-  
rok ellen, és ezeknek mi;;élen intézkedését ozabotálja. Ne a üiv be-
állitottsá rét nehéz megsziintetni, ped.i3 társaira rosazhatásu.  



V. A piknikus tipusu iskolás •ifju. 

Testalkat. 

Kretieehmer adatai a felnőtt 
piknikuarői: 

Bakonyi adatai  az ifju pikni— 
. 	kusr8l: 

Testmagaság* 16E3.8. 169.8 

Teetieuly: 68.0 71.2 

Fejkertiilet: 57.7 56.3 

Váll;szélese4g: 36. 9 38.1 

Mellkerület: 94.5 90.2 

Ha$érület: 88.8 85.1 

Ce ip©ke riile t : 99.0 94.6 

Vzkerület: 20.7 25.3 

A piknikue tipus sematikue rajza. 



-gr- 
Az  ifju piknikus testalkatából n6g alig lehet a későbbi 

piknikus testalkatra következtetni, mert c^ k a - 30. életév 
ut.sn fejlődnek ki a_:ok a  jellegzetességet, amelyek oly iq. jől 
megkülönböztetik a tipust a többitől. 	 . 

• Terc dzeteoen a fejalkatban semmi eltéréo nincs a felnőtt 
ás az ifju piknikus között. Amint az ifju piknikue arcára ra 
pillantunk, rögtőn szemtőnkbe tUni.k az azon tükröződő ked'3lyes«. 
aég ér ' j6ezivü;ség. Vidái sdg és életkedv augárVzik róla, a fiat 
taláse iide sZ inével keverte. Az előbbi k. í t tipussal ellen- 
tétben arca széles, puha, zsirpárnábar:. gazdag. Az orr általá.. 
ban necce nak; ,; , .sokszor piezeil de gyakran ekabályoe. Az alsó di- 
kapocs nem olyan erősen fejlett, mint az atlétáé,. de nem is 
olyan fejletlen, minta leptoeomé. Köriilbe'liil a kettő között 
van. Hajlata lapos, azért általában .  eAle6eb4ne% tonik fel, 
mint amilyen valójában, o hozzájárul - ahhoz, hogy a piknikus 
arc az annyira jellé:;zetee ötszbgti farmát felvegye, amelyeket 
már az ifju pi'knikuenil is meg tudunk külöebőzte.tni. 	. 

A homlok szépen fejlődött, széles, boltoza• 

El
toe. A fejtető általában nemN do,lboru, a- 
tért ez ötszög fenti oldala .egyenes Vonal-
ként tűnik . ©zenűnkbe. Az arc összbenyomása 
harmonikus, arányos. Kretschmer azt mondja, 
hogy  a sohieophr©n—arooh érdekesek, a cir-
kuldrisak szépek. Maga a koponya nagy kerEi— 
letti, szélee és inkább alacsony. 'e jkerület- 
ben a piknikus felülmulja minqa mind két 114eik 

tipust . A  haj  puha, gyakran hullámoe. Minthhogy a piknikus ti.  
pus hajlamos a kopcsz ságra, gyakran már az ifjukorban megin— • 
dul a laesu kopra zodás a halánOk felett. A szemöldök közepes 
e rőc ségii. 	 . 

Bár m:"g az ifjukorban a  piknikus testalkat jelenségei 
hem dornborodn$k ki élesen, már itt is feltUnik, hogy a piknikus 
ifju testalkatára a nagy korületek jellemzők. A testmagasság 
közepes, az evies, testet vékony zsirpárna borit ja, emiatt az 
izmok nem 'plasz1'tikusak.. Az izomrendszer különben sem erősen 
fejlett, e különösen a végtagok tiniiek' fel graiciliseknek a 
hatalmas kerülotü törzs mellett. A nyak rövid és vastag, de ez 
ifjunál nem  esik ugy a kit váll közé, mint  az idősebb korban. 
A vállak aránylag keskenyek e ktiliniieen graoiliaeknek tUnnek 
fal, ha. az igen nagy kerületei mellkashoz hasonlitjuk. 'bég j6 
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tartdeuak nem esnek előre, bár sz erre való hajiam már egy—két 
fiatal piknikusnál is  felismerhető.  A mellkas területe terén 
az atlétát is messze felülmu , ja. A nagy kerületet főleg a mell 
kan mélycége okozza. Helyesen 3egy{zt ,  meg; Kreteehmer, hogy a-z 
atléta teste szélesnek, a piknikusé pedig mélynek tűnik fel. 
A  has  sokszor air fiatalkorban is kissel4 kidomborődá és zsir. 
párnával fedett. A végtagok vékonyak, és nem eléggé k izmosak. 
ha az ifju piknikus sportol .ami néha.el6fordul-- vagy er6sebb 
.testi munkát végez, a zsirp.árna el  is tűnhet. ízért d. laikuso k  
könnyen összetéveszthetik az atlétával. A bór rendszerint .puha 
rózsaszinti* 	 . 

Értelmi  61Qí.. 

A  kitartó  figyelem terén a piknikus tipus a leggyengébb- 
nek bizonyult a három tipus között. Ez főleg amiatt  van,  hogy 
kényelmes, nem hajlandó valamely cél édrekében nagyóbb erőfecz 
ezitéseq$ kifejteni. Különösen ha ez a 061 ,  nem gyakotlati jel--
legű Itt utalok Horetnak és Kiblernek a leptonom tipuen :l 
emlitett vizsg+.letaira. Az iskolában végzett aagfi,gyelései'n 
is  azt bizonyítják, hegy a piknikusok a leEfigy .el;etlenebbek 
a három tipus között. Különcsen elvor. tabb természetü órákon 
mindenre figyelnek, Csak arra nem, amire kellene. Izegnek—mozog». 
nak, firkálnak, beszélgetnek, körmüket piszkálják. 	. 

A figyelem megosztásának k pessége tekintetében a piknikus 
a középső helyet látszik elfoglalni, de a már emlietett igen 
esek ,Ily különbség miatt nem lehet e tényből következtetéseket 
v©nM. Anno kevdsbbr, mert Enke vizsgálatainál a piknikusok 
a leggyengébb eredményt érték el a harem,  tipus kt zött,V, viez®nt 
a perszeverá©ióra való hajlam a piknil usokn .l a legkioebb. I 
gen gyorsan ós j51 vált át egyik tárgykörről a c e ikra. Általá-
ban a figolem terén a piknikust .a lc ggyengébbnek kell tarta-
nunk. 	. 

Az emlékezet minősége terén az értelmetlen anyagnál a 
piknikus tipue a leggyeébb, az értelmes magnál pedig kö-
zepes eredményt ért el *  abből kiindulva megerősithetjük azt .a 
régen ismert tényt, hogy a piknikus csak a  számára gyakotlati 
jelentősséggel biró anyaggal szemben tanunit érdeklődést, ezek 
iránt emléigezete is fogékonyabb. A.,. meglevő emlékezeti anyag 
felidézésének gyorsaságát tekintve különösen a konkrtét anyag-
nál a giknikus caeglelőzi a többieket. Az absztrakt emlékezeti 
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anyagát tekint az elsőbbcég, nem annyira meggyőző, de itt is 
észreviehető. E téren a gyakorlati tapasztalat'megerősiti a sta-: 

tisztlikát. A piknikus tipusu iskolás ifjubak nincsenek gátlásai 
a feleEégnél. Ha van mit felidéznie, bőségesek áradnak a sza-
vak aj+kairó&, de még akkor is, ha ismeretei nagyon hiányosak.. 
Nagy mestere a "hasalásnak". . 

kombinálási kéeseég .  tekintetében a piknikus tipus meg-- 
előzi a többieket, ez szintetizálásra• hajlamos természetéből kö 
vetkezik. . 

A kritikai képesség' terén ezintés ,a igknikus érte el a 
legjobb eredményt, de a statisztika nem teljesen meggyőző. 

A  következtetési képesség tekíre,tében a piknikus a kö- 
zépső'helyet foglalja el, de közelebb áll az első helyen lévő 
leptesomhoz, mint az atlétához. . 

Miiszaki képesség ter4Vt, ugyancsak a piknikus tupisé az el- 
sőbbség, amit tárgyias gondolkodásmódja ős érdeklődése elégsé 

gesen megmagyaráz. 	 . 

