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BEVEZETÉS



Korunkban sok szó esik az emberiség fejlődésének 

felgyorsulásáról. A testi növekedés és érési folyamatok 

ma jóval korábban következnek be, mint évtizedekkel eze-

lőtt. A biológiai akceleráció mellett a pszichológusok, 

pedagógusok szellemi akcelerációt is megfigyeltek. Az 

emberiség testi fejlettségének paraméterei az egész em-

beriség fejlődésének folyamán emelkedő tendenciát mutat-

nak. Az utóbbi évtizedekben különösen az iparilag fej-

lett országokban ez a fejlődés ugrásszerüen meggyorsult 

és ettől az időtől beszélünk akcelerációról. A testi fej-

lődés szempontjából a serdülőkor jelzi legpregnánsabban 

az akceleráció tényét. 

Az abszolut életkor mögött az ember biológiai, pszicholó-

giai és társadalmi fejlődésének bonyolult szakaszai hu-

zódnak meg, ezek a szakaszok ritkán kongruálnak. A bioló-

giai fejlettség megfelelő szomatikus jegyeken alapul. A 

pszichológiai életkor bizonyos szintü pszichikus fejlett-

séghez kötött. A társadalmi érettség attól függ, hogy 

milyen helyet foglal el az adott életkori csoport a min-

denkori társadalomban. Az ugynevezett szociális érettség 

teszi lehetővé, hogy az egyén "felnőtt" szerepeket tölt-

sön be és vállalja a velük járó felelősséget. Az egy-

szerübb primitiv társadalmakban az egyén könnyen elsa- 



játitja a felnőtt számára nélkülözhetetlen szerepeket. 

A folytonos együtt tartózkodás és a szerepek közötti 

nem tulságosan nagy különbségek miatt. A gazdaságilag 

fejlett társadalmakban az előkészitő szakasz tulságosan 

megnyult,, ezzel az if juság időszaka hosszabbodott meg. 

Napjainkban különösen a nemi érés és a társadalmi érett-

ség közötti szakadék állitja ugy az egyént, mint a tár-

sadalmat számos probléma elé. 

Az akceleráció természetes következménye, hogy a szexuális 

élet igénye korábban jelentkezik, mint régen. A tömegkom-

munikációs eszközök a TV, filmek, ujságok ezt gyakran még 

fokozzák is. 

A családi keret megváltozott, a szülők elfoglaltsága más- 
at 

fajta gondjai, a fiatalok saját korcsoportjukkal hozta 

szorosabb kapcsolatba. Ezeket a csoportokat sajátos élet-

mód és értékrendszer jellemzi. A mindennapi életben sajá-

tos függetlenségre tesz szert a fiatal, de a családalapi-

tás lehetősége kitolódik, ennek részben gazdasági okai 

vannak, részben az, hogy a házasság különösen a gyermek 

megszületésével erősen korlátozza a fiatalok szabadságát, 

és nagy felelősséget hárit rájuk. A házasságkötés a fiata- 

lok tanulási, előrehaladási lehetőségeit is korlátozza és 

ez különösen vonatkozik a lányokra, akikre még napjaink-

ban  is az otthoni kötelezettségek legnagyobb része hárul. 



A serdüléssel a heteroszexuális orientáció erősö-

désével elkezdődik a másne müekkel való barátkozás, ami 

15 éves korban már eléri a 2o-3o %.- ot. Az első szerelem 

leggyakrabban 15-17 éves korban jelentkezik és ritkán 

tartós. "A 15-17 évesek még nem rendelkeznek a harmóni-

kus szerelmi kapcsolatokhoz szükséges pszichés érettség-

gel. Személyiségük ebben az életkorban még eléggé labi-

lis és változékony. Nem ismerik még annyira sem önmagukat, 

sem a másik nemet, hogy a mindkét részről felmerülő igé-

nyek között összhangot tudj anak teremteni. A viszonylag 

harmónikus és tartós partnerkapcsolat igen komoly lélek-

tani teljesitmény." /Szilágyi V. 1973./ Tehát nemcsak az 

a megállapitás helytálló, hogy a személyiség társadalmi 

érettségének alapja a nemi érettség, hanem forditva is: 

az érett szexuális viselkedés alapja a társadalmi és 

pszichológiai kiforrottság, amelyhez nem egyszerre jut 

el az ember, hanem hosszu ideig tartó fejlődés eredménye-

ként. 

A modern társadalomnak többé-kevésbé egyöntetü tö-

rekvése, hogy az ifjuság önállósuljon, szabaduljon fel a 

szülők hatalma alól, szabadabb, ésszerübb álláspontot fog-

laljon el a partnerkapcsolat kérdésében is. A konkrét vi-

szonyoktól függ, hogy mennyire jelent ez pozitivumot a 

társadalom és az egyén számára. A korai önállósulás gyak-

ran kényszeriti a fiatalokat egész korai életszakaszban 



olyan  fontos döntésre, mint a házasságkötés. 

Hazánkban is megnövekedett az utóbbi években a 

házasságkötések száma, 1971- ben 94.173 házasságot kö-

töttek 1972- ben már 97.2o2 -öt, ami magában pozitiv je-

lenség. A házasságok számának emelkedésével aránytala-

nul megnőttek az egészen fiatal korban kötött házasságok. 

Különösen a nők életkori határa került nagyon előre. 

Az 1972- ben kötött 94.202 házasság a nők életkora 

szerint a következő módon oszlik meg: 

Életkor /nők/ A házasságok száma 

1.  29 év 	felett 14.981 

2.  25-29 	év 9.122 

3.  20-24 	év 37.096 

4.  19 év alatt 33.003 

A 33.033 19 év alatti házasságkötés az összes házasságkö-

tések 35,1 %- át jelenti és ebből 8.371 fiatal 18 éves 

kora előtt házasodott. 

Társadalmunknak sulyos problémát jelent a válások 

magas száma. A válások a születendő gyermekek számát, 

azok testi és pszichés fejlődését egyaránt negativ irány-

ba befolyásolják. A fiatal korban kötött házasságok gyak-

rabban borulnak fel és ritkán biztositanak megfelelő anya- 



gi és szellemi feltételt az egészséges utódok felneve-

léséhez. 

A válások csak Budapesten évente több mint 4000 fiatal-

koru gyermeket érintenek. 

A válófélben lévő, vagy elvált anyák csecsemőinek halálo- 

zása két és félszerese a harmónikus családi környezetben 

nevelkedőkénél. 

A büncselekményeket elkövető fiatalok jelentős része 

felbomlott családból kerül ki.  

Az utóbbi években a fiatalkoru öngyilkosságok száma je-

lentősen emelkedett. Az ENSZ vizsgálatai azt mutatják, 

hogy az öngyilkosságoknak elsősorb an  pszichés okai van-

nak,1 azok között is első helyen a házaaAgi problémák és 

közvetlenül utána a foglalkozással összefüggő okok állnak. 

Ezeket az összefüggéseket ismerve jutottam arra 

a következtetésre, hogy összefoglaljam azokat a ta-

pasztalatokat, amelyeket Ifjusági Ideggondozói munkában 

összegyüjtöttem. 	 . 

A házasságról a családról és a gyámságról szóló Törvény 

módositása előtt minden 18 évnél fiatalabb korban házas- 

ságot kötni kívánó fiatalt a Gyámhatóság vizsgálatra 

küldött az Ifjusági Ideggondozó Intézethez. A vizsgálat 

után véleményezni kellett a fiataloknál hogy: 

a./ a fiatalkoru rendelkezik -e a házasságkötéshez 

szükséges értelmi fejlettséggel, 



b./ a kötendő házasság a fiatalkoru és születendő 

gyermekére nem lesz -e káros hatásu. 

A vizsgálatokat végezve módom volt a fiatalokon kivül 

megismerkedni azokkal a családokkal, ahonnan a fiatal 

kikerült. Fény derült azokra az inditékokra, amelyek a 

házasságkötést motiválták. 14 év tapasztalata és egy 

szükebb csoport vizsgálata alapján szeretném felhívni a 

figyelmet azokra a társadalmi veszélyekre, amelyeket a 

nagyon fiatalon kötött házasságok magukban rejtenek. 

Az egyén más emberekkel való érintkezés folyamatá-

ban alakul ki, a társadalmi szerepek és a kulturális ér-

tékek meghatározott rendszerének elsajátitása révén. 

Az a társadalom, amiben az egyén él a szükebb körny@zet, 

benne a család, amihez elsősorb an  tartozik, megszabják 

az egyén szerepeit. A szerepek interiorizálódva az egyén 

motivumait. A szükebb környezet, tehát a család motiváló 

hatása a házassági inditékoknál is igen fontos tényező, 

ezért vizsgálat alá vettem: 

a./ a családi környezetet, amelyben a fiatal él, ke-

resve, hogy milyen tényezők játszhattak szerepet 

a korai házasság létrejöttében ;  

b./ a személyiség fejlettségének egyik mutatója er-

kölcsi fejlettségének szintje. Végig kisértem az 

erkölcsi fejlődés utját, kiemelve a vizsgált 

életkorra jellemző fejlődési mutatókat. 
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A személyiség egyik összetevője az egyén lehető- 

ségeinek és viselkedésének fontos meghatározója, értelmi 

szinvonala, vizsgálat alá vettem a fiatalkornak értelmi 

fejlettségét. 

c./ Ismeretes, hogy az erkölcsi fogalmak és itéle-

tek fejlettsége nem határozza meg egyértelmüen 

az erkölcsös viselkedést, de hatással van rá. 

A köztük lévő kölcsönösséget feltételezve 

Piaget kutatásaira támaszkodva megvizsgáltam a 

fiatalkoru házasulandók erkölcsi fogalmainak 

és itéletének fejlettségi szintjét. 

Az erkölcsi fogalmak és itéletek fejlettségét 

hosszmetszetben is vizsgálat alá vettem, keresve, hogy 

az életkor milyen tényezőként játszik szerepet a fejlő-

désben. A fiatalkoru házasulandók eredményeit összeha-

sonlitottam I. éves főiskolai hallgatók eredményeivel. 

Azért választottam főiskolai hallgatókat kontrollcso-

portonként, mert a fiatalkoru házasulandók szinte min- 

den szempontból heterogén csoportot alkotnak. A csoport 

heterogén: a családi háttér szempontjából,  /nagyon magas 

a rendezetlen családi körből kikerült fiatal/ heterogén 

a szülők foglalkozása, munkavégzése, iskolázottsága, ér-

telmi szint szempontjából. 

A főiskolai hallgatók a fiatalkoru házasulandókhoz 

képest viszonylag homogén csoportot alkotnak. Azonos az 



iskolai végzettségük, pályaválasztásuk, munkavégzésük 

/eddig kizárólagosan iskolai háttérrel rendelkeznek/. 

Viszonylag rendezett családi körülmények közül kerül-

tek ki. 