Végeredményben a figyelem ős az értelmetlen anyagra vaő.: 
emlékezés terénta piknikus tipus a leggyengébb, az értelmes 
emlókezeti anycignél és a következtetés terén'közepes, az emlék 
kezet anyag felidésézse, a kombinálási képesség, kritikai ké-
pesség ős műszaki képesség terén pedig a legjobb a három test- . 

alkat*:t ipus. között, . 
Gondolatvilága.. A piknikus tipueui iskdilás if j u gcndol99t- 

világa a valóságra irányul. Minden távol áll tőle, ami absz-

trakt,; metafizikai. Nincsenek utőpiszt,ikus . elgondolásai, nem 
álmodozó. A váióságben él. Nem menektil tőle, minta leptosom, .. 

hanem minden igegezálával hozzá.,tapad. Gyakorlatias gondolko- 

dáau a,. gyakorlatban pedig csak a valóságnak van értelme. Ez a 
körülmény természetessé teszi., hogy gondolatai nem annyirah , 
szárnyalóak, mint a leptosomé. Tárgyuk a valóság, tehát a, föld 
és anyag közvetlen .közelében kell maradniuk. Ugy veszi az éle- 
tet, amirrt van. Ha csalódott, ezomaru lesz i  de nem fel indult 

és it erlékeny.. Am a csalódásból sem csinál magának hosezu ide--
i,g gondokat, hamar tulteezi magi rajta. Jó biotdnueágőból 
adódó életigenlése legyőzi a bánatot és a ezomoruságot. Vidám, 
szereti a. trégát ős a humort. Életfelfogása optimista. Mingíefdnt 
a huigor ezineivel von be. Az ijesztő komolyság és 'tragikus 

konfliktus' iránt nines érzéke. Érzelmeit nem nyomja el, igy 

.nincsenek komplexumai, Ha megsértődik, nem hordja azt hoez— 
.ezu ideig magában, hanem rögtön nyilvánosságra hozza, levezeti. 
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Ami a szivében, az az száján, ® igy nem marad tövie a ezivó-
ben, Nem foglalkozi;, sokat önmagával. Gondolatvilága extra. 
vertá ,t,  _e  rom- ezetU, minden ellentétességtől menteti.  

Minthogy a valóságban 61, a fantáziája sem foglalkozik  
a tranazoenndentáliseal, elvonttal és távolival. Az anyaghoz kö- .  
tötteég nem képes a fantáziát olyan bő forrásokkal táplálni,  
mint amdlyeneicet az eszmék világában találnak. Nem  ópit lég  
várakat. De nincs is olL'an .mértékben szUksége a fantáziára,  . 
m:znt pl. a lepfrosomnak, mert 4  valóság mindig jelén van, nem  
kell a képzelet ezinz:e vil1gában kutatni atána. A valóság.kie--
légiti, tehát nines szUksécee a fantázia kárpótláeára. A  

piknikus tipueu iskolás if ju nem igen ir vereseket, ha neon  köt. 
tői tehetsóg. Ha  m evészetét , vagy irásbeli dolgozatait néz.  

zük, ott is a valóság ábrázolását lát3uk._ Tehát fantázia.-alko-  
tálai is a valóság jelenlövő épit©köveiből épülnek fel. Nagy  
érvéke van a szeml&etes ábrázolásra. Leirásai elevenek, plasz—  
tikueak, szemléletesek, ős mindig a'valóság erejével hatnak.  . 
Amellett tele vannak ezennel, mele w:sóggel, ezrető•kedvessóg  
gel.. $ ha.a mindennapi ölet tárgyait képzelete körülcirógatja,  

rájuk hullik egyónisógének melege, s megsziinik szürkeeéguk. 
Legalább is az b szán 	gó , ra. Sohasem* ábrázol ragyo drágagvöne7  
gyöket, gyémántokat, o::ak utszéli kavieeokc.t; a nem t ikkait-  
lehellétU órohideákat, hanem ibolyát éti mocsári gólyahitt.  

A különöset, titoki tolat kerüli, ha az irodalmat nézzUk, ez  
a nagy.leir'kószség sokszor 'terjengősségre csábitja az irót,  

nem egyszer unalmasság .  válik. A piknikus irők €tevei$ tele  
vannak gyönyörU leirásokkal, ezebbnól loszebb részletekkel, de  
.a szerkezettel rendszerint baj van, s nem aló_ gó órdekfeszitőek.  

Lelki° tipusok.  

- Kretsehmer megállapitja,  hogy mig a leptonom lelki ti—  
pusai az érzékeny ó® érzéketlen között ingadoznak, a piknikus  
lelki tipueai az élénk, vidám €s a lnseu, kiseég borongós lelki  
tipusok között.  Az  elsőt hypomániásnak, a másikat 4chwerblfi—  
tignek nevezi.   

A hypomániás viddm, jóindulatu, élénk, hirtelonharagu.  
Gyorsan felpaprikázódik, de rbgtön kiönti mérgét, e amilyen  
hirtelen jött, olyan hirtelen .el is párolog haragja. tIllandó-  
an vid5.,m, derUlt. 	élete gyorsan hullámzó, de nem  any- 
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nyira mély, hogy szenvedélyes legyen. Olykor a,szomoruság erőt 
vesz rajta, de  ez mindig csak átmeneti jellegü.Kitunő biotónusa 
hamar legyőzi azt. Még 'könnyek vannak a szemében, de a szája rn 
már nevet. V JLámgyors felfogásu, extenzív, nem túlságosan mély-
rehat614, de egyszerre sok mindennel kéOes foglalkozni. Gondo-
latai .gátlás nélkül áramlanak, de renszertelenül és értékelés 
nélkül. Egyeneslelkü, őszinte, nem visszahuzódó. Az alattomos-
egg, intrika távol áll természététől. Barátságos, társaság-
kedvelő, nyiltszivü, megértő. Szeréti a kényelmet, de annak 
nem annyira rabja, mint a Oiknikus tipus másik pólusa. 

A csendes borongós képezi a másik pólust. Barátsi©a, já- 
indulat .u, csendes, tulságosan lágykedélyei, nagyon érzéefkny, 
könnyen áll nála á sirás. Van érzéki a humor iránt, de maga 
sem tudja, mírt, tulságosan könnyen szöknek könnyek szemébe. 
Mindenen meghátódik, a legegyszerűbb történet is mély benyo- 
mással van rá. A vidámság iránt is van érzéke, de azért a csen-

des mélabu mindig ott ül ' a sz lében. Kedélyélete neki is a vi-
dám és a szo oru között ingaddadk, de mig a hypomániás a szo- . 

morcból gyorsan átvált á vidámra, addig nála a'azomoruság kis- 
eé tovább tart, e a vidámságábán is van valami kis mélabu. A 
magyar nép körében igen gyakori ez a lelki alkat. Erre gondol-
hatott ft tőfi, amikor ezeket a sorokat itta: 

Magyar vagyok; természetem komoly, 	 .. 

Mint hegedűink első hangjai. 	' 
Arcomra fel-felröppen a mosoly; 	 . 
De nevetésem ritkán hallani. 
Ha az öröm legjobban festi képem, 	. 
Magas kedvemben sirva.fakadok, . 	:. 	 . 
. ......' 	 .. ............. ... /Petőfis Magyar vagyok./ 

Ez a bizonyos sirvavigadáe: csöndes szomoruság az örömben. A 
mosólyban is kissé bánatos szemek jellemzik a csendes, boron-
góe' pólust. Lassu, nehézkes. Szere t . elUldögélni, j61 enni-in- 
ni. Felfogása nem olyan gyors, mint a hypomániásé, gondolatai 
lassan áramlanak. Kényelmes, nehéz helyzetekben bizonytalanná 
válik, de nem lesz ideges, hanem ezomoru. 	. 

E két véglet között számtalan átmenetet találunk. . Kret 
echmer feióeztását iskolai viszonylatra átforditva a bypo 
mániástál kiindulva  a következő átmeneteket különböztetjük 
meg: . 
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1.~  vidám, ~tevékeny. Közeláll a hypómániáshoz. Állandóan vi- 
iwa.a ...~~.— 	r~r•r i  
dám,  mozgékony. Benne van az ifjusági egyesuetekben s otInagy  

tevékenységet fejt ki. Szorgalmas, jól tanul. Llénkszellemü.  
grdeklódó, A sportok iránt is érdeklSdik. , Nem elhizott, azért  
testalkata és . mozgékox'yedga miatt könnyit összetévesztelti az at—  
léta . tipussal, de megkülönbözteti attól, hogy szociális, ba-
rátkozó, jászivii. Szereti a tréfát, s a vidám cserkész, vagy  

más ilyen társaságot, annak oszlopos tagja. Szolgálatkész. A  
tanár mindenre jól felhasználhatja.  

lusta, . fecsegő.  

2./„ Vi ,~„lueta, feose~o`.  Nem szeret tanulni; annál jobban  
kedveli  a v3.dá►m hánourozást, hangos tréfálkozást. Rengeteget  
beszél, soha be nem áll a szája. órák alatt nem figyel, akkor  
is izeg-mózog, fecseg. Jóindulatu, barátkozó, kényelmes, szere-
tetreméltó. Nemx lehet rá haragudni. Ez az a tiplis, amelyik vé-
gigbeszélgeti'és neveti az életet. Társait szereti. ó a tré-  
facsináló, viccmester, komikus az osztályokban. A tanárokat  
nagyszeriuen utánozza, s ezen mindig  annyit, de annyit  lehet  
nevetni. A komolyság, . fanatizmus idegen és ellenszenves neki.  
211. K1 ;a_ipes „élvező. Körülbelül középuton Van a hypomániás  

és a csendes borongó között. M ár az .  iskolában is minden moz-
dulata elárulja a hedonistát. Ahogy kicsomagolja a tizőrait,  
kezébe veszi a kenyeret, beleharap, olyan tuda t osan.élvezó,  
hogy mamar felismerhető e csoportba n  való tartozása. Kretsch-
mer ez alcsoportba alacsonyabb inteliigenoiáju egyéneket sorol,  

de vannak közöttük intelligensek és jóképességiiek is, akik tul-
ságos kényelem— és élvezetszeretetből nem törnek magasabb cé-
lok felé. Az élet olyan rövid és olyán kegés élvezetet nyujt,  
hogy ugy érzi: ' igyekeznie ' keli lészákitani minden perc virá-
gát. Nem szabad ezt rossz értelemben felfogni, mert az íff ju  
nem hajszolja az élvezeteket, csak ha adódnak, pr elfogadja,  
s igyekszik .mindem kényelmetlenséget elkerülni. `Igy a tanu-
lás sinoe ingére. A jóindulat ' és társas hajlam ez' alcsoport  

ból sem hiányzik. 	 . 

4./~ Nyugodtoritta..Trém beszél sokat, csendes. Csak néha  

tesz egy-egy nagy es;zer(x megjegyzést. Született elbeezél6.  

den osektlységet érdekesen, humorosan tud előadni. Jóakaratu,  

megelégedett, barátságos. .  Szereti a társaságot, s ét is minden- 



ki, szereti ,. Diáktársai eziveaen hallgatják este a hálóban lám-
paoltás után, éB ő sohasem fogy ki a mondanivalóból, mert  a min:  
dennápi élet ezer apróságot tár elébe, s ő ezeket mondja el  

csendes humorral fűszerezve. Szereti a kényelmet és a0ó, enniva-
lókat .. Ez a csoport már Inkább a csendes borongóshoz áll köze- .. 

lebb, mint a. hypomániáshoz. Érzelmi életének és gondolatainak  
iramlása még nem kimondottan l assu, de nem is gyors, mintha 
talán 'a közepesnél lassubb lebne. Nem rossz, tanuló, de nem is  
kimondottan j6„ ebben is köze pe s9f.  
5.J Csende s,  lő. ,vkedéls~ü. Xözeláll a csendes borongóshoz. Jőin.- 

A ~ ur~+~srrnr  

dula.tu, megfontolt, szimpatikus. Csendes, de nem tréfarontó. 
Szivesen hallgatja a vicceket, tréfálkozásokat, a akkor se m . 

sértődik meg, ha azok az ő rovására történnek«  Zen  érzékeny.  
Könnyen kicsordulnak a könnyei. Társai szeretik. Lassu, kényel-
me s t  sem gondolat-, sem . érzelemvilága nem gy©rs lefolyás'u, ha-  

nem lassú. Komoly, becsületes, lehet rá számitani, de nnm•a  

legjobb tanuló. Jó elégséges, aki a legszükségesebbeket else-
játitja, de tulsoknak nem látja értelmét. Hűséges, rag`iazko-
dó.  

A továbbiakban eme öt középtipust egységesen fogom kezelni,  
s ezek közös jellemvonásai fogják adni azokat az általánös 
jegyeket, amelyekkel a piknikus tipustk  jellemezni fogom. Ez a  
zért látszik jogosultnak számomra, mert az alcsoportok között  
a különbségek igen kicsik. Főleg oeupán az érzelmi és szellemi  
élet áramlásának gyorsad ábán, valamint, a kényelemszeretet fo-
kában különböznek egymástól. E kettő .közül egyik  sem  olyan je-
lentők, .  hogy lelehetetlenné tenné a közös tipueba való fogla- 
lóst.  Az pedig természetes,. hogy a két szélsőséges pólus egyi-
ke sem lehet .a tipu© általános jegyeinek hordozója. Igy tulaj-  
donképen nincs is más választásom. Mégis, ha valane3.y teriiletfn  
a fenti típusok-valamelyikét jellegzetes e az'átlagtól eltérő 
viselkedése miatt , sztikségesxiek látszik majd megkülönböztetni,  
akkor azt geg fogom Lennil'. 

Bletérzések.  

A piknikus tipusu iskolás ifjú jól működő szervezete ás  
nagyszerit biotónusa nem azt a célt ezDigálja, mint az atlétá-  
nál, hogy az erő érzetét kölcsönözze az ifjunak, hanem hogy . 



jálérzést, kellemes közérzetet és hangulati aláfestést nyujt-  

eon  neki.  Mig tehát az atlétánál szinte a biotónus is egy külső  
célt szolg=11, alkalmassá teszi az ifjut a harcra, addig itt a  
jó biotónus önoélu: arra ösztönzi az ifjut, hogy emte kelle-
mes közérzet fenntartására törekedjék, sőt ha lehet, még javít-
son rajta. S valóban, ha a piknikus ifju életbeállitottságát  

nézzük, rögtön szersbetüník, hogy abban az örömre, jólétre, ké-
nyelemre való beállitottság uralkodik. A piknikus ifju első-
sorban éskmindenekelőtt nagyszeriien érzi magát. Jó biotónusá-  
ból fakadó derűs kedélye mindent bearanyot. A tórgyak nem mez- 
telen anyagok, lélektől idegenek, e az emberek nem bántó, kelle-
metlen szörnyetegek. A világ olyan, mint amilyen szemöveggel *  
nézzük, s a piknikus erősen rőzsaszinüt kapott a sorstól.  

Ezért a világbasa mind  0131 dolgot talál, ami  -tetati.k néki, . 

s felkeltiérdeklődését. Az élet nem bántja, mint a leptosomot,  
hanem örömmel tölti el.. Saját benső énjéből nem érez feltörni  

olyan  erőket, követeléseket, amelyek tulsok kényelmetlenséget  

okoznának neki.  helyesebben kifejezve: nála is ugyanazok a vá-

gyak, belső  erők müködnek, mint pl. a leptosomnál, de mig ez  

utóbbinál titkon rágó szuvá, vagy emésztő tűzzé válnak, ad-

dig a  piknikusnál természetes_k és maguktól értetődőek. Ha az  

egyik alcsoport könnyebben is nevet, vagy  sir,  mint a másik,  . 
a piknikusok mégis minden alcsoportja megegyezik abban, hogy  

az élet és a világ r szsp, sok öröm forrása; s bágy , igazán  
nagyszerU dolog élni. Az életigenlés általános piknikus jellem  

vonás. Ez abból a tuláradó biotónusból fakad, amely oly gaz-
dagon ömlik el a piknikus alkaton, de ez a nagy bőség elles-  
tit ja a testet és 'a lelket, A harc és a fáradtság helyett a  
békét lista kényelmet vála-ztja. Mig a leptonom gyengesége mi-  
att kerüli a veszekedéet és emiatt alkalmatlazia törtetésre, ad-
dig a piknikus kényelemszeretetből. Inkább legyen a másiknak  i-

gaza, nem érdemes veszekedni.  A rang, hírnév tulsok törtetés-  
eel, veszödsággel jár. Még nagy vagyont sem akar gylijteni, az-
zal is sok a baj. Egy közepes, 	lgári jóléktet biztosító állás,  
egy kis vagyon, amely nyugodt öregséget biztosit. Ez a péiknikus  

tapusu iskolás ifju célja. Igy iskolánkban egy j6 káintortsni-
tói pillás, ahol a fizetés mellett még 20-30 hold föld is van,  

t:`~i disznótorok, nyugodt osaládi élet a piknikus ifju vágya.  
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léig a többi tipuak ifjak állandóan más pállták felé $aosingat-
nak, s ha módjuk van rá, el is mennek a tanitó4i pályáról, mert  
ezüknek érzik a kört /atléta/, vagy nem elég magas ezinvonalu—  

nak a foglalkozást /leptoeoni/, addig a piknikus rendszerint a  . 
hatáskörrel és s szinvonallal is meg van elégedve. Legfeljebb  

ha városi kényelemhez szokott, nem megy ki ezivesen falura, de  
a falusi piknikus ifjak nem vágynak más pályákra.  

Am téves lenne, ha a fiatal piknikusnak teljesen oblomovi  
akaratnélküliséget, lemondást és tunyaságot tulajdonitannk.  .. 
Ez a felnőtt piknikusnak semx sajátja. Az örömre, kényelemre  
és jólétre való beállitottságla! nem jelenti az aktivitás teljes  

megbénulásást, csupán annak éleit tompit ja le, és szik körre  
korlátozza. ]ppen ez a bőségesen áradó jó életérzés állandóan  

arra sarkallja az ifjut, hogy jövőjét kiépitse, létalapot te-
remtsen, amelyencbiztosan, kényelmesen élheti le életét. Ezért  
mint a felnőttnek, az ifju piknikusnak is sajátsága a józan ön-
zés, a kispolgári kapzsiság és pénzhez, javakhoz való ragaszko-
dás. De ugyanosak ez az életérzés oka annak, hogy a piknikus .5~ 

ifju szűkebb látaörü, nem nagy célokra töret vő, mert ez állan-
dóan azt sugalmazza neki:  biztoeitsd magad, jobb ma egy veréb,  
mint holnap egy tuzok stb. Nem  bocsátkozik kétes karrieri-kalan-
dokba.  