Megvizsgáltam, hogy mindezen tényezők hogyan hat-

nak az erkölcsi itéletek és fogalmak alakulására. Melyek 

azok a fogalmak, amelyek a különböző hatások eredményé-

től függetlenül az életkor függvényei. 



lo 

Vizsgálataimban a következő módszereket, eljárásokat 

használtam: 

a./ Anamnezis 

A fiatalkoru házasulandóknál minden vizsgálatot anemnezis 

felvétellel kezdtünk, amit minden alkalommal a fiatalkoru 

édesanyja szolgáltatott, kivételes esetben az apa, vagy a 

fiu /vőlegény/ édesanyja. 

b./ Exp lorativ beszélgetés 

Egy alkalommal, de szükség esetén két-három alkalommal 

folytattam, a szubjektiv inditékok felderitésére. 

c./ Kérdőives módszer 

A fiatalkoru házasulandók a kérdőiveket egyénenként töl- 

tötték ki. A főiskolai hallgatók 2o-25 fős csoportokban. 

d./ Intelligencia vizsgálat Raven- próba alapján. 

A fiatalkoru házasulandók egyéni vizsgálata alkalmával 

ennek segitségével állapitottam meg az IQ értékét. 



I . 

A KÖRNYEZET HATÁSA A FIATALKORU HÁZASULANDÓK 

SZEEÉLYISÉGÉNEK ALAKULÁSÁRA 



A környezet és a személyiség kapcsolata 

Rubinstein szerint: a személyiség pszichikus tulaj-

donságai, képességei és jellemvonásai az élet folyamán 

alakulnak ki. Fejlődésüket a szervezet vele született 

anatomiai - fiziológiai sajátosságai, mindenekelőtt 

idegapparátusa határozza meg. /Rubinstein 1964/ Ezek 

azonban  csak feltételéül szolgálnak az ember pszichikus 

tulajdonságaihoz, de nem határozzák meg egyértelmüen. 

Azonos adottságok alapján különböző személyiségjegyek 

alakulnak ki. Az ember környezete, tevékenységei nem 

csupán a tulajdonságok megnyilatkozásainak lehetőségeit 

adják, hanem megszabják azok alakulását is. 

A munkában alakulnak a képességek és a gyakorlati 

élet tetteiben formálódik a jellem. Az objektiv külső 

feltételekkel együtt mindez meghatározza az egyén gondol-

kodását, ösztönzéseit, az egész pszichés arculatát. 

Az ember biológiai és társadalmi lény és e két té-

nyezőből a társadalmi vonatkozásokat kell kiemelni, ami-

kor a személyiség alakulásáról beszélünk. Utalva arra, 

hogy mint biológiai lény bizonyos feltételekkel rendel-

kezik. 

A biológiai feltételeken értjük, azokat az általános az 

emberiség történeti fejlődésében kialakult lehetőségeket, 

amelyekkel az ember az adott korb an  rendelkezik. Azokat 

a különös, csak az egyénre jellemző alkati tényezőket 



amely az egyén pszicho-szomatikus szervezet általános 

jellegét különösen az idegrendszer reakciómódját, annak 

tempóját intenzitását megszabja, de ezek se közös korfor-

mákat, sem jellemtulajdonságokat nem tartalmaznak. 

György Julia /1970/ szerint: "A rendkivül bonyolult 

átöröklési viszonyokkal kapcsolatban gyakorlati szempont-

ból meg kell elégednünk a következő megállapitásokkal : 

A kedély és idegrendszeri betegségek terén homológ átörök-

lés kizárólag bizonyos tipusu értelmi fogyatékosság, vala-

mint a családban mindkét oldalágban előforduló endogén el-

mebetegségek esetében mutatható ki. Ezzel szemben sem a 

neurótikus megbetegedések, sem a perverziók még kevésbé 

a bünözés, vagy egyéb jellemfejlődési zavarok nem öröklőd-

nek át ilyen módon." 

Az egyén a fogamzás pillanatától kezdve már a köz-

vetlen társadalmi hatások alatt fejlődik az anyával va-

ló szoros kapcsolata révén. Az anya elszenvedett beteg-

ségei, egyéb megrázkódtatásai már eleve érzékenyebbé, in-

gerlékenyebbé tehetik az egyént és ez az első kapcsolata 

környezetével. A környezettel való szoros kapcsolata az 

anyán és a családi kapcsolaton keresztül folytatódik. 

Rubinstein /1955/ a személyiség tulajdonságain azt 

a képességet érti, hogy meghatározott körülmények között 

a generalizált ráhatásokra meghatározott lelki tevékeny-

séggel válaszol. 
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A személyiség sajátosságain szilárd tulajdonságokat 

kell érteni, ezek biztositják csak egy adott emberre jel-

lemző tevékenység és magatartás meghatározott szinvonalát. 

A pszichikus tevékenység fejlődése a labilistól, az egy-

re szilárdabb felé halad. A gyermek még nem tudja mi ér-

dekli ma és mi vonzza holnap. A felnőttről már a környe-

zete is tudja, hogy adott esetben hogyan reagál, milyen 

válaszokat ad az őt ért hatásokra. 

A tevékenység követelményeinek megfelelően a tevé-

kenység folyamatában a lelki sajátosságok meghatározott 

módon összekapcsolódnak és bonyolult strukturákat alkot-

nak. A strukturális szintézis a személyiséget egészében 

jellemző általános rendszert alkot. Ezeknek a strukturák-

nak a kialakulása biztositja a magatartás viszonylagos 

függetlenségét, azt hogy véletlen hatások, szituációk 

nem változtatják a reakciókat. I.M.Szecsenov h.angsulyozza, 

hogy a szintézisnek nagyobb jelentősége van azalkalmaz-

kodó képességben, mint az egyes konponenseknek. 

A strukturák kialakulásában különösen fontos szere- 

pe van: 

I. A.közvetlen környezetnek és a környezetben élő szemé-

lyekkel való érzelmi kapcsolatnak; 

II. A környezetben élő felnőttek sajátos kulturális és 

erkölcsi szinvonalának; 

III. Azoknak a szoktatási, nevelési módszereknek,amelyek 
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a környezet részéről hatnak és a személyiségbe beépülnek. 

A makrokörnyezet és a mikrokörnyezet egyaránt be-

folyást gyakorol az egyén fejlődésére. Ha a tágabb kör-

nyezetet vizsgáljuk, akkor tapasztaljuk, hogy hosszu 

idő alatt folyamatosan alakulnak ki a gazdasági, poli- 

tikai életfeltételek, tradiciók. Kialakulásuk után hatás-

sal vannak a kollektiva, de minden egyes egyén életére 

és tevékenységére. Más emberekkel együtt ezek hatására 

másként fogja fel az ember ugyanazt az eseményt, mint 

amikor egyedül éli át. Az objektiv tények módosulnak 

azáltal, hogy milyen csoportok tagjaként éezleli őket 

az ember. 

Amikor a közvélemény személyiséget alakitó hatását 

vizsgáljuk, akkor A.G.Kovaljov szerint /1972/ a közvé-

lemény integráltságának különböző szintjeiről beszélünk: 

1. családi közvéleménynél, 2. elsődleges közösségek vé-

leményéről, /mühely, brigád, osztály/ stb./ 3.termelő- 

kollektiva véleményéről /üzem, intézet, iskola, hivatal/ 

4. az ország egész lakosságának közvéleményéről, s végül 

5. a világ összes országainak progressziv erőinek köz-

véleményéről. 

A közvélemény a konkrét kollektiva kialakult 

sztereotipiája. Az ismétlődések az eseményekhez való hoz-

záállások rögzülnek, és később megszabják az események 

megitélését. Ezeknek a sztereotipiáknak a kialakulása bo- 
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nyolult folyamat, ösztönös és tudatos erők vesznek benne 

részt. 

A kollektiva nem csupán intellektuálisan reagál az 

eseményekre, hanem emocionálisan is. Eszményeket,ideálo-' 

kat alakit ki amit követni akar, igy erős ösztönző erő-

ként is szerepel. Ennek hatására bizonyos társadalmi han-

gulat alakul ki, ami szintén befolyásolja az egyén reak-

cióit.. 

Az egyén viszonyulását a környezetéhez nagymérték-

ben megszabja, hogy hogyan.viszonyu lnak a környezethez 

azok az emberek, akikkel elsőként érintkezik. Az ember 

hajlamos arra, hogy saját magát, helyzetét másokéhoz mér-

je, gondolatait összehasonlitsa másokéval. Az emberek 

kapcsolata egymás közötti érintkezése, rendkivül jelen-

tős a kollektiv, de az egyén pszichikumának kialakitásá-

ban is. 

Felmerül a kérdés, hogy az egymásra hatásban milyen 

- tényezők játszanak szerepet. Milyen életkorban, milyen 

kölcsönhatások döntőek a személyiség alakulására. 

Három tényezőre utaltam. 

A környezetben élő személyekhez füződő érzelmi kapcsolat 

jelentőségét a személyiség alakulására a későbbiekben 

kivánom részletesen jellemezni. 

Az életkörülmény a felnőttek sajátos kulturális, 

erkölcsi szinvonala inkább utánzás és igénytámasztás 
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formájában gyakorol hatást, és azokat az életfeltétele-

ket tartalmazza, amelyek azáltal hatnak az emberre, hogy 

megosztja a feltételeket a többi emberrel. Ezek az ob-

jektiv feltételek a neveléssel együtt határozzák meg a 

személyiséget. 

A nevelés az idősebb nemzedéknek a fiatalabb nem-

zedékre való tudatos, aktiv ráhatás. Meghatározott célja, 

hogy a társadalom igényeinek megfelelő személyiségjegye-

ket alakitson ki. Az anyagi, kulturális életfeltételek 

megszabják az egyén szükségleteit, igényeit, érdekeit. 

Döntő hatása azonban az emberek kölcsönös viszonyának 

van a fejlődésre. Fontos tényező az idősebbek és a gyer- 

mekek közötti viszony, az idősebbek egymás közötti kapcso-

lata. 

Az idősebbek és a gyerekek közötti megfelelő vi-

szony mellett a gyermekek életkori sajátosságait figyelem-

bevéve érhető csak el a személyiség harmónikus fejlődé-

se. A  fejlődés első időszakában  legnagyobb szerepet az 

utánzás játszik. I.P.Pavlov rámutat, hogy utánzás a-

lapján alakul ki a gyermeknél az individuális és társa-

dalmi magatartás. R.M.Pen hangsulyozza, hogy a feltételes 

reflexek a gyermeknél utánzás alapján gyorsabban kialakul-

nak, mint k&asszikus módon. Problémát jelent, ha a szülők 

magatartása és követelményei nem egyértelmüek, gyakran 

mást kiván a szülő szavakban, mint amit maga megvalósit. 
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Ilyen esetekben a gyermek személyisége főleg erkölcsi 

téren tele lesz ellentmondásokkal. A gyermek első kap-

csolata a közvetlen környezetével, szüleivel, testvérei-

vel maghatározzák későbbi kapcsolatainak minőségét is. 

Viszonyát az iskolához, társaihoz, pedagógusaihoz. Ezek 

az első öntudatlan szokáscselekvések alapmintául szol-

gálnak a később előtérbe kerülő tudatositásnak. 