A hypomániás életérzése sokkal erősebb s nagyobb életira-
mot diktáló. Igen erős biotónusa olyan  hatalmas életlendületet 
adad neki, hogy  a kényelemszeretet és Aaz örömök utáni vágy  sem  
tudja azt megfékezni .. Hihetetlen erőket érez magában, és nagy  
tel jesi.tméyekee képes. Optimizmusát semmi sem tudja megrendi-  

teni...'letenergiája minden megrázkódtatáson étsegiti.  
A csendes borongó életlendülete kisebb. Az akadályokon  

nem jut át olyan könnyű szerrel. Könnyebben elszomorodik, s bi-
zonytalanná válik. Önbizáma kicsi, s az összes alosoportok  
között legkevésbbé vállalkozó ezellema.  

,Állásfoglalás az iskolávaiAr szehben.  

mint mindent, az iskolát is bizinyos jóindulatu rlerüvel  

nézi a piknikus ifju. Igaz, sok ,kényelmetlenséget okoz .  neki,  
de sok jóindulatot is tapasztal. Kellemetlen neki a pontosság,  
az állandó fitiyelés, résenéllás t  4ltalában az előirt rend,  á, k  
rendszeresség s a sokszor erős. követelmények.. Sok kényelmet—  . 



lenségen kell áfesnit a testnevelési órákon is. Egyáltalán az 
Iskola elég kényelmetlen intézmény. De ettől eltekintve Ook 
kellemes órát is nyujt az ifjunk- . . Pár maga az is, bogy táre-
saságot, vidám cimborákat talál, sokat jelent számára. De nem 
megvetendő az a tudás sem, amelyet ott elsa$átithat. Termőszó-- . 

Lesen csak V a hasznos, a gyakorlati életben felhasználható 
ismeretek jöhetnek itt számitásba, az absztrakt, tisztán szel-
letei értéket jelentőék értéktelenek szimára, Lltalában a pikni-
kus ifju sem tulajdonit olyan nagy jelentőséget a tudásnak, 
mint a lentosom. Látja bizonyos ismereteknek a e . zükségességét, . 

de nem hisz a tudás megváltó jellegében. . Ebből következik,hogy 
csak a tantárgyak egy része érdekli, a többiekről szóló isme-
retek egyik fülén bemennek, a másikon ki..  Sokkal kényelmesebb, 
semhogy feleslegesen terhelje magát veltik. Nagy jelentősége 
van annak is, hogy az Iskola által4 kiállitott végbizonyit-
vány milyen  gyakorlati  lehetőséget nyujt számára. Ahol ez ke-
nyeret biztosit, ott az ifju különösen tiszteletben tartja 
az. iskolát. Ez természetesen következiie gyakorlatiasságából. 
A tanitóké, zőben a piknikus növendékek legnagyobb részénél az 
iskolával kapcsolatos viszonyban az életpályát biztosit6 ta-
nitóti oklvleél igen jelentősen esik latba. - A piknikus ti-
pusu iskolás ifju rendszerint lenem ellensége az iskolának, 
de nem is rajongója. A kényelmetlenségektől eltekintve jö1 
érzi ott magát. Elfogadja és igenli a tudást, de nem lesz fana-
tikusa. Végeredményben mint mindenütt, itt is középuton halad. 

A tanárokkal szemben általában bizalommal viseltetik. 
Nem nehéz a szivét megnyerni. Ha a tanárok esek egy  kicsit  
is törődnek vele, e csak egy kis szeretet is  mutatnak iránta , . 

elnyerik rokonszenvét és ragaszkodását. A piknikus tipusu if-
ju örtil, ha ragaszkodhatik valakihez, s..nég ismételt csalódd-
sok után is megbizik embertársaiban. Annál = .inkább a tanáraiban. 
Különösen a piknikus te.stalkatau vigkedély► ü, nem tuiL,na köve-
telményeket táma . ctó tanárokat szereti, akik megértőek, élet-
tel teljesek„ nem komorak és fanatikusak. A sztgóru, tárgyuk 
fontosságát tulzóttan érző leptosom tanárok antipatikusak ne-
ki. Ezeket élettől idegeneknek tartja, akik kivtilesnek a való-
ságoh, és semmi közösségei; nem érez vela. Nem egyezer gy(i-
löletesek számára, Bár a piknikus ifjunál olyan értelmü gyü 



löletről nem beszélhettink, mint amilyen a leptosomnak sajátja.  

Inkább valami benső idegenség, elutasités ez, amelyben rendsze-
rint nincs semmi ártó szándék. "A tanárokkal szemben egy kivé-
tellel őszinteségetals hálát tanunitok. Megértőek valamennyien.  

%.Y.tanár ur azonban szerintem nem való a mi tanáraink kiizé.  

Aem tud megértő lenni, igy majdnem minden fiu rossz ., mindb.  
mondhatnám ellenséges szemmel néz.rá. Iránta csak mutatom a  
tiszteletet, őszintém szólva gyiilöhöm. Szeretném minél messzebb  
látni innen." Ezzel szemben a megértő, cnelegszivü, kedélyen ta-  

nárok igen kedvesek előtte, s róluk a legnagyobb szeretet hang-
ján beszél: "X.Y. tanár ur a kedvencem.. Mindig kedves és kedé- 
lyes. x em akarja az ifjuságot tönkretenni a  sok tanulással.  
A lényeget megköveteli, de ,nem fuj fel  minden apróságot.  Jó-  
Qzivf~ , szeret bennU.inket, mi is igen szertök őt."  

Az önvallomásokban általában három vezető gondolat jellem-
zi a piknikus ifju és a tanár közti, viszonyt: 1.1  
1./ A praktikus beálliottságu piknikus ifju barátjának érzi az . 

iskolát és :a  tanárokat,  mert lőt ja a tanulás haznát. Ezekre  
az ismeretekre szU sége4 lesz az életben. Őszinte, inert  tudja,  
hogy nem esik bántódása. A nevelők segiteni akarják. Emelett . 

a hasznossági szempont mellett —ugy tűnik fel— hogy az érzel-
ml melegség nemkjut ann riralérvényre, de valójában a nyujtott  
haszonért igen hállls az ifju, ós miattuk barátfának tartja az  
iakal át és a tanároket.)' "Az iskola rokonszenves nekem, mert  
ez az életpályám. Az életben mindenki ;a megélhetése után megy,, 
és én ebben látom a megélhetésemet gs felnőtt koromban a ,bol-
dogsá.gom:t. A tanárok nem ellenszenvesek nekem, mert tudom,  

hogy mindig használni akarnak, még akkor  is,  amikor nekem kel-
lemetlen. Abból semmi hasznuk sem lenne, ha rosszatk akarná— .. 

nak nekem .. Igyekszem segiteni nekik, mert ha ezt testem, ma-
gamat is  segitem célom elérésében. " vagy:" Az iskolával ó s  

a tanárokkal jó viszonyban érzem magam. At iskolába .azért jöt-
tern, 

 
 mert ez szükséges, nem afért, hogy szeretek tanulni.... . 

Az iskolát és a tanároL;a .t barátomnak tartom, mert tőluk sa  
j4titom el a jövőben szükséges ismereteket. Őszinte merek 	 . 

lenni, mert nem esik bántódásom." 	 . 

2./ Igen jellemző a piknikus ifju és a tanár közti viszonyra  
a hála érzése. Az ifju látja, hogy a tanárok sokat fáradnak, ík  

mug belőle embert faragnak. Érzi, hogy cselekedeteikben a jódin- 



dulat vezérli. őket. Ezért ezivét melegség önti el, mikor 
nevelőre gondol. "dó viszomban vagyok .az.iskolával és a taná-
rokkal. Az iskolában csak jót tanulhatok 	 A tanárok sokat 
küszködnek, hogy  tudásban gyarapodjunk. Sok nehézséggel kell 
megküzdeniük és nagyon nagy türelemmel kell. lenniük . hoas ónk: - E 
zért igen hálás vagyok, és igen nagyrabecedlem Őket." Vagy: " 
"A tanár urakat jóakaróimnak . tekintem, akiknek igen hálás vaun- 
gyok jóságukért és fáradozásaikért. A legkevesebb, amit megte-
hetek, hogy  szeretem és nagyirabecsülön őket-......Őszinte va- 
gyok veltik szemben." 	 . 

3./ A bizalom és; a tanár-növendék közötti érzelmi összehango-
lódás az a két tényező, amely legjct bán megkülönbözteti a pik- 
nikus iskolás ifjut a többi tipustól. A leptosomnál és az4t-
létánál is előfordul, hogy érzelmi kapceaat fejlődik ki vala-
melyik tanár iránt, azonban ez csak legfeljebb egy tanárral 
szemben következik be, a piknikus tipusnál ez általánosnak mond-
ható. Nála inkább az a kivétel, ha valamelyik tanárban nem  bi-
zik, s ha valamelyiket nem szereti. Ez  onnan adódik, hogy sok- 
kal nagyobb bizalommal és jóindulattal kezeli a más emberekkel 
létrejövő .kapcsolatait, mirt a többiek. Nem tartózkodó és vise-
szahuz6dó. fia ezehason? it juk az egyes tipueoknál közölt ön--
valló :nás-részleteket, akkér világossá válik, hc . gy a piknikus 
tipusu iskolás ifju sokkal jobban bizik .a tanrnkban, általá-
ban nagyobb érzelmi melegséggel viseltetik irántuk. Igyekszik 
közeledni fe3 jtkk, s Faég ha nem  olyan jó tanuló is, mert tanul- 
ni rendszerint csak keveset szeret, akkor is szeret i  és megbe-
csüli őket. "Én minaegyik t' nárurat szeretem és tisztelem, 
csak tanulni nem nagyon szeretek. Szívesen járok iskolába, és 
szeretek beszélgetni a . tanár urakkal iskolán ki.vli.l is, csak ne 
kellene annyit tanulni.De azért nem Őket hibáztatom, és tudom 
is, hogy a tanulás szükséges, csak  r.emlicenowes. 

Állásfoglalás és szociális beállitottság a társakkal szemben. 

A .piknikus tibusu ifju jól érzi magát társai között, 
mert társaságkedvelő, emberszerető és alkalmazkodóra képes. 
Szüksége van arra, hogy kibeszélje, AtIEFFem441e, kinevess 48 
kisirja magát. Ehhez  pedig társak szükségesek. Nines semmi el-
lentét közte és a külvilág között, hanem inkább egybehangoló- . 

dós.'A valóságban 41, s nem kiván tulsokat 	Tud- 
ja, hogy ők is esendö emberek. Senkit .sem idealizál tul, de nem 



is  boceLtl le. Ugy veez minden k i t, mint amilyen. Ezért nem is 
osalódik senkiben, e ha csalódik is,  ez sohasemiOlyan mély 
és végzetes, mint a leptosom tipusnál.Mindenkihez barátságoe, 
simulékogy. Szereti a  tréfát . és a humort. Akkor is ezivesen 
nevet egy•tt diáktársaival, ha a tréfák az 6 rovására történ-
nek.."A fiuk között nagyon j61 érzem magam, sokat nevetünk, 
vicceltink. Stílönösen este az internátusban. Vannak, akik nem 
értik a viccet, ezeken még jobban nevetünk. Én nem bánom, ha 
engem is. megtréfálnak, még magma  is nevetek rajta." Vagy: 
"Szeretem a vidám beszélgetést,ée nem tudom megállani, hogy 
ne tréfáljak mindig. Pedig sokezor nekem is alaposan visszaad. . 

ják . a kölcsönt, de én nem bánon, mert olyan unalmas lenne a 
diál6iet,, ha nem nevetnénk, 4  viccelődnénk." A piknikus itju 
legnagyobb erénye a diáktársadalomba való beilleszkedésnél mély, 
ösztönös, intuitiv beleérzése mások lelkébe, az, amit általá.. 
ban megértésnek hívnak. Mindszikinél ösztönösen megérzi, hogyan 
kell ( -viaelk:ednie, e alkalmazk&dik is.  Mint/1(4;y  igy megért 
mindenkit, meg is  bocsát mindenkinek, nem haragtartó. Gyakran 
uimi t e1 viszályt ormai közö tt s igen alkalmas a közvet'iitée• 
re. 	 . 

Bármennyire is igyekezik elkertelni a viszályt, mégis 	. 

összeutközéebe kertel néha társaival. Ez esetben is jdl kiiit- 
köznek piknikus jellemvonásai. Mig a leptosom ilyenkor mene- 
kieló, az atléta pedig támadó magatartást tr,nusit, addig apik-
nikus nem menektil, de nem is  támad ktilönösebben: megmondja a 
magáét és kész. Nem félénk, de nem is annyira agreeeziv. 
Ugy ttinik fel, mintha hajlamos lenne a durvaságra, de ez in— . 
kább abból . .a iódik, 'hogy ieplezetlentil megmondja, amit gondol. 
Sohasem olyan metszően éles, mint a hideg egoista leptonom, 
és nem is olyan kiméletlentl durva, mint olykor az atléta. 
A verekedést ógyekszik 	főleg kgnyelmetlene ge mi. 

att, másrészt rendszerint nem érzi társait annyira ellenségének, 
hogy testi ktizdelemben ártson nekik, de ha rákényezeritik, nem 
futamodik meg.A fiatal piknikus j6 erőben van, gyakran oser-. 
kész, sőt néha sportol is egy kicsit, igy rendszerit a test 
test elleni ktizdelemben is  megállja a helyét.vTóroai gyakran 
saját bőrökön kénytelenek tapasztalni, hogy kényelemszeretete 
és megértő terméozcte miatt gyávának és gyengének hitt piknikus 
nem futamodik meg, és elég erőtejes csapásokat tud osztogatni. 
Már if jukorban megvan benne bizonyos kispolgári önérzet ós 
beostiletérzés, amely nem készteti ugyan beroizmuera, de sok-
szor lehetetlenné teszi számára a megalkuvást. Sokat ad arra, 



hogy társai hogyan vélekednek r61la, általában d "beoeület€r61 
bzértk ha kánya .eetlen a  visszatetsző is neki a testi kardelem, 
nem . lehet 'gyáva, mert mitiez6lnak akkor - a többiek? Általában 
sokkal többet ad társai, véiemóflyére, mit akár a leptoeom, akár 
az atléta. 

~A piknikus ifju barátkozó természetis, 'mindenkihez közvet- 
len és nyilt, de rendszerint éppen azórt, mert mindenkiben ba- 
rátot talál . nem köt olyan mély e annyira egy személyhez kö-
tött barátósagot, mint a leptoáom. Bdrmilyen furcsának is tüim .  
nik fel ez. az áliitás, mógia igaz: a piknikus barátkozó®a 
személytelen 'jellegű.: J6ezivüsége, melegsége mindenkivel szerár 
ben egyformán árad'.H a van is megkiU bnbc ztetett barátja, sz 
recnszcrint csak a közös sose, vagy a véletlen fől r*ián kérüit 
közelebb hozzá', de csak nagyon kevéssel közölebb, mint bárki, 
akivel akár tiz percet is beszélgetett. ideki vsek valaki keil, 
akinek kiöntse azivét t 2zidenki:nek ' ezivesén elmond jxa örömét, 
bánstát, sokszor olyannak is, aki nem'ie kiváncei rá. Tárcai 
között áradozó, beezódes. Kivánosi tera4ezet4 mindenhez köze 

.van, sokszor kissé tolakodónak tonik fel, de az csupán érdeklő-
désének. j6ezivüs4génok .következmónye. 	 . 

Igen erősen 41 lelkében a közösséghez veld tartozás ' ér;é— 
se. Szociális beállieettságu, mindenkin szivesen serit, akin 
tud, de az ónfeláldozás gondolata. távol áll tőle .  Még a lep-
toe,om 'általában hideg., de .hóha me grcndUl, s ilyenkor akár 	' 

önfeláldozásra is kópes, addig - a piknikus általában jdezivü, 
adakozóz''segita4gre .kösz, de nem önfeláldozó. Ennek oka egy-
részt kónyelomszeretete ,másrészt, hogy minden j6iezivüsóge 
mellett bizonyos józan bnzóe is van benne., amely nem engedi.. 
hogy saját érdekeit tulzottan háttőrbe azoritea. Am ez az ön-
.zés eohas;m olyan'nagyfoku, hogy a közösségbe való beolvadá-
sát akadályozná. A leben und leben lessen elv alapján áll. E 
.1ósegiti még . a közös®égben való zökkená4mente'életét, hogy nem 
ragaszkodik tulzott mórtökben eigondoláseihoa, nem annyira 
konzekvens, ez sok összeUtközóstól megóvja. Bár erős bonne a 
. közösoaghet való tartozás, mégsem nagyon váliialkozdszekllemti, 
amikor közös munkáról van szó# Elvégzi épen sz erkölcsi kény— 
szer hatása.alatt, de magát61

. csak igen kevésre vállalkozik. 
Helyesen kifejezve: a közön munkára:. való hajlandósága nines 
arányban .a  közbseégi őrzésének nagyságávei* . 



-Á7- 

Mint agyi mse, ez is kényelmeeségéből következik... 
r eddig  is  több hivatkozás történt rá, kílön is ki 

kell emelni, hogy a piknikus ifju a legjobb ezivü a három kö- 
zött. Mindent megértő és mindent megbocsátó . jószivü.eége epon- 
tánc érzelmi melegségben fakadói.. Rém esetle..gee, hanem állandó 
jellegig s szinte kir±i.erithetetlen. Ez az alapja eras szociális 
hajlandóságának is *  szereti embertársait t  ha látja az elesett . 

eéget,. rögtön kész segíteni. A leptosom ifju a világot szeret- 
né me ,vciitani, a piknikus csak a környezetén segit. Az el®6 
csak tervekben éli ki eegitő szándékát, amely igy sohasem .konk--
rét, y-á:második a.gyakorlatot választja a tervezés helyett, 
és valóban• regit is. Minthogy a gy':korlatban kiéli és levezeti 
jóeizivUségébő .ered© szociális segiteniakarását,,rendszerint 
nem lesz belőle utópista és társadalmi .forradalmár, amikre a 

. leptonom 444 az atléta annyirghajlamos. Az iskolában sok pól-
dá ját. láthatjuk a piknikus ifju jószivuségének. Ktilönösen ha"  
valamelyik társa bajba jut. 1rdekes és jellemző, hogy a Szondi 
testek eredményeb6l Mert statisztika szerint a piknikusok 
74 %-a adott u.n. tiszta Ábel-ösztönképet, 14. % volt gyanakvó 
Abel, aki.fél, hogy róla ezt,. vagy azt mondják, és 12 % kaini-
2ált J►bei.Tiszta Káin-ösztönköpet egy sem mutatott. 