Az értelmi tényezők fejlődésében a meggyőzés kerül 

előtérbe, amelynek végső célja a meggyőződés kialakitása. 

Olyan motiválást kell tehát adni a konkrét személyiség 

ismeretében, amely a megfelelő cselekvés irányába hat. 

A kivárt hatást nem érhetjük el pusztán logikai uton, az 

érzelmi ráhatás is fontos szerephez jut. Az életkortól 

függően hol az egyiknek, hol a másiknak van nagyobb sze-

repe. 

A serdülő külön problémát jelent ezen a téren is. 

A biológiai serdülés időpontja a pubertás nálunk kb. 

11-13 éves kor közé esik. A voltaképpeni pubertás . 

13-16-17 éves korig terjedő idő. A pszichés serdülés ál-

talában követi a biológiai serdülést, de nem mindig pár-

huzamosan halad vele, tempóját, jellegét a jellemformá-

lódás alakulását a környezet és a nevelés erősen befo- 
t 

lyásolja. 

A serdülés időszakában meginduló mirigyforradalom-

nak biológiai és pszichés következményei vannak. Hatá- 
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sukra a belső feszültség fokozódik, amely a belső maga-

tartás fékezését megneheziti. Az erős felfokozottság, 

ingerlékenység az érzelmi, hangulati változékonyság meg-.  

neheziti a serdülővel való bánásmódot. Az önállósági 

törekvéseinek nincs világos iránya, az önérvényesitési 

hajlam gyakran agressziv és ösztönös formát ölt. Az a ne-

velő, vagy szülő aki képes a serdülőt érzelmileg kézben 

tartani, eredményesen formálhatja személyiségét. 

A nemi éréssel együtt megjelenik a másik nem iránti 

fokozott érdeklődés. A másik nem iránti érdeklődés nem 

fonódik össze a másokkal való szellemi érintkezés szük-

ségletével. Az erkölcsi témákkal foglalkozó alacsony 

szinvonalu irodalom, előadások, amelyek nem mutatnak rá 

a személyiség humanizálódására, nem mutatnak határozott 

irányvonalat, csak fokozzák a serdülő bizonytalanságát. 

A serdülő korlátozott élettapasztalata, önismerete meg-

neheziti a vele való bánásmódot. "A tevékenységi kör 

gazdagodásával és a más emberek megértésének elmélyülésé-

vel az önértékelése is alaposabbá válik. Az önértékelés 

elvileg jóval bonyolultabb folyamat, mint mások értéke-

lése és bizonyos késéssel fejlődik ki." I.SZ.Kon /1969/ 

Milyen vagyok ? és milyennek kell lennem ? kérdé-

sek megválaszolása után kerülhet csak sor a "milyen 

partner illik hozzám" ? kérdésre. A partner-ideál önis-

meret hiányában gyakr an  irreális ebben a korban. Ez az 
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egyik oka, hogy a kialakult tartósnak gondolt kapcsola-

tok nem maradnak tartósnak. A  partner-kapcsolat  kiala-

kulásának másik tényezője az egyenrangu, vagy szimmet-

rikus kapcsolatokra való képesség. A barátokkal foly-

tatott őszinte beszélgetésben alakul a világnézet az 

erkölcsi meggyőződés, nyilnak meg az élet személyes 

távlatai, alakul az önismeret, tökéletesedik az önkont-

roll. A generalizált e mpathiának van ebben döntő szerepe, 

amely a szülőkkel való kapcsolatban  alakult és a barát-

ság fejleszti tovább. Az őszinte barátkozás nagyon je-

lentős a serdülő nevelése szempontjából. A jó közösség 

ilyenkor nemcsak a társadalmi közvélemény közvetitője, 

hanem a serdülő fejlődéséből fakadó életszükséglet. 

Azoknál a gyerekeknél, akik az előző időszak hely-

telen nevelése miatt gyökértelenek, elkeseredett dac-

cal, gyülölettel vannak a felnőttek iránt az akkor be- 

következett biológiai, és pszichológiai forradalom va-

lóban egyensulyt felboritó tényezővé válik. 
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A  fiatalkoru házasulandók környezetének elemzése 

A személyiség fejlődését végig kisérve rá kel mu-

tatni, hogy a gyermek nem tekinthető szuverén személyi-

ségnek. A gyermek viselkedését a környezet megszabja 

azáltal, hogy utánozza a környezetét, a környezet su-

galmaz számára bizonyos magatartási módokat, meggyőzi 

bizonyos magatartás helyességéről, a gyermek aktiv 

együttmüködése mellett, ezek hatására formálódik, ala-

kul személyisége. 

A család, mint primér közösség döntő szerepét ját-

szik. személyiség motivumainak kialakitásában. Ezért szük-

ségesnek találtuk annak vizsgálatát, hogy milyen környe-

zet játszik szerepet a fiatal, korai párválasztásában. 

A környezeti hátteret vizsgálva keressük, hogy fellelhe-

tőek e olyan  egységes domináns okok, amelyek a személyi-

ségben uralkodóvá váltak és korai párválasztás irányá-

ban hatottak. 

Nagyon fontosnak látjuk ezeknek az okoknak a felderité-

sét azért is, mert meggyőződésünk, hogy a fiatalkoruak 

és leendő gyermekeik személyiségfejlődését ez a korai 

döntés károsan befolyásolja. A fiatalkoruak differen-

ciált fejlődését akadályozza az önálló életvezetés ilyen 

korai elkezdése. A születendő gyermekeik személyiségfej- 

lődésének kárositása egyrészt abból adódik, hogy a fiatal- 
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koruak tapasztalatlanságuk miatt nem képesek nevelői 

tevékenységet ellátni, saját példájukkal megfelelő 

alap modellként szerepelni. Másrészt sokkal nagyobb 

a valószinüsége, hogy gyermekeik csonka családban nő- 

nek fel, mint a későbbi életkorban házasultak gyerekei. 

Itt nemzetközi statisztikai adatokra kivánok hivatkoz-

ni, amelyek szerint a 22 évesnél fiatalabb férfiak és a 

20 évesnél fiatalabb korban házasságot kötött nők két-

szer gyakrabban válnak el, mint az idősebb korban há-

zasultak és ismét kétszeresére növeli a válási arányt, 

ha a házasság első két évében gyermekük születik. 

A válások aránya hazánkban világviszonylatban is 

magas. Ha a /KSM 1966/ adatait nézzük, az ezer lakosra 

eső házassági bontások száma néhány ország összefüggésé-

ben igy alakul: 

Országok 	A bontások ezrelékben 

Görögország 	0,41 

Lengyelország 	0,71 

Bulgária 	0,99 

Csehszlovákia 	1,42 

NDK 	1,72  

Románia 	1,94 

Magyarország 	2,3 

1. sz. táblázat 
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Más adatok szerint hazánkban a válások száma évek vi-

szonylatában a következő módon alakul: 

Év A válások 
száma 

1000 	lakosra 
jutó válás 

1949. 12.556 1,4 

1960. 16.590 1,7• 

1965. 20.363 2,0 

1970. 22.841 2,2 

1971. 23.400 2,3 

2. sz. táblázat 

Ha ezeket az adatokat figyelembe vesszük, akkor a fiatal-

koruak válási esélye hazánkban 15 ezreléket tenni ki. 

Ideggondozói tapasztalataink alapján a hozzánk vissza-

került .f iatalkoruak gyermekeinek vizsgálatakor beszer-

zett heteroanamnezis alapján ez a szám jóval magasabb. 

Vizsgáljuk meg azt a családi és személyi hátteret, 

ami hatással volt a fiatalok személyiségének alakulására. 

A Pedagógiai Szemle 1968. I. számában 400 fiatalkoru ada-

tait dolgoztuk fel a környezeti státusz szempontjából. 

Ezek közül az adatok közül szeretnék hivatkozni néhányra. 

A fiatalkoru házasulandók 30 % elvált szülők gyermeke. 

A gyermek személyiség fejlődésének társadalmilag megki- 

vánt feltételeit nem mindenben és mindenütt itélik meg 
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egységesen. Mindinkább érvényesül az a felfogás, hogy 

a csecsemő és kisgyermek személyiség fejlődését bizo-

nyos életkorig az anyai környezet biztositja, később 

pedig elengedhetetlennek látszik a teljes értékü csa-

lád. Az emberi magatartás ősi, "mintáit"  ilyen keretek 

között lehet legeredményesebben elsajátitani. A gyer-

mek későbbi életére magával viszi mindazon élményeket 

és tapasztalatokat, amelyeket eddigi környezetében ka-

pott. Ezek a tapasztalatok és élmények a későbbi visel- 

kedésének alapmintáit adják és viszonyítási alapul szol-

gálnak. 

Menyasszonyok elvált szülők esetén százalékos 
megoszlásban: 

Évek 
Elváltak Összesen 

%-ban 
uj házas- 
ság nincs 

van uj 
házasság 

többszöri 
házasság 

roko-
nokh.oz 
került 

1966 5,8 11,7 4,3 5,8 27,7 

1965 7,7 11,5 3, 8  5,8 28,6 

1964 10,- 8,5 15,7 8,6 42,8 

1963 6,- 9,1 -- 4,5 19,6 

1962 5, 2  14,- 3,5 10,5 33,2 

1961 2,3 9,1 6,8 9,1 27,3 

1960 -- 16,- -- 8,- 24,- 

1959 -- 25,- 25,- 

1958 -- 28,6 14,2 42,8 

400 fiatalkoru lányra vonatkoztatva: 

5,7 	11,5 	5,2 	7,3 	29,6 

3. sz.  táblázat 
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Az elvált családoknál is magasabb a fiatalkoruak 

esetében a rendezettlen családi körülmények között élő 

fiatalok száma. A vizsgált esetek 48,3 %- a él ilyen 

körülmények között. Mondhatnánk azt is, hogy zilált csa-

ládi háttérrel rendelkeznek ezek a fiatalok, gyakr an  nem-

csak az egyik, hanem mind a két részről. 

A következőkben nézzük meg néhány ilyen tipikus 

esetet. J.D. 16 éves 3 hónapos fiatal, akinek már egy 

férjezett nővére van, szülei évek óta külön élnek. A fiatal-

koru másfél éve külön albérletben lakik. Amikor albérlet- 

be került, alig mult 15 éves. Jelenleg a vőlegénye szülei-

nél él. 8 osztályt végzett, jól tanult. Az általános is-

kola elvégzése óta segédmunkásként dolgozott. Jelenlegi 

munkahelyén 4 hónap ja van. 

A fiatalkoru házasulandók vizsgálata alkalmával a 

szülők megjelenése nélkülözhetetlen az anamnesztikus ada-

tokat ők szolgáltatják és ők képviselik a még nem fel-

nőttkoru fiatalt. Ebben az esetben a szülő nem jelent meg, 

maga helyett a következő nyilatkozatot küldte: 

"Büntetőjogi felelősségem tudatában  kijelentem, hogy J.D. 

nevü lányom akit 1970. nov. 3- a óta sem erkölcsileg, sem 

anyagilag nem támogatok 1956. febr. 1- én született,fiatal 

kora ellenére házasságába beleegyezek. Továbbá megjegyez-

ni kivánom, hogy ez ügyben megjelenni nem kivánok, ezért 

tettem a fenti nyilatkozatot. 1972. október 14. Szülői 

aláirá s. Tanuk-aláirása. /két tanu/" 
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A szülői nyilatkozatból kiderül, hogy a fiatal 

még nem volt 15 éves, amikor a szülő anyagi és erkölcsi 

támogatását megvonta tőle és nem kivánt a továbbiakban 

tudomást venni róla. 

A vőlegény 26 éves, elvált, már 4 hónapja együtt 

él a fiatalkoruval. 

A vőlegények vizsgálata nem tartozik hatáskörünkben, de 

gyakran rendelkezünk ismeretekkel a vőlegényről is. A 

vőlegényt régi problémás fiatalként ismertük. Magatar-

tási problémákkal küldte annak idején iskolája intéze-

tünkbe. Az osztályfőnök véleményéből: "A gyermek noto-

rikus iskolakerülő, aki magatartásával lakóterületének 

figyelmét is magára irányította . 

A lakásukhoz közeleső utcákon ablakokat, ajtókat zörget 

meg, sötétedés után idős embereket tart rettegésben. 

Állandó hazudózásaival nevelőit félrevezeti. Tanulótár-

sai személyi tulajdonát elsajátitja és értékesiti." 

A vőlegény több munkahellyel és foglalkozással kísérle-

tezett, hosszabb időn keresztül munkanélküli volt. Je-

lenleg munkaviszonnyal rendelkezik. Előző házasságából 

egy gyermeke származik, akit első felesége nevel. 

Z.M. 17 éves. Az általános iskola 8. osztályát 

elkezdte, de miután betöltötte a 16 életévét nem fejez-

te be "utalmas volt iskolába járni" mondta. 

Szülei még 1956- ban elváltak. Ekkor a fiatalkoru még 
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csak 3 éves volt. Azóta az anya kétszer kötött házassá-

got, az apja háromszor nősült. Válás után a fiatalkoru 

az anyánál maradt, majd később intézetbe került, 7 éves 

korában az apa vette magához. Az apa közben elvált és 

ujra nősült, aztán visszakerült a fiatalkoru az édesany-

jához. Ezt a kislány ugy fogalmazta "mindig utba voltam, 

senki nem törődött velem". 14 éves korától nehéz volt 

otthon megtartani, ettől  kezdve permanensen csavargott. 

Amióta nem jár iskolába, néhány hónapot dolgozott, ál-

talában 2-3 hetet birt ki egy munkahelyen. Jelenleg a 

vőlegény szülei fogadták be, miután 8 hónapos gravid. 

A vőlegény édesanyja kisérte el a vizsgálatra, ő szolgál-

tatta az adatokat is. A fiatalkorunak jelenleg nincs mun-

kaviszonya, nem tetszett neki a munka, amit végezni kel-

lett és ezért önkényesen kilépett. Nem számitott arra, 

hogy előrehaladott graviditása miatt nehezen tud ujra 

elhelyezkedni, és arra sem, hogy ezzel nagyon fontos jut-

tatásoktó 1 elesik. 

Vőlegénye 19 éves szakképzetlen, több munkahelyen 

dolgozott már, jelenleg van állandó munkaviszonya. Az 

egy év leforgása alatt néhány hónapot együtt csavarogtak, 

tartózkodási helyükről ekkor a fiu szülei sem tudtak. 

A fiunak nincs kedve a házassághoz, de a fiu édesanyja a 

születendő gyermekre való tekintettel kényszeriti az ü-

gyet, igy került hozzánk vizsgálatra a fiatalkoru. A vő-

legény véleménye szerint nem feleségnek való a kislány, 
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de a gyerek rövidesen megszületik. 

O.G. 16 és fél éves III. gimnáziumba jár, jó tanuló. 

A gimnázium nyelvi osztálya után nyelvszakos tanárnak 

készült. 

Szülei külön éltek, édesapja néhány éve meghalt. 

Az édesanyja 3 éve ment férjhez, a nevelőapának két fel-

nőtt fia van. Az apa iszákos, otthon folytonos a vesze-

kedés. A házasságkötést az sürgeti, hogy a nevelőapa sze-

met vetett a fiatalkorcra. A jelenlegi otthoni elviselhe-

tetlen helyzetből a fiatalkoru ugy érzi, csak egy házas-

ságkötéssel tud kiszabadulni. Az anya is ezt a megoldást 

látja helyesnek. 

A vőlegény 19 éves szakmunkás, jelenleg nem a szak-

májában dolgozik, azzal indokolja, hogy a szakmáját nem 

szereti. Katonai szolgálat előtt áll. A fiu szülei vidé-

ken élnek. Az a tervük, hogy házasságkötés után albér-

letbe költöznek, a kislány elhelyezkedik valahol és meg-

próbálja elvégezni a gimnáziumot. 

Albérletben esetleg egy kicsi gyerekkel kiván 16 és 

fél  évesen elindulni, arra sz ámitva, hogy közben a fér-

jet  még két évre katonának is elviszik. Az édesanyja 

nem tud segitséget nyujtani lányának, hogy a családi 

konfliktust más módon oldja meg. A kislány a jelenlegi 

zilált körülmények között  otthon  nem maradhat, ezért vá-

lasztotta a házasságkötés megoldását. 
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P.A.  17 éves utolsó éves ipari tanuló. A menyasszonya 

egy évvel idősebb nála, éppen betöltötte a 18. évet, 

ebben az esetben a vőlegény a fiatalkoru. 

A fiu szülei rendezett körülmények között élnek, 

és még van egy 15 éves fiu a családban. A fiu szülei 

fiatalok még és jelenleg is dolgoznak. 

A menyasszony családi körülményei születésétől 

kezdve ziláltak voltak. Szülei elváltak amikor a fiatal-

koru 9 éves volt. Ekkor testvéreivel együtt állami gon-

dozásba kerültek. Tehát 9 éves korától volt állami gon-

dozott, ott végezte el az általános iskolát és ott ta-

nult szakmát is. Jelenleg disznövénykertészként dolgozik. 

A házasságkötést a menyasszony előrehaladott ter-

hességével indokolják. A leány csak akkor tudta meg ter-

hességét, amikor más az 5. hónapot tulhaladta. Ekkor a 

fiu szüleihez fordultak, és ők vállalták ennek a házas-

ságnak anyagi és erkölcsi következményeit. A fiu szülei 

a fiatalokat magukhoz veszik és megigérték, hogy segi-

tenek a születendő gyerek felnevelésében. A vőlegény még 

ezután szerez szakmát, és válik önálló keresővé. 

A gyermekkora óta állami gondozásban élő fiatal-

nak nem voltak felnőtt kapcsolatai, problémájával nem 

volt kihez fordulnia. Ez az oka, hogy vállalni kell ezt 

a házasságot, és az ezzel járó összes következményeket. 

N.I. 17 éves jelenleg I. éves ipari tanuló. 

Értelmiségi szülők gyermeke, egy testvére van. 
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A fiatalkoru házasságon kivül született, amikor 

az édesanyja férjez ment, a férj örökbe fogadta a kis-

lányt. Fiu testvére az uj házasságból született, és 6 

évvel fiatalabb nála. A fiu testvér megjelenése és az a 

különbség, amivel a két gyermeket kezelték, problémássá 

tette a nevelését. Az anya több alkalommal fordult ne-

velési tanácsért intézetünkhöz. 

Jó közepes képességü tanuló, de soha nem volt ki-

tartás a munkájában. Egész magatartása inf antilis. Az 

általános iskola felső osztályait három iskolában járta, 

a 6. és 7. osztályt ismételte. Nehezen választott szak-

mát, édesanyja befolyására döntött a kertészet mellett. 

Az I. félévben nagyon lelkesedett a munkáért, de a gyen-

ge eredmények letörték. Az iskolát ott akarta hagyni, de 

a'szülők pressziójára maradt. Aztán váratlanul elhatároz-

ta, hogy férjhez megy. 

Vőlegény K.A. 26 éves elvált segédmunkás, néhány 

hónapja ismeri a fiatalkoru. A szülők kezdettől fogva 

ellenezték a kapcsolatot, ami gyakori éjszakái kimaradás-

sal járt és folytatódott több napi otthonról való eluta-

zással. Az utolsó ilyen alkalom után a szülők határozot-

tan léptek fel, és ekkor a fiatalkoru elköltözött otthon-

ról. A vőlegényével költöztek közös albérletbe. Ezután 

ugy döntöttek, hogy összeházasodnak. A fiatalkoru terve, 

hogy az iskolát otthagyja és valamelyik üzemben segéd-

munkásként helyezkedik el. 
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A fiatalkoru tervei, elképzelései folyton változ-

nak, ma ezt, holnap mást csinálna szivesebben. A házas-

sággal az otthoni kötöttségektől kivan megszabadulni; 

ezt igy fogalmazza meg:  "otthonról  csak szombaton, va-

sárnap engedtek el szórakozni, akkor is éjfélre már ha-

za kellett mennem, most mindennap elmegyünk valahova. " 

Az ilyen körülmények között élő fiatalok nem tud-

nak megfelelő érzelmi kontaktust kialakitani szüleik-

kel. A szülő a gyermek életében negativ háttérként sze-

repel. Ennek hatására a gyermekben permanens érzelmi 

kielégitetlenség alakul ki, ami magában is kedvezőtlenül 

befolyásolja a személyiség fejlődését. Különösen nega-

tivan hat, a morális értékrend kialakitására. 

Gegesi Kiss P. és Liebermann Lucy /1965/ ezzel 

kapcsolatban megállapitja, hogy a családtól idő  előtt  

való érzelmi leválás, amely nem adekvát a serdülő fejlő-

désével, előkésziti a talajt a későbbi sodródás számára. 

Továbbá a kialakult érzelmi magányosság növeli a pótló 

jellegü affektiv kapcsolatok keresését. Ezek a serdülők 

kevésbé rendelkeznek szelektiv mértékkel és ennek követ-

keztében nincs morális ellenállásuk. Kritikus szituációk-

ban nincs hová visszavonulniok, mert nem áll mögöttük 

a család érzelmi biztonsága, a szülőkkel való jó kap-

csolat tartaléka. 

A korai leválásnak általános társadalmi okai is van-

nak. Az anyák szélesebb körü munkába állása megröviditet- 
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te azt az időt, amit gyermekeivel tud foglalkozni, ha 

ezt nem egyenliti ki képzettsége és a neveléshez való 

szakszerü hozzállása, akkor gyakran problémák jelent-

keznek. A nők munkába állásának foly4mata önmagában 

nem negativ jelenség, ha hozzávesszük az-anya szélesebb 

körü társadalmi tájékozottságát, kulturális igényét, 

képzettségét, mint pozitív hatást. Alapját képezheti 

egy egyenlő és szuverén a partnerek kapcsolatán alapuló 

családi formának. Általában azonban a családi életforma 

'átalakulását nem követi a tradicionális családi szerke-

zet alakulása. Ez még fokozott, ha a család széthull 

és az anya viseli a háztartás és a gyerekek nevelésének 

összes gondját. 