A hypomániás a. társaival való érintkezésben még közvet-
lenebb, de szertélenebb is J6ezivüsége hevesebb formában nyi-
latkozik meg, de összeütközésre is inkább hajlamos. Minthogy 
tetterősebb„ mozgékonyabb, s ksnyelemezeretete sem:kely nagy, 
.nagvo'•b részt vállal magára a közösség munkájából, Ezt nagysze -
rűen elvégzi, fáradhatatlan a ezúoi.ális gondoskodásban, de a. 
maga előnyeit is jobban szem előtt tartja, mint a középtipusok. 
önzése hasonit, természeti amazokéhoz, de minthL gy  aktivabb . 

formában . ny ilotkoz ik meg, nem egyszer törtetésnek tűnik fel. 
Az erőteljes jószivöeégi megnyilvánulások és a törtetésszerUen- . 
nek tana önzések következtében a feleletes megfigFe16 hajian- 
dó bizonyos ellentrondást látni hypomáániás ifjuban. Való- 
fában azonban nincs semmi e.11entoondáe, mert a jószivaeég a 
uralkodó jellegié, a kispolgári önzés csak a hypomániás tempo-
ramentum miatt tinik fel nagyobbnak :  mint amilyen valójában. 

• 	A csendes. borongd szintén nagyon Jól megfér társaival. 
A veltk való érintkezésben laseubb, ami sokszor ávatoseághak 
tonik fel„ de nem ez. 0 is ezivesen 'van  egitt a többiekkel, 
a lelkét enívesen tárja fel másoknak, de itt már. valóban körill-
tekintőnek kell lennie, mert igen könnyen elérz4keny Ui, e na- 
gyon fáj neki, ha kinevetik. Éppen nagyfoku érzékenysége 
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nem  ecveztethető össze, igy érthetetlen számáru. Végeredmény-
ben  a vallásnak éppen legjellemzőbb vonásait kell kinggynunk  
vallieoeféletének jellemzői ki3zt 1, ,ezek legfeljekebb mint = gas.  
tiv meehatározák szerepelhetnek. Mik akkor a pozitívumok?  

fiaár az eddigiekből is kitUnik, hogy , a gyakorlatibb teritlete-
ken kell keresni a piknikus ifju vallásosságának lélektani  
tényezőit. Igy legelőször emlitjUk meg a segiteégrc szorulás  

érzését, amelyet már a leptonomnál is megtalá„tunk. Minthógy  
azonban ez az őrzői a jó biotánueu, vidám piknikusnál c:ak rit -
kin jelentkezik teljes jelentősegében, általában pedig nagyon  
is jól érzi magát, azért ez , .cenk meliekee, szinte elhagyagol-  

ható vonást képezhet vallásosságának ábrázolásán1. Sokkal kö-
zelebb járunk a fő lélektani ok forrásához, ha azt dilit j:uk, 12.  

hogy a piknikus ifju elsősorban  bizonyos nyugodt, békás er-  
kölcsi világrend kialakitását es annak fennt. rt eát várja a  
vallástól. Itt elsősorban p lelki bélőre kell gondolnunk. A  

piknikus természet kiopol 'i kékelmében, kis, ezük körében  
biztonságban akarja tudta. magát. Szűksége van valami kész er-
kölcsi rendre, amelybe ha beleilleszkedik, lelke :és teste  
egyaránt biztonságban lesz. Látja a jót ás a rosszat, az el-=  
1 .entéteket önmagában ás.m sok életébeni minél öntudatosabb  
lesz, abnál nyilvánvelőbbá vilik előtte, hogyla jeleneágek e  

vilfgában minden annyira relativ, hogy lelkének biztonságát  

nem alapozhat ja rájuk. A  vallás az abezolutur rendszere, ha  
cos ;te .rt ja törvényeit, bizalommal  nézhet lelkének  jelen én tul-  
világi sorsa elé. gyenge fantáziája és kényelemszeretete aanugy  
is alkalmatlanná telei terr d, hogy önmagé gondol jn4 ki egy  
metafizikai rendszert. Ea tesz is rá kisőrletet -nagyon rit-  
kan- rendszerint rosszul sikerül, ugy, bogy  abbahagyja.  A  
vallásban lelke biztosan támaszkodik Istenre, az 0 vágtel®n  

jósága, bölcseeége ás mindenhatósága jóleső bizalommal  de  bizt-
tonságérzéssel tölti el.  fontos számára az is,  bogy  a vallás  
azonos metafizikai világrendbe sorolja embertársait is, s igy  
azok nem zavarhatják meg lelkének békéjét. De  a  vallás meg  
fogja védeni szellemi,anyagi javait is, mert me szeiiditi a  
kedélyeket, s egymáshoz hangolja az embereket„ Általában olyan  

életkör'Lilményeket ir elő, amelyekben a béke ős a megbocsátás  

uralkodik. Mindezekből következik, hogy bár -mint később  

1 . ~wtni fogjuk- a. piknikus tipueu iskolás ifju nerc olyan mélyen  
és . ezigornan vallásos, minta leptosom, mégis lelki életéhez  



talán még jobban hozzátartozik a vall de, mint.az utóbbiéhoz.* 
Vagy, ha ez az állitde tuizott is lenne, annyi mindenesetre 
igaz, hogy a lelkivilága alig képzelhető el vallásos érzület 
nélkil. 	 . 

Ha  á piknikus ifju vallásósságát nézztik, rögtön feltűnik, 
hogy teljesen hiányzik belőle minden rajongás ée ezigoruaág. 
Legmélyebben hat rá a jéeág ős me'cbocsátás eszméje. Ezek iga— 
zán lelké mélyéig hatolmek.'Talán azért van ez, mezt maga is 
ezeknek az erényeknek van legaobban birtokában. De az o-
kok, amelyek miatt a jéedg és megbocsátás annyira sziváhez szél, 
okt;zzák egyuttal dzt is, how  kieső szabadon kezeli a vallás 
törvényit, nem  ragaszkodik  azok 'etUszerinti értelméhez, mint 
pl. a leptosom. A lemondást de  önsanyargatás idegen .lelkétől.: 
fiz ' te rraészetes ' ia, . ha tekintetbívesszük tem aeram®ntumát és ké-
nyelmességét. A piknikus_ if juban is gyakran karig összeftkU-
zéebe a vallás a kcil.világgal. Igy elaőeorban a gyakorlati é-- 
lettel ős a tudással. Ezek az összeUtközés®k igen kinosak ős 
kényeimetienek ozámára, s rendszerint kompromisszummal végződ-
nek. Vallásos érzése nem tulságosan meleg' de nem. is hideg, 
Bálás a mindennapi kenyérért, a egyáltalán az életért. Nagyobb 
biunöktól dvakodia, mert nem szereti a lelkiiemeretfurdalásokat, 
de kisebbeket nyugodtan megendeg maginak: azt gondolván, hogy 
Isten ilyen cpekélyeágekkel igazán nem táródik, Egyébként transz-
aendentylie természetei vallds3t élményei nincsenek. Misztikusak 
ee u Ez a magyarázna annak, hogy a szentek között talán az 

1 egy Áquinoi Szt. Tamáson kivül nincs is több piknikus testal-
katu•  A nagy látomásokat átélő, Isten szeretetében felo1v d6(  
önsanyargató aszkéta szentek mind . ieptosom testalkatunk voltak. 
A felebaráti szeretet., jásziviio g, adakozás gyakorlása mély és 
maradandé élményt jelent ezc- mára A piknikus ifju vallásos é—. 
latének alakulását a hörnyezetnek'a, vallással szemben vari 
dilásfoglalása sokkal jobban befolyásolja, mint a, többi tipus. 
nád. Na a környezet ellenséges, vagy közömbös, reddezerint az 
ifju is azzá válik, . vagy mogforditva, mert igen erősen befolyá--
solhatő, s amellett még minden igyekezetével arra törekszik, 
hogy a kiir(ilötte lcMő társadalmi és .  erkölcsi rendbe minél job—.  
bah  boleilies sedjék. Vizsgalati személyeim között egy vallás-
talan piltli.kus fis, ifjuval sem találkoztam, ezt természetesig 
teszi, az, hogy hivő eztxlők gyermekei., akik azt akarják, hogy 
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gyermekeik vallásos szelle mben nevelődjenek, 
A Y,vpomániásrm 6s csendes borongáerá ugyanazok érvénye-

sek,. mint a köz6ptipuso.kra, 

Erkölcsi ólat. 

a  Az erkölcsi élettel kapceolz►tban ta3g nagyobb annent.. . 
mond ,sokat tapasztal 'a piknikus i.f ju a gyakorlati 6let teriile- 
tan, mint a vslláenl,, A vallás m6gis oeak elvont eezmerend-
:;zer,amely a tuls jdo,nk6peni :letet egy ` eik világban igényli; 
az erkölcs azonban itt van azemank előtt, mega á gyakorlati 
ület. Az erőyen a jelenben élő piknikus ifjunak is erősen 	. 
szeriébe tw k az erkölcsi parancsok és a valóságos 6letmód kö-
zötti ellentétek, Már a di ktdrsai körben is sok ellent6otet 
tapasztal, de még többet a felnőttek 6let ben. 6 is válaszut 
elé keriál, szint a leptosorn, de r ig az utóbbi vagy az erkölcsi 
e mr ny®k, vagy a gátlások nólkUli élet javára dönt, addig ő, 
mint mind:.nben , itt, is ig, ekszik valami kdegye4lit4st lét- 

. reiozni Kompromisszumot keres az élet Ls  az erkölcsi eszm4nye 
között, s nerc  lenne  piknikus, ha ez nem sikerine neki, Igaz, . 
e kompromisszumokban az eszmények már nem ragyrognak régi tiszta 
f6nyW ben, de .  a piknikire ne6 is vágyik a tökóletessógre •  0 e  ,. 
bar aki x' lann3%, c  Elvezni akarja ars életet. 