Ferge Zs. /1965/ felmérései figyelmeztetnek, hogy 

a napi házi munkával eltöltött idő egyes társadalmi cso-

portikon belül a férfiak és a nők között nagyon arányta-

lan. Bizonyos foglalkozási csoportokban Ferge Zs. 3-4 

-szeres különbségeket talált a férfiak és a nők házi. 

munkával töltött időmennyisége között. Ez az idő még fo-

kozódik a gyermekét egyedül nevelő anyák eseté ben. Ha 

alacsony képzettség és jövedelem társul mind ehhez, ak-

kor az anya a szolgáltatásokat s zem tudja igénybe venni 

és igy alig marad ideje és energiája a gyermekeivel való 

foglalkozásra. 
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Házimunkával töltött idő napi átlagos hossza  
/óra- tizedóra/ 

férfiak nők 

Vezető állásu értelmiség 0,6 2,2 

Egyéb szellemi dolgozók  0,8 2,5 

Szak- betanitott munkás 1,- 3,3 

Egyéb fizikai dolgozók 1, - 3,8 

4. sz.  táblázat 

Megvizsgáltuk a fiatalkoruak szüleinek foglalkozá-

sát abból a célból, hogy a fenti táblázattal összehasonlit-

va mennyi időt vesz el általában az idejükből a háztar-

tással való foglalkozás. 

Fiatalkoruak szüleinek foglalkozási megoszlása 
/Apák foglalkozási megoszlása esetekben és százalékban/ 

Foglalkozás 	eset 
gyakoriság százalék 

Tsz- tag 63 34,05 

Üzemi munkás, segédmunkás 46 24,86 

Szakmunkás 20 10,81 

Kisegitő /portás, é j jeliőr/ 8  4,32  

Kisiparos, kiskereskedő 7 3 , 77 

Katona 5 2 , 72  

Egyéb szellemi dolgozó 7 3,77 

Nyugdijas 9 4,86 

Meghalt  17 9,19 
Allami gondozott fiatal 3  1,62  
Összesen: 185 165 



34 

Nagyon magas a nyugdijas szülők száma és az édes-

apjukat elvesztett fiatalok száma. Ez együttesen csak-

nem 14 %- át teszi ki az összes megvizsgáltnak. A Tsz-

-tagok és a segédmunkás szülők az összes megvizsgált 

fiatal 60 %-. át adják. 

Az anyák foglalkozás szerinti megoszlása esetekben 
és %.- b an  

Foglalkozás gyakoriság 

háztartásibeli 74 40 
Tsz- tag 29 15,68 

Üzemi munkás /segédmunkás/ 31 16,75 

Szakmunkás 11 5,94 

Takar it ó 11 5,94 

Háziipari bedolgozó 7 3,77 

Kisiparos 1 0,54 

Egyéb szellemi dolgozó 4 2,16 

Nyugdijas 4 2,16 

Meghalt 	. 10 5,11 

Állami gondozott fiatal 3 1,62 

Összesen: 	185 	100 

6. sz.  táblázat 

Meglepően magas a háztartásban dolgozó anyák szá-

ma. Ebből is kitűnik, hogy bár a dolgozó anyák effektive 

kevesebbet tudnak foglalkozni gyermekeikkel, de a pozi-

tiv példa, amely az önálló munkavégzés irányába hat, meg- 
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b.osszabbitja a tanulási időt és ezzel kitolja a párke-

resést. Magas a mezőgazdaságban Tsz- ben dolgozó szülők 

száma. A mezőgazdaságban dolgozó szülők akik maguk is 

gyakran fiatalon kötöttek házasságot, gyermekeiket er-

ről a lépésről nem beszélik le. Sőt gyakran maguk is 

arra hivatkoznak: "hogy én is korán mentem férjhez " 

nem tartom lányomat fiatalnak a házasságkötésre. "Előbb 

utóbb férjhez megy, nem számit az 1-2 év". 

A teljes családhoz hozzátartoznak a testvérek is. 

Bár országunkban magas az egykés családok száma, a fiatal-

koru házasulandók esetében ez nem jelentkezik dominánsan. 

Napjainkban hazánkban körülbelül a gyermekek 25 %- a él 

4 vagy ennél több gyermekes családban, a fiatalkoru háza-

sulandók esetében ez a szám jóval magasabb, körülbelül 

40 %. 
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Az 1968- as Pedagógiai szemlében megjelent közleményünk 

alapján a testvérek `% szerinti megoszlása a következő,: 

Nincs 
testvér 

1 test- 2 test- 3 test- 4 test-több 
vér 	vér 	vér 	vér 	testvér 

Állami 
gon- 

dozott 

1966 5,9 34,3 	20,9 19,6 4,4 14,9 

1965 19,3 21,1 	19,3 13,4 11,5 13,4 1,9 

1964 12,8 17,2 	22,9 21,4 10, - 11,4 4,3 

1963 . 	18,2 22,7 	18,2 22,7 3,- 12,2 3,- 

1962 6, 9 27,6 	17,2 25,9 12,- 10,3 

1961 11,4 22,8 	15,9 25,- 15,9 9, - 

1960 32, - 8,- 	24,- 12,- 4,- 16,- 4,- 

1959 12,5 62,5 	12,5 12,5 -- -- 

1958 28,6 42,8 	-- -- 28,6 

400 lány közül 

15,7 25,- 	19,- 20,- 8,3 12,3 1,7 

7. sz. táb lázat 

A megvizsgált családok esetében gyakr an  a legfiata- 

labb gyermeke a családnak a fiatalkoru. A vizsgált eseteink 

44 %- ában a szülők 50 éven felüliek voltak. A fiatalkoru 

születésekor már 35 évesnél idősebbek. Az ilyen életkor-

beli különbség esetén a fiatal már nem talál megfelelő 

kapcsolatot szüleivel. A szülők nem tudják kellőképpen 

tanácsokkal támogatni gyermeküket és azok nehezen fogad-

ják el a szülők nézeteit. Egyedül maradnak a családban és 
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ettől az egyedülléttől kivánnak megszabadulni. Gyakori 

az is, hogy a fiatal testvéreire hivatkozik és azzal 

indokolja korai házasságkötését. "Testvéreim is fiatal-

koruként kötöttek  házasságot."  

Vizsgálatainkban ki kell térnünk a fiatal értelmi 

szintjére. Vizsgálataink során válaszolni kell arra a 

kérdésre, hogy a fiatalkoru értelmileg házasságkötésre 

érett- e ? 

Menyasszonyok iskolai végzettsége százalékosan 

Osztályok Gyógy- V. VI. II. VIII. Gimn. Érett- Gyors-Ipari Szak- 
évenkénti ped. o. o. o. 	o. 	II. ségi- iró 	tan. 	mája 
megoszlá- 	 III. tett 	is. jeleni. van. 

sa 

1966 3,- 1,5 	8,9 -- 46,3 	10,3 	- 4,5 7, 5 17, 9 

1965 -- -- 	1,9 9,6 50,- 	5,7 1,9 9,6 21,1 

1964 2,9 	2,9 4,3 52,8 	8,6 	1,4 2,9 8,5 15,7 

.1963 -- 3,- 	3,- 3, -  48,5 	12,2 	- 6,- 10,6 i3,7 

1962 3, 4  3,4 	8,7 8 ,7 50 ,- 	5,1 	- 1,7 10 ,3 8 ,7 

1961 4,5 2 , 3 11,3 6,8 40,9 	13,6 	- 2,3 2,3 15,9 

1960 8,- 4,- 8,- 64,- 	4-,- 4,- - 8,- 

1959 12 ,5 25, - 	- 0,0 37,5 	- 	- 	12,4 

1958 14,2 - 	- - 71,5 	- 	- - 14,2 

Összes megvizsgált iskolai végzettségek 
százalékosan 

400 vizs-
gáltból: 2, 5 2,5 525 5,2  50 	8,8 	- 3,5 7,5 14,5  

8. sz. táblázat 
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A fenti táblázatból kiderült, hogy a megvizsgált fiata-

lok 15,7 %- a még az általános iskola 8. osztályát sem 

végezte el, az 1966- os vizsgálataink alkalmával. Az 

ujabb vizsgálatok alapján ez a helyzet örvendetesen 

javult. 

Nagyon  gyenge képet mutat a megvizsgált fiatalok 

általános iskolai eredménye. 

A vizsgált fiatalok csaknem fele közepes eredményt 

ért el, ezzel a közepessel, ha a városban szerezte álta-

lában szakmát tanult, ha vidéken akkor segédmunkásként 

helyezkedik el, vagy otthon marad a háztartásban. A 4- es 

eredménnyel végzett Szegeden élő fiatalkoruak szinte ki-

vétel nélkül szakmával rendelkeznek. A vidéken élők sor-

sa már nem alakul ilyen kedvezően. 

A fiatalkoruak iskolai eredményének alakulása az álta-

lános iskolát alapul véve 

Általános iskolában elért eredmény 	eset 

jeles 	 11 	5,95 

jó 	 59,- 51,89 

közepes 	 88,- 47,57 
elégségessel befejezte 	17,- 9,19 

7- ből kimaradt 	1,- 0,54 

6- ból kimaradt 	4,- 2,16 

a gimnázium 2, vagy 1. osztályából 
kimaradt 5,- 2,7 

Össze sen: 	 185 	100 

9. sz. táblázat 
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Javult a keresőfoglalkozásuak aránya is, amig az előző 

vizsgálataink alkalmával keresőfoglalkozása a megvizs-

gált fiatalok mindössze 50 %- ának volt, ez a szám 

70 %- ra emelkedett. 

A munkavégzés a személyiség alakulásának nagyon fon-

tos feltétele. Önálló munkavégzés nélkül differenciált 

felnőtt személyiség nagyon későn alakul ki. Az iskola és 

a szülői háznál végzett tevékenység, egészen más feltéte- 

leket biztosit a fiatalnak. A többirányu függés akadályoz-

za az önálló személyiség alakulását. 

Fontosnak találtuk annak felderitését, hogy milyen 

mértékben végeznek önálló munkatevékenységet vizsgáltja-

ink, és milyen munkaterületen dolgoznak. 
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A fiatalkoruak munka szerinti megoszlása esetekben': 

és %- ban 

Munkahely 
15-17 éves 	17-18 éves 

eset 	eset 

 

 

Háztartásbán segit 19 19,79 10 11,23 

Tanuló 9 9,37 8 8,98 

Szakmunkás 22 22,91 25 28,09 

Segédmunkás 37 38,54 29 32,58 

Tsz- ben segédmunkás 5 5,2 12 13,48 

Adminisztrátor 3 3,12 4 4,49 

4 órát dolgozik 1 1,04 1 1,12 

Ö s s z e s e n: 96 100 89 100 

lo . sz.  táblázat 

A táblázatot elemezve kiderül, hogy a 15-17 évesek 

csaknem 30 %- ának nincs önálló munkatapasztalata, mert 

vagy tanuló, vagy otthon segit a háztartásban. Nagyon 

magas a segédmunkát végzők aránya is, az összes megvizs-

gált közel 45 %- a dolgozik segédmunkásként. 

Az anamnezisből az is kiderül, hogy gyakr an  elkezdik egy 

szakma tanulását, vagy beiratkoznak a középiskola I. osz-

tályába, de a következő indokokkal megszakitják tanulmá-

nyaikat: - 1. Pénzt akartam keresni. - Nem ment a t anulás. 

- Nem tetszett a munka, amit végezni kellett. - .Megismer-

kedtem vőlegényemmel és inkább férjhez megyek. 
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Előrehaladott terhesség miatt  az iskolai tanulást abba 

kellett hagyni. A segédmunkában foglalkoztatottak már 

több munkahellyel próbálkoztak, és amikor hozzánk vizs- 

gálatra kerültek, rendszerint a 3. 4. munkahelyen tarto4 - 

tak . 	 . 

A 15-17 évesek 22,9 %- a rendelkezik szakmával, ami 

szinte kizárólag szövőnői szakmát jelent, hisz a 16-17 

éves életkorba csak ennek elvégzése fér bele, a rövid ta-

nulási idő miatt. 

Még a 17-18 éves fiatalkoru házasulandóknak is 

20 %- a, aki vagy egyenesen az iskolapadból, vagy otthon-

ról indult. Valamivel magasabb a szakmunkások 'száma és 

differenciáltabb a szakmai irányulásuk, a szakválasztásuk. 

Az ipari segédmunkások és a mezőgazdasági segédmunkások 

aránya igen magas. Ennél a korosztálynál szintén azt ta-

pasztaljuk, hogy előzetes kisérletezgetések és csalódások 

után kötöttek ki jelenlegi munkájuknál, a 46 %- os segéd-

munkás arány nagyon magas. Az exploráció során kiderült, 

hogy nincsenek megelégedve jelenlegi munkájukkal és még 

a házasságkötés után szeretnének valami mást tanulni. 

Az nagyon ritkán merül fel, hogy a családos státusz gyak-

ran 1-2 gyerekkel nem a legkedvezőbb körülmény a tanu-

láshoz. 	. 

Jelentősen megváltozott a felfogás a házasság előt-

ti szexuális kapcsolatok tekintetében is. Ez a hatás, 

vizsgált fiataljainknál is érződik. Hagyományok alapján 
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tudjuk, hogy régen lényeges különbséget tettek aszerint, 

hogy férfiról, vagy  nőről  volt -e szó . A férfi házasság 

előtti kapcsolatait megengedték, sőt bizonyos formáit 

intézményesit ették. A nőnek mindez tilos volt. Ennek a 

szemléletnek gazdasági és társadalmi okai is voltak. 

Keresőfoglalkozással főleg a férfiak rendelkeztek, és az 

utódok eltartásáról is nekik kellett gondoskodniok. 

A prágai Szexuológiai Symp ozium /1968/ közzétett 

előadásaiból kiderült, hogy ma már erősen megváltozott a 

régi szemlélet ezen a téren. R.Normann az általa gyűj-

tött adatok alapján  agy  nyilatkozott, hogy a fiatalok 

házasság előtti kapcsolata az NDK- ban széles körben el-

terjedt. Minden esetre, többségüknél azonban csak a 17. 

életév után kezdődik. 

Angliában néhány év alatt megnégyszereződött azoknak 

az iskolaköteles lányoknak a száma, akik házasságon ki-

vül hoztak gyermeket a világra. Ha hozzávesszük Good 

közlését, hogy Nyugat-Európában a gyermekek 18,5 %- a 

házasságon kivül születik, akkor láthatjuk mennyire meg-

változott a megitélés a nemi magatartással kapcsolatban. 

Ennek ellenére továbbra is hangsulyozni kivárjuk, 

hogy se társadalmi, se pszichés, se gazdasági feltétel-

lel nem rendelkezik, a 18 év alatti fiatal ahhoz, hogy 

saját és leendő gyermeke személyiségének károsodásától ne 

kellene tartani, az ilyen korai szülések esetében. 



- 43 - 

A fiatalkoru házasulandók magas %- a indul előre-

haladott graviditással. Nagyon gyakran a korai házas-

ságkötés egyetlen indoka a születendő gyermek társa-

dalmi legalizálása. 

Első vizsgálatunk alkalmával a gravid menyasszo-

nyok száma az összes vizsgáltak 2o,25 %- a volt. Az 1968. 

1969-70- es adataink alapján már 31 % -ra emelkedett a 

graviditási arány. Jelen vizsgálatainknál 27,02 %- os 

előfordulásokkal találkoztunk. 



II. 

ADATOK A FIATALKORU HÁZASULANDÓK ERKÖLCSI 

MEGITTÉLÉSÉHEZ 
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A szülő-gyermek kapcsolat hatása az érzelmek fejlő- 

désére  

Az érzelmi szféra hosszu fejlődési utat tett meg 

az állat primitiv érzéki-affektiv reakciójától a maga-

sabb emberi érzelmekig. Differenciált fejlődésen mennek 

át az érzelmek születéstől a teljes kifejlődésig is. 

WaTTSON ujszülött emocionális reakcióinak megfi-

gyelései alapján azt állitja, hogy a harag, a szeretet és a 

félelem reakciója a gyermekkel vele születnek. 

SPITZ az első életév második felében figyelt meg 

szoros értelembe vett igazi szorongást, amely feltehetően 

a későbbi félelmek alapját képezi. Ezt összefüggésbe hoz-

ta a gyermeknek a várakozásban való csalódásával. 

SHERMAN, MÜLLER elsődleges reakciónként csak az 

elégedetlenség elkerülésének igen differenciálatlan reak-

cióját ismeri el és tekinti örökletesnek. 

A szociális érzelem egyszerü szimpátia-érzéssel kez-

dődik. A szociális érzelmek fejlődésével kapcsolatb an  megy 

végbe a személyiség érzelmének fejlődése. Az ember érzel-

mi fejlődés tekintetében az intellektuális fejlődéshez ha- 
• 

sonló utat jár be. A gyermek érzelmei is ugyanugy, mint 

gondolatai először a közvetlen környezetéhez kapcsolódnak. 

A világhoz való egyre szélesebb kapcsolódása az érzelmeit 

is szinesebbé teszi. A megismerése az egyes különös ob-

jektumról az általánosra irányul, az érzelmeknél is meg-

figyelhető ez a fejlődés. Az általános felé való eltoló- 



- 46 

dás egy jellemző változást eredményez. Az érzelem sze-

lektiv lesz "objektuma a különösből és egyediből indi-

vidualizálttá válik: éppen ez az ember és csak ő gya-

korol vonzóerőt" /RUBINSTEI : /1964/. Ez már csak a 

serdülőkor végére következik be. 

Az ember egyetlen pszichés folyamatából sem hiányoz-

hat az érzelem, az emberi élet minden fázisában az érzel-

mek különböző intenzitási foka játsza a legdöntőbb sze-

repet. Az érzelmek befolyásolják a legegyszerübb érzé-

kelést ugyanugy mint a legbonyolultabb szellemi müködést. 

Hangulatunk, kedélyállapotunk kihat még a látszólag leg-

elvontabb intellektuális müködésünkre is. Minél diffe-

renciálatlanabb és éretlenebb fokon áll a személyiség 

fejlettsége, annál nagyobb a szerepe az egyéni érzéseknek, 

vágyaknak a gondolkodásban. 

A gyermeki érzelmek kialakulásában a környezetnek 

van döntő szerepe. A környezet az egyes személyek megis-

merése, befogadása érzelmi sikon megy végbe. A szeretet 

kapcsolat folytán teszi magáévá a gyermek a környezet 

erkölcsi követelményeit. A szeretet személy magatartását 

magáévá télre. 

A serdülés már minőségi változást hoz a gyermek 

életében. Érzelmei sok tekintetben differenciáltabbá vál-

nak. Az absztrakció sikján előbbrelép és ez megjelenik 

az ehhez kapcsolódó érzelmekben is. Az érzelmek bizonyos 

fajtájával itt találkozunk először. Megjelenik a másik 
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emberhez való vonzódás különleges érzelme. Az érzelem 

intenzitása is megnő, de erős labilitás jellemző rá. 

Az érzelmi élet legfelfokozottabb szakaszának számit ez 

az időszak. Különös aránytalanság van a feszültség és az 

időtartam között. A legnagyobbszomoruság könnyen öröm-

be csap át, az odaadó barátság gyülöletbe. A magába ve-

tett hitet a teljes bizonytalanság váltja fel. Ennek az 

egyensulyhiánynak az oka, részben az egész szervezet át-

hangolódásával járó fiziológiai érés. A cselekvések in- 

kább érzelmi jellegüek. A fokozott érzelmi feszültség ha-

tására gyakran gyors elhatározás születik, kellő meggondo-

lás nélkül. 

Az érzelmi feszültséget fokozza a serdülőkoru gyer-

mek marginális helyzete. A serdülő nem akar a gyermekek 

csoportjába tartozni, de a felnőttek még nem fogadják be, 

igy a két csoport között hányódik, ingadozik. Az emocio-

nális feszültség állapotának mértéke függ attól, hogy az 

adott kulturában mennyire tekintik külön csoportnak a ser-

dülőt és a felnőttet. Minél nagyobb az eltérés a felnőtt 

szerepek és a gyermek szerepei között, a feszültség annál 

nagyobb. A serdülő legnagyobb problémája, hogy helyet 

biztositson magának a többi ember között. Uj kapcsolato-

kat kell kötnie, döntenie  kell  életének további alakulásá-

ról, általában át kell élnie tetteinek várható következ-

ményeit. Le kell szakadnia a biztonságot jelentő szülők-

ről. 



- 48 - 

A serdülő sok és sokrétü uj szerep megtanulására 

kényszerül. A szerepek a személyiség számára szükség-

szerüek. A szerepek határainak áthágása sulyos összeüt-

közéseket eredményez, érzelmi konfliktusokhoz vezet. 

A megnövő szerepelsajátitási feladatok, a munkamegosz-

tás bonyolultságával nőnek. E körülmény a serdülést szo-

ciális problémává teszi, a modern társadalmakban a ser-

dülés emiatt valóban szorongással teli időszak. 

A teljes felnőtt státus eléréséhez szükséges idő 

folyton hosszabbodik. A serdülő egyéniségét megkötő szü-

lő-gyermek kapcsolat elősegiti a szerepbizonytalanságot, 

A tanulási időszak bizonyos a zonosulással szerzett visel-
kedésmintákat a korlátozott önállóság miatt nem tesz le-

hetővé. Emiatt különösen problémás a helyzete a serdülő-

korban lévő tanulóifjuságnak. A másnemüekkel való kapcso-

lat magatartás mintáit is jóval később sajátitják el. 

Az azonosulások motivációkat épitenek be a serdülő 

személyiségében, de gyakorlásukat nem teszi lehetővé a 

serdülő státus. A megvalósulás részben a környezet, rész-

ben a személyiség belső akadályaiba ütközik, ez az ellent-

mondásosság érzelmi feszültségek okozója. 

A serdülés az önállósulásra törekvés ideje. A helyes 

szülő-gyermek kapcsolat a feltétele, hogy ez a folyamat 

kellő időben egészségesen menjen végbe. A felnőttnek biz-

tositani kell a helyes arányt az érzelmi kapcsolatokban. 

Tudomásul kell venni a gyermek érzelmi leválási törekvéseit, 
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Az a serdülő, aki nem tud érzelmileg leválni szüleiről, 

megreked az affektiv fejlődés alacsonyabb szintjén. 

A szülőktől való leválás, pszichés függetlenedés 

több tipusát ismerjük: 

Kikényszeritett önállósulás. 

Sikertelen önállósulás. 

-Tul korai önállósulás. 

Természetes átnövés. 

Nagyon gyakran  a  szülő makacsul ragaszkodik a gyer-

mek függő helyzetéhez, a feltétlen engedelmességhez, 

szülői jogaihoz. A serdülés idején a pusztán jogokra 

alapozott tekintély már nem tartható. Az érzelmileg le-

válni akaró gyermek gyakran "csakazértis" magatartással 

reagál a szülő önkényére. A szülő érzi tehetetlenségét 

és még makacsabbul követeli meg az engedelmességet. Ez 

viszont a serdülőből vált ki további ellenállást és ag-

ressziót. Az elmérgesedő szülő gyermek kapcsolat gyak- 

ran  bele hajszolja a serdülőt olyan  kapcsolatokba, amire 

nincs is lényegében még igénye. Különösen a leányok ese-

tében találkozunk ezzel a megoldással. Minden módon sza- 

badulni akar a szülői önkény alól, kikényszeriti az önál-

lóságot anélkül, hogy következményeivel számolna. Egyes 

esetekben elszökik otthonról és deviáns csoportokhoz 

csatlakozik. Más esetekben szexuális tevékenységbe kezd 

anélkül, hogy belső igénye lenne ár. Az a vágy vezeti 
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gyakran, hogy bosszut álljon a szülői tiltásokért. 

"Nem engedtetek el táncolni, most itt van". Az  ilyen  

kapcsolatoknak gyakran terhesség lesz a következménye 

és a szülők az elzülléstől való félelmükben, mint a 

legjobb kiutat a házasságot választják. Vagy ha nem lesz 

ilyen következmény, akkor is büntudata van a serdülőnek 

és ezzel önértékelése csökken. Könnyen a züllés utjára 

léphet. 

Ha a kikényszeritett önállósághoz hasonlóan veszé-

lyes a szülőktől érzelmileg elszakadni nem képes serdülő 

helyzete. Az ilyen serdülőnek nincsenek barátai, nem ké-

pes partnerkapcsolatok kialakitására. Magatartása gyer- 

mekes, infantilis marad. Ezt a magatartást külsőségekkel 

igyekszik ellensulyozni /feltünő öltözködés, dohányzás, 

szakállnövesztés/. Könnyen érzelemnélküli szexuális kap-

csolatokba sodródnak. Az ilyen fiatalok később pótolják 

a serdülés elmulasztott fejlődését, s ez általában a 

házassági kapcsolatuk elromlásának és sok más fusztráció-

nak az árán érik el. 

A rideg szülő-gyermek kapcsolat következménye a 

tul korai önállósulás. A gyermekkel nem törődnek a szülők, 

mert tulságosan elfoglaltak, vagy más okkal indokolják a 

magárahagyást. Kapcsolatuk legfeljebb az időnkénti szi-

goru büntetésekben merül ki. Az ilyen módon érzelmileg 

elhanyagolt gyermek hospitalizálódik és intim kapcsola-

tok létesitésére képtelen lesz. Ezeknek a gyermekeknek 
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szinte családot pótol a galeri. Az ilyen gyermekekben 

különösen a fiuknál az agressziv késztetések nem koor-

dinálódnak. Nem lesznek képesek szabályozni indulata-

ikat. Igy könnyen követnek el sulyos szabálysértéseket, 

deviáns cselekvéseket. 

A legszerencsésebb megoldás a fokozatos, viszony-

lag harmónikus átnövés a felnőttesebb kapcsolat-tipusba. 

A gyermek egyenjogusága a szimmetrikus szülő-gyermek 

kapcsolat következtében jön létre. A helyes kapcsolat 

esetén a szülő fokozatosan igyekszik gyermekét önállósí-

tani, ugy ahogy ezt életkori sajátosságai megkövetelik. 

Nem akarja rákényszeriteni saját elképzeléseit, elgondo-

lásait gyermekére. A szülő tudja, hogy serdülőkorban az 

önállósulási törekvések pszichés szükségszerüségek, ezért 

igyekszik ezt elősegiteni. Nem akarja gyermekének minden 

percét ellenőrizni, barátait megszabni, de érzelmi tá-

maszt nyujt, amikor erre gyermekének szüksége van.Ilyen 

módon fokozatosan átalakul kapcsolatuk egyfajta baráti 

kapcsolattá, ami alapját képezi a későbbi partnerkapcso- 

latnak. Az ilyen kapcsolat mint viszonyitási alap mindig 

domináns marad és modellül szolgál a fiatal későbbi ele-

tében is. A jó szülő-gyermek kapcsolat képes átvészelni 

a serdülőkor megpróbáltatásait és támaszt ad a későbbi 

évekre is. 

A szülőkapcsolat intimitásának hiányát a serdülő. 

valahol pótolni igyekszik, társakat keres, először ha- 
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sonló koruak társaságában, vagy másik nemüek társasá-

gában. Minél hirtelenebb és nagyobb ellentétek kisérik a 

szülőkről való leválást, annál erősebb a kötődés az uj 

csoporthoz. Ha párkapcsolat alakul ki azonnal, akkor 

ide kötődik tulságosan erősen a serdülő, ami életkorának 

még nem felel meg. Nem marad a fiatalnak lehetősége a 

tapasztalatgyüjtéshez, a másik nemnek alaposabb megisme-

réséhez. Az azonos nemüekkel való baráti kapcsolat kiépi-

tése ezekben az esetekben gyakran elmarad. A másnemüek-

kel való kapcsolat intenzitásával forditottan arányos 

az azonos nemüekkez való kötődés. A tulságosan erős ba-

ráti társaságok viszont a  pár  találást nehezitik. 

Az egészséges személyiségfejlődést a jó társas 

kapcsolatok biztositják, ezért is fontos, hogy a szülő 

segitse a gyermeket az egyenletes, fokozatos önállósulás-

ban . Segitse az azonos és más nemüekkel való harmónikus 

kapcsolatok kiépitését. 

A serdülőkorban az Én-fejlődés is bonyolult válto-

zásokon megy keresztül. Kialakul az én-képzet, de ennek 

feltétele az én helyes önértékelése. Az érzelmi labili-

tás következtében az önértékelés ingatag. A magára fo-

kozottan figyelő serdülő a környezetének értékelését 

figyelve alakitja ki saját önértékelését. A kritika kü-

lönösen, ha számára fontos személytől jön, gyakran vált 

ki benne szorongást. Ha gyakori a negativ viszonyulás a 
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serdülőhöz, akkor alacsonyabb önértéke lésre állitódhat 

be. A gyakori vereség folytán ujra értékeli önmagát. Az 

értékelés és viszonyitás bonyolult rendszerében a szülő, 

a baráti társaság, a másnemüek viszonyulásai játszanak 

szerepet. A serdülő a leszakadás kezdetén, még nem tud-

ja nélkülözni a szülők helyeslését, elismerését, birála-

tát. Az önértékelés bizonytalanságát tükrözi a serdülő 

szégyenlősége vagy szegletessége. A kollektivák, azért 

fontosak a serdülőknek, mert ott találkozik a különböző 

szerep-viszonylatokkal. A csoport a maga elvárásait, 

normáit, különböző szankciók támasztása révén igyekszik 

betartatni. Azok a serdülők, akik nem tartoznak baráti 

csoportokban-. általában korábban alakitanak ki pár-kap-

csolatokat, de ezzel a szerepviszonylatok megismerésében 

elmaradnak. Személyiségük szegényesebb lesz. 

A szociálpszichológia megfigyelései szerint ser-

dülőkortól kezdve a személyiség mindig tartozik egy 

olyen csoporthoz, amelynek normáit és értékitéleteit, 

fontosnak, mérvadónak ismeri el, és amelyekhez önmagát 

viszonyitja. Ez a csoport amihez viszonyit jelentősen 

befolyásolja a személyiség aktuális fejlődését. Minden 

életkorban, de különösen a serdülés időszakában. A rész-

leges azonosulási minták is nagyon erősek a serdülő vi-

selkedésében, fokozatosan megjelennek az azonosulási 

csoport viselkedés elemei. A mintához való hasonulás 
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igénye motiválja cselekvéseit. Igy alakulnak ki hasz-

nos, vagy káros szokásai. Ezek a szokások a későbbiek-

ben vagy helyesen formálják, vagy torzitják személyi-

ségét. A társadalmi normák tudatosulása is ekkor követ-

kezik be, és kialakul ezzel kapcsolatos állásfoglalása. 
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Az erkölcsi normák alakulása 

Piaget: szerint az erkölcsi itéletek és az er-

kölcsi magatartás, az erkölcsi értékrend kizárólagosan 

az ontogenetikus fejlődés során a társadalmi környeze-

ti hatásokra alakul ki. Tehát társadalmi produktum. 

A gyermeki egocentrizmus időszakában a szociális 

motivumok hiányoznak a magatartásból. Ebből a koncep-

cióból kiindulva a "felnőttéválás folyamata erkölcsi 

vonatkozásban nem más, mint a kezdeti egocentrizmus fo-

kozatos leépülése, miközben egyre inkább szociális moti-

vumok váltják fel". /Popper Péter: 1970/ 

A felnőttéválás kritériuma, hogy az ember spontán 

módon külső presszió nélkül legyen képes eleget tenni a 

társadalmi együttélés követelményeinek. Az önmagával 

szemben támasztott követelmények olyan szintet érjenek 

el, hogy magatartása megfeleljen a társadalmi szabályoké-

nak. 

A kezdeti magatartási szabályok betartása érzelmi 

jellegű. A gyermek a szeretett felnőtt kedvéért tartja 

be és fogadja el az erkölcsi és magatartási követelménye-

ket. A követelmények elfogadása, vagy elutasitása attól 

függ, hogy a követelmény kitől származik. 

A gyermek szempontjából respektabilis személynek 

tekintjük azt a felnőttet, akinek követelményeit a gyer-

mek fokozatosan magáévá teszi. Kisérletileg igazolt, hogy 

ez a kapcsolat kettős érzelmi kötődésü. Az interiorizáló- 
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dást biztositja egyrészt az a szeretet, ami a gyermek 

biztonságát adja, másrészt az a félelem, hogy a sze-

retetet elvesziti. Ha bármelyik összetevő hiányzik az 

interiorizálódási folyamat nem megy végbe. 

Amennyiben a szeretet kapcsolat hiányzik, akkor a 

hospitalizmus jelensége következik be. Az egyszemélyes 

felnőttkapcsolat hiánya nyílt hospitalizmusban jelent-

kezik, ha van kapcsolat, de rideg töréseket szenved, 

vagy félelem kiséri, rejtett hospitalizmus jön létre. 

Gyakran emocionális félreértések okozzák a hospitaliz-

must, amikor a kölcsönös elvárások nem teljesülnek a fel-

nőtt és a gyermek között. 

Az érzelmi kapcsolatok hiánya az oka legtöbbször, 

annak, hogy az erkölcsi követelményeket nem teszi magáé-

vá a gyermek. Az emocionális kapcsolatok hiánya a ser-

dülőkorban válik problémává. A félreértés serdülőkorban 

lázadás, vagy más antiszociális megnyilvánulás formájá-

ban jelentkezik. A drillel nevelt gyermeknél gyakori a 

normák látszólagos elfogadása. Valóban csak a szabályok 

betartásáról,  de nem elfogadásáról van szó, ami azonnal 

meg-is nyilvánul, ha kikerül a presszió közvetlen hatása 

alól. A látszatmagatartást gyakr an  már csak a nehezen 

jóvá tehető következményekből ismerjük fel. 

Amennyiben a másik összetevő a szeretet elvesztésé-

nek félelme hiányzik, akkor se következik be a magatartá-

si szabályok interiorizálódása, hisz a szabályok elutasi- 
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tása nem veszélyezteti az egyén biztonságát. 

Amint látjuk a magatartási sémák és reakciómódok 

mechanizmusát utánzás, azonosulás és azonositási folya-

matok f ormAjában sajátitjuk el és a hátteret az érzelmi 

kapcsolat adja. 

Az erkölcsi szabályok kialakulásánál nagyon fontos, 

hogy milyen személyes környezet veszi körül a gyermeket. 

Fontos, hogy az első személyes kapcsolatok milyen szemé-

lyiségü és magatartásu felnőtthöz füzik. Később egyre 

fontosabb szerepet kap az a tágas környezet is, ami kö- 

rülveszi. 

Duró Lajos /1972/ szerint a személyiség erkölcsi 

tulajdonságait befolyásoló tényezők: 

a./ a konkrét erkölcsi tapasztalatok és élmények 

milyensége, 

b./ az adott közösség vagy csoport általános morá-

lis atmoszférája, 

c./ az önmagunkkal szemben támasztott erkölcsi kö- 

vetelmények és elvárások igényszintje, 

d./ az erkölcsi tudatosság foka. 

A viselkedési sémák lényegében kondicionált ref lex-

mechanizmusok., dinamikus sztereotipiák, amelyek sokszori 

ismétlés_ által épülnek be a személyiségbe. Sokat vitatott 

probléma, hogy a beépült viselkedési módok közül, melyek 
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adják azt a szilárd magvat, amelyek dominanciájuk révén 

a többi magatartási formákat is meghatározzák. 

Mi a feltétele annak, hogy egy viselkedési mód do-

minánssá váljék. Tudjuk, ha uralkodóvá vált egy viselke-

dési forma, megakadályozza más etikai értékü szükségle-

tek időnkénti szerephez jutását, igy a különböző értékü 

magatartási megnyilvánulások folyamatos cserélődését. 

Kérdés, hogyan  alakul ki az önmagunkkal szemben tá-

masztott erkölcsi követelmények, elvárások megfelelő 

igényszintje. 

Az erkölcsi tudatosság foka milyen módon hat az 

igényszintre. 

Külön problémát jelent, hogy az erkölcsi intellektus 

fejlettségének szintje milyen módon hat vissza a magatar- 

tásra. 

Nagy László saját vizsgálataiból levonja azt a kö-

vetkeztetést, hogy a 13-14 éves koru tanulók cselekedetei-

ben már jelentős sulya van az értelmi elemeknek. 

Imre Sándor véleménye az, hogy van az egyén erkölcsi 

fejlődésének egy olyan foka, amelynek elérése után 'a cse-

lekvésben a személyes megfontolás és elhatározás a döntő. 

Vannak pesszimista nézetek is, pl. Barta Ilona azt 

mondja: az elmélet és gyakorlat között óriási szakadék tá-

tong. Az erkölcsi jó és rossz ismerete még nem tart visz-

sza a  rossztól.  

Cser János /1959/ véleménye szerint "az erkölcsi fo- 



- 59 - 

galmak helyes ismerete nem szükségképpen jár mindig 

együtt erkölcsileg helyes magatartással, illetve visel-

kedéssel, sőt általános tapasztalat, hogy az erkölcsileg 

kifogásolható személyek legtöbbször sok helyes és pontos 

ismerettel rendelkeznek. Mindemellett világos, hogy az 

erkölcsi nevelés nem nélkülözheti a helyes erkölcsi fo-

galmak ismeretét". 

L.I. Bozsavics kifejti, hogy az erkölcsi ismeretek 

nem határozzák meg az ember erkölcsi arculatát, de azt 

is hozzáteszi, hogyha a tanuló birtokában nincsenek meg-

felelően általánositott és kielégitően tudatos erkölcsi 

képzetek és fogalmak ez zavarja őket abban, hogy megta-

lálják az erkölcsi magatartás helyes vonalát /L.I. Bo-

zsavics: 1959/ 

N.D. Levitov is a negativ magatartás egyik okaként 

a nem kielégitő.tudatosságot a formális normaismeretet 

emeli ki. 

Piaget szerint /1935/ "Külső parancsok utján is 

erkölcsös magaviseletre lehet a gyermeket szoktatni, de 

igy nem érleljük ki benne azt az erkölcsi felfogást, 

amely képessé teszi őt arra, hogy maga oldja meg az élete 

során fel-fel bukkanó lelkiismereti konfliktusokat.Hogy 

ennek  is megfelelhessen, autonom erkölcsi ismereteket 

kell benne megteremteni." 

Ismert, hogy az erkölcsi ismeretek nem közvetlenül 
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realizálódnak a magatartásban, nem szükségszerüen hat-

nak a magatartásra direkt pozitiv, vagy negativ módon.'  

Azt is tudjuk, hogy az erkölcsi magatartás fejlesztésé- . 

ben  az erkölcsi ismeretek fejlesztése nélkülözhetetlen. 

Az erkölcsi intellektuson értjük: a./ az erkölcsi 

fogalmi és normaismeretek, b./ az erkölcsi itélőképessé-

get és értékelőképességet, c./ a morális gondolkodást. 

Az erkölcsi intellektus magába foglalja az erkölcsi is-

mereteken kivül az erkölcsi ismeretekkel való müvelet 

végzést is. 

Az erkölcsi tudat nemcsupán képzetek, fogalmak, né-

zetek ismeretét jelenti, hanem meghatározott érzelmek 

és törekvések rendszerét. Az erkölcsi arculat kialakulá-

sában az érzelmi nevelésnek fontos szerepe van, különö-

sen a gyermek életének első időszakában. Az alapnormák, 

alapszabályok elf ogadtatásában, amikor még értelmileg nem 

tudja felfogni és megitélni egy követelmény helyességét. 

Amikor még a következtetések rendszere nem segiti a niegi-

télésben. A gondolkodásának fejletlensége miatt nem vár-

hatjuk el a megfelelő végkövetkeztetések levonását. Az 

életkor növekedésével az értelmi fejlesztés és tudatosi-

tás szerepe egyre inkább előtérbe kerül. 

A német W.Vier /l963/ az erkölcsi itélőképesség és 

magatartás közötti kapcsolatot elemezte. A vizsgálatai 

során morális konfliktusok módszerét alkalmazta az itélő-

képesség igy feltárt sajátosságait összevetette a tanul- 
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mányi eredményekkel. Ennek során azt tapasztalta, 

hogy a fejlett itélőképesség magasabb tanulmányi ered-

ménnyel jár együtt. Ezt azzal magyarázta,'hogy azok a 

tanulók, akik jobban ismerik az erkölcsi normákat ér- 

zelmileg is jobban  átélik őket és nagyobb felelősséggel 

cselekszenek, aminek következtében a tanulásbeli magatar-

tásuk is megváltozik. Ennek eredményeként az iskolai 

eredményeik is jobbak. Forditva is nézhetjük a magasabb 

értelmi szint, ami a jobb tanulmányi eredményt biztosit-

ja az erkölcsi itélőképességnél is egy magasabb szintet 

eredményez. 
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A felnőtt személyiség érettségének kritériumai 

Az érettségnek biológiai, társadalmi, jogi, 

pszichológiai megközelitése van. Az egyik területen be-

következett érettség nem feltétlenül jelenti a másik te-

rület érettségét is. Annak ellenére, hogy az egyes terü-

letek érettsége nem egyszerre következik be feltételezik 

egymást. A biológiai érettség p 1. feltétele a társadalmi 

érettségnek. Az egyes területen elért fejlettség megha-

tározza, hogy a személyiség milyen feladatok végzésére, 

vállalására alkalmas. Minél fejlettebb egy társadalom, 

annál magasabb iskolázottságot követel a munkavégzés az 

adott társadalomban. Ennek megfelelően a biológiai és 

társadalmi érettség között annál nagyobb eltolódás jön 

létre. 

A jogi normák sok tekintetben figyelembe veszik a 

biológiai és társadalmi érettség határát, de nem követik 

elég rugalmasan a bekövetkezett változásokat. A házasság-

kötés időpontjának jogi lehetősége, ami elsősorb an  a bi-

ológiai érést tekinti alapnak, nem veszi figyelembe a 

társadalmi feltételeket. Hazánkban a fennálló jogrend 

szerint házasságot köthet az a férfi aki a tizennyolcadik 

és az a nő aki a tizenhatodik életévét betöltötte. A gyám-

hatóság engedélyt adhat a férfiaknak 16 éves kortól és a 

nőknek 14 éves kortól a házasságkötésre. A 14 éves kor-

tól engedélyezett házasságkötések, amelyek már egybees-

nek a gyámügyi gyakorlattal is nem veszik figyelembe, hogy 



- 63 - 

16 éves korig tankötelezettség van Magyarországon. 

Uj törvények születnek, amelyek fokozzák az egyéni fe-

lelősséget. Az uj lehetőségeket ismerve fel kell hivni 

ismét a figyelmet az egyén fejlettségének életkorral va-

ló összefüggésére. 

A különböző szerzők egyetértenek abban, hogy bizo-

nyos kritériumokat kell összeállitani, ha meg akarjuk 

itélni, hogy a személyiség fejlettsége milyen stádiumban 

van . Igy a felnőttségnek is vannak ilyen meghatározói. 

Különböző szerzők mást-mást tekintenek döntőnek, amikor 

ezt a határköveket megvonják, általában nem ellentétesek. 

egymással ezek a követelmények, csupán különböző vonatko-

zásokat emelnek ki. 

D. Rogers: /1970/ Az ifjukor lélektana c. müvében 

a következő módon foglalja össze a felnőttség kritériumait: 

1. Az az ifju mondható érettnek, aki megtalálta az 

egészséges csatornákat érzelmei kifejezésére, 

de azokat