A ptkn hus if ju valláserkölcsi alapon áll,de hajlamos arra, 
hogy  a közösség erkölcsi ar:okásait is. magiévá tegye. Lrős tár-
sas `hajlama, szociális 6rzóke elkerülhetetlenné teszi a kör-
nyezethez való alkalmazkodást. Homogákkörnyezetben -ha az is 
kola=osalfd, az ifju társadalmi köre egységes erkölcsi alapon 
411- a közösségnek ez az erkölcsi  befolyása nem okoz zavart, 
sőt meger6siti az ifjut a hirdetett aszméxyek iránti hitben, 

Ha  ellenben az az egységeesc g ninca meg, akkor egy erkölcsi 
ötvözet jön létre, a vallás-erkölcsnek, mint fó összetevőnek 
s vezetése alatt. Ezesetben termászetcsn az eszminyek gyakran 
háttérbeszorulnak. Ez a háttérbe való szorulásuk mindig a 
környezet erkölcselleness6g4nek okától, valamint az ifja val-
lásos hitének nagyeágátől függ. 	 . 

A piknikus ifjunak is a szexualitás okozza a leg:öbb 
és legeulyosabb problómát az, ,  erkölcsi. Eletében, Nála nem . 
annyira a ktSpz©letet kell megzabolázni, mint inkább a testet. 
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Ez kiesd nehezen megy, a tükőcrac:tesee nem ío eikeriul neki, Azőrt  
h4.zro®an bizonyos kis engodr.aőnyekLet toss, amelyeket aőg nem  

is számit biiranek. Minthogy az igy megá:Láapi.tott hatdrok mőg  

mindig igen ozökeknek bizonyulnak, ,az€rt mindig tovább laz3t—  
ja őket, mig egyszerre csak őszreveazi, hogy már nagyon messzi -  
re dent, d8kkor visszakozik, ős rövidesen keld mindent előről.  
Több ilyen ktisalet6zőe ut .nn aztán kialakul egy szexuális őlet--  
forma, .amely ne m felel meg ugyan te‘jeQ m&rtdkban az erkölcsi   
ől:.teasmőnyneb, de nem is ejezen erkölcsellenes. Ezekhen a-  
vi.vődisókbe.n a piknikus ifju 3s e őggő eAyedü.l al. A nevelő,  
lelkiatya eegithetnek, sőt  bizalommal fürdul hozzájuk, de ezt  
a kivgyenlitőst, elhatárolást mőgi.r csak egyedi1l kell rae ~,-- 
ceilá3nia, ős ez előg sok bajjal„ kőnyelmetloneőggel gr számára.  

Jellemző a piknikus ifju er.itiölcsieőgőre, hogy erkölcsi  
eszmőxye nem  az erkölcsi zjeemősyi.aőg, hane m a polgár. Nem tör  
maga:--ra az  erkölcsi tö.kLől®tesedés teriiletőn., megelőgsz::k nzzal. f  . 
ha egyszerü pol~;~ lesz. Ez te_mészci:esen magával hozza, hogy  
nem törekszik magát annyira tAőletaeiteni, mint a leptosom,  

vagy akár az atl6ta. is . Neu  akar sem erkölcsi reformátor, sem  
hős l.enni., e  imp  —ugy őrzi— nines szUksőgek tu].eágos erőfeszi—
tősek ki.i'ejtősőra. Ann=ll is inkább nem,  mert  rendszerint  nin-
csenek 1Ln.yőbe>~a raőlyrehstd ell.ehtőtek„ lf jui. mivolta ellenőre  

kieg,yensul.yozott ösztönőletii. Minthogy pedig a polgár  
az eszm:=nykőpe, azőrt igen kell ideálját  a távolban keresnie,  
a mindennapi  ál.etben is megtalálja. Rendszerint a nevelők kö—  
r SYaen is. Mindezeket figyel.embevéve megáliapithat juk, hogy a11 . 

piknikus if ju nem tiiz ki magas eszrar:n,yoket mega elő, hajlamos  

a #iaegalkuváera, azőx•t erkölcsi fe jl ~aciőse kevesebb ktizd;:lemmvl  
jő.r, de laesubb 3.s, ős 	őr el nagyobb tvktőlretceaőget.  

glet®sercpek.  

A piknikus W'Ipusu  Iskolás ifju mcgőrtő, beleőrző 4s„kő-•  
xyelemszere4ő lelki alkat.:, ál fogva igen  alkalmas őlctszereptak  
játszására, ® igen gazdag  Is atokbsn. Mir:dehie9. ős minden  helyzet  
iránt mcgőrt$, meglátja ős elismeri mások i.rad3.tők.ait. Mixathog,q  

pedig kőryelmns ős az ell.®ntőteket mindenáron kerulni igyek-
szik, ezivesobven alkalmazkodik az odott krkrialreitaye. hez, sem,1%p  

hogy harcolnia kelljen. Am ezx az alkalmazkodás nem vaszerii  
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meghugyászkodás, hanem a megértésből és ellentét kerüléeböl 
adódó ezerepvá1laláe, amelyben a beleérzésre Se  önátállitáe-
ra esik a nagyobb rész. A  piknikus ifjunak minden egyszerűsége 
melett is ezer arca van, azaz aranyt, amenyit a kUltsnféle ember-
rek és  helyzetek előidéznek; Minél tehetségesebb, annál több 
szerep vállalására alkalmat, azért sohasem ismerhetjük meg 
addig képességének skálá3át,, s lelkének mélyebben fekvő réte+.. 
geit, r ig az i sszee szerepeit meg nem ismertük. Rendkiviil dr-
dokes figz,elni, hogy a tanári konferenciákon az egyes tanárok 
sokszor milyen .egymásnak ellent mondó véleményt mondanak egy- 
egy piknikus ifjuról. rendszerint egyik sem téved, mert ami— 
kor ő látja, az ifja valóban az, akinek itt 111-erja, azaz olyara, 
milyennek ó szeretni látni... Általában szerény, mert rendszerint 
a tanárok az ilyen diákot szeretik, de noha hangoskodó, katonás, 
mert vaumelyik tanár azt szereti.. Máskor f i monkodé, komoly, 
vagy vigy, a_nilyénnek a tanár látni szeretné, iz mindjárt ki-
tUnik az alábbi önvallomásokból is. "Alkaimazkodom a tanárok 
természetéhez. Inkább szerény es komoly vagyok, de van tanár, 
aki nem szereti ezt, hanem ha a diák kiabál és hangoskodik. 
Ezzel szemben és is hangos és kiab,lis vagyok." vagy t "Nem 
egyformrk az emberek, de még ; egy ember is változik. 8n is kit. 
l t n igazodok minden tanárhoz; van  tandr, akinek mindenben 1.-
gezat kell adni. Ák4nit mand,, rátaagyon, hogy ugy van, mert e-
1 óbb—utóbb ugy is rákín szeritene, hogy lássam be, bogy igaz, 
emit ronds l"elesloges lenne a vitatkozás. 1fásik:"Mindén ta; r-
ral szemoen. kUi in szerepet játszom. Pl. X.J tanár ur a szol- - 

e llat k4ez, a katonás, mindig igazat m' nd6 fiut eaoreti. Igy 
sokszor vagyok k yytelen olyst hazudni, amit ti igaznak tart. 
A másian tanára kisfius viselkedést szereti.," stb. Amint a 
fenti példákból látjuk, az ifjunak a tanárral szemben való 
szerepbállialásánál inkább az érdek, a félelem és a kényelem 
a vezérlő szempont. S ha most csoportositani akarjuk a pik-
nikus tipueu iskolás ifjunak a ta:.,árral szembeni szerepeit, 
ekkor általában a következő főcsoportokat kri1önbözte 4 jUk meg: 
1./ er n, , 36 fiu; 2./ ked'lyee, de meg ;i.zhatá; 3./ komoly, 
elmélyülő; 4e/ katonás szolgilatksz; 5,,/ ártatlan, kisfius; 
6./ bohém, zabolátlan, de a1apj Lban véve jólelkU. 



Sokkal inkább a mar4:korn 	beleérze:sen alaptilók a  
piknikus ifju azerepei a táraa.i köwött, de a k.Unyol.emszerrotetr  
itt is je]:erAb® ezerepot játa2ik, ankenytol.enül, anólkEil.,'hogy  
kiilön elhatározni, rxiind. n társához alialskazkodirt t  hozzá haev-  
na.l. De ez a ha.eonulis nem mindig azt jelenti, hogy  az ifju va-
lamelyik táreának jel.lemvoná.eait, va m felfogását ttikrözi vies-  
eza Qna~::.ban r, hanem icon aakz°an —amikor ösztüröean um wrzi  
jónak— bi.zott ~,,,yoa ellentUt;et mutat t írasiv€al szemben. Ilyenkor  
is n:.za: for;toeer:.g« az a körUlm6ny, hegy a tára öntudatlanul,  
vagy tudatosan elvárja ezt az ell.entftesaUget..Ilyen az  az eset  
pl., amikor a felsőbb osztályos az alaább előtt  a nagyPiu eze—  
repót játeeza, a fUl3nk előtt a kem any 4otteróset, a szorgal- 
massal 	szemben a. luatút. keltfajta sverepjátezáa követk©z—  
tUben előfordul az az eac,t, magam te . több i.1G;enre pudok visz—  
szaeml. tikev:zni. diákkoromból„ n.. gy ugyanazt a piknikus if jut az   
egyik  eraa atrőbernek őa but:ínak, a másik lustának, de okos-
nak, vae4 ee„.~vik f41 ánicnel` Us gyávának, .a márik bátornak 4e ag..  
re^azi.vnek iecieri., "Nem eti.nuCogyi.k fiu előtt vamok ugya  á~lysn ~, 
snely ik szer°6lv, azzal szemben Ura is ezerUny vagyok, amelyik  
felvágós, azzal 4n is az kvagyQk. Aleóbbávecekkel aze:r,bon Al.  
tal:lban nagy f:iuxan.k mutatom ma .ga.sr<, a fel.e8bb6veeekkel pedig . 
kiafi.uria.k.„" Tragy  t"1'rdekes, hogy a rii,á,ktiroaim előtt nem vi--  
_aelk Qdem emforaán, ailcinö se4 akik nem .  tamarack közelebbről,  : 
azok előtt majdnem mindig Wtenak mata.tkozrrr.,, na látom, hogy a  

cilesekvós, nagyha guság impory`l neki,,  akkor olyan vagyok, de  
ha inkább aezer *nyoGg, akkor azerelnynek mutatom magam. "  
Sokszor Gaz i.fju nem is tudja, bogy milyen valójában, de nem  
i.e tudhatja, mert ő tula jdord;.6pen mindaz, aminek ezerapUt 	_ 
játszani tudja. Lassan kialakulnak a főbb szerepek, de előtte  
mUg .aok másat el kell. játe  :s,rai,a, nig a legn4gfelel.cibbei,re  
talS~ál, Ez szcn.ban fer a lehotőabsek leosök.Econt6eőt jale.uti,  
s oesk az i.skoláekor után következik be, amikor az ifju őlet—  
p:a2yát választett, s elkezdi j€tezani az .abból adódó ezsrppe—  
ketr. Az: iakolában a tdx°ea.i.val pzemben játezott leggyakoribb  
szerepek a kövstkezők: 10/ vi.dám pa jtria; 2./ nagyf3.u, akf. _a  
tanirok3có1 Is fU3.vál1rG1 beszél.c 3./ 

,o~s
.kcre f  keveset tanuló„  

4./ Lblsta y  xs'nyela~ae.:, rrya~~►dt. 5 .M1 Tr~feaositlá.  . 



— -  

4 piknikus ifju Alarcot nem igon szokott viselni társai  
között o  i;z non férne össze nyilt és őszinte  lényével, de a  
tanérol.kal ezeoben néha ,mér eléfordul„ ha a tan.dr annyira élet-
idegen és fenv eget$ rá né2ve, Ocygy szükség rákér~yszeriti.  
Ez azonban mindig  kifejezett kényszer, a semmi:sinca benne ab--  
bél a beleérzéebél, amely p1 4  a szepapben me$találhetó, " anaf.t  

a - növendék  azúrt jét3zik, mert érzi,  hogy az a tanxá.rr.ak. kedvé--  
• re  van, 6 pedig  ösztönösen igye2tszik a t^n.ár jóindulatát a  

maga részére triegnyernR A  Sokszor a hatdrok eltnotiódottnak .1át--  
ezanak a szerep  és az Alaro között, de  Mindig biztos, utmute--  

' táu.l szolgál az a n:Mr eniliotett iscneretQt6  jel, hoc a szerep .  
mindig be 3.iilró.1 fokad, önt udut lan éS megértő étélést eg„v má•-  

sik énnek -aki szintén én vagyok- a negelevenf.tései. Az Alai**  
öntudatos, idegsxa de  er6ezakolt,,, A piknikus if jutcSl külbnUsen  
tévol áll. 	 . 	 . 	 . 
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V. Befejezde.  

A lefolytatott vi.zsgáia tokb$l kitiint, hoey az iskolás  

i.i;ju egyes testalkat-tipusai egy-egy lelki tipumnak felelnek  

mog. Ezek a lelki tipusok a tiszta tipueoanál jól elhatárolha-
tók egyr.náatál, mig a vegyes tipusnál egymásba • folynak. . Egyedül  
az intelligencia területón nem  találtunk lcryegcu ka].tinbsÉgeketf,  

de általánosságban itt is  meg  lehetett ál.iapitani y  bogy egyed  
teE-talkat--tipuaak .milyen irAiybQn rendelkeznek ,  nagyobb Vpes-  
adgekkel„ ; Ezzel -vógeredn:órayben cólomat el 'x= °t :uc.  ~. 

E vi.zegdlóüdook nem csupin e1m6leti., 	jel•-  
legUek de oó lZatuak, hanem g.y`akozl.tAti utmut ,rytásua .szolgálhatnak  
a pedagógia ezdmirra is. A pedagógusnak ismerni kell elsnsorban  
azt, akit  nevelni akar, 24rmenzy.i ós barmilyLn exjia°ást te.lil  
is fel a pedagógia a nevelés cólj ának rrezvaicísitására., azok mind,  
egy már ismertnek :ieitaelezett lólekre vonn ukaztatva akarják  
az ecaZrlúnati.t megva.:ióeitani.. Am mint láttuk, nem minden 1:13k 	 . 

nyitható ugyanazzal' a ku3.c:ceal,, ha tehát 4 neve l°. i.sle afzi akarja  

növend4k.e: it, a mcgiemer'; fáradságos  .  Se hoeszad<<lcr,`.: .; ,;tunk'Vrlak  
me,gkkiinnyit6sfte v'alam.i degldeszközt kell 	knö,nben igen  
gy  a kr,sn icm:retlen ifjakról fog iteactet moAania Az ifjaknak a 
testalkat szerint VG1e csJkJíp%eiy4sG µLU:liiS t4ipon4\kfl¢  4g : 

iró.nyclVeket r`>yu;jt 	ahonnan kiindulva hwmcFI, ei.ór33ct3.  
ts47.ját e  A úie,JismC:3`°F3eYi kivUl arra vonatkozóan 	iáNiTlut ;= t?;?C3kat  
talál, bogy melyik i.fjuhoz mil,ycn uton tud wöze3.i~4rkCzni., me-
lyikre mivel 46 milyen 1.:.::ást tud eá.!.l"E]is Ezek ml.stf.? ,r  3'ú:nr?s OWa,w  

korlati  szen.prantok, ,»li,. ~:i;ye ~c a . Ne3Ciüg,t5gu::. .sra%!~.'- ~'a. ~,1.e  (.r'~a~~.l~ti~ fcntossd-  

G~ 
. 

 

Zefejezwoal még helaj6nvala lesz mgje4;yezn r  fi,)ey az  
ifjui 16:iek olyan eLerarcu 'e sdi.nUs, ho"y ezek a t9.l,xasok atal  
ado` .t keretek szir,telciaeknek ós szakekne.k tar.nok ,riajr fel  mi..  

kor egy-©ey ii~jut bele akarunk 	Ez te_k.w5~ zhters is, mert  
az dlet mindig 	rnlAt a- elmélet -G!.zórL olyan sz'g; 4a utá ~soz» . 

hatatlan,  e az egy'n mindig kt .aönbvzik at3.x:u:,twZ,. cz6rt  olyan  
érdekes 'és 6brZLzalhata +laYi. Ez a azi.r.apompáv rohaa ':Let, amely  
az egyórb4n ~li•r_t~ib uj 	uj vi3toza.tban tf)roszati 	önmagit, 

 

tv►láx°ad a rai .foga.l.mairkon, amely eke t gitak, I emelank üz  

annál is i.zzlcAbb, ueyt  ezek  a ~; ~ta,k magi* .  is rós.,e1 a kdate .lmas  



ő,radatnak; a mí,hageok fakó sajkáinkon szintén ott rohanuncs 
egyLitt zugunk a hullámokkal: kiesé mes®zebbr-ől szemlélve magunk 
is hulldmok vagyunk. 	. 	 . 
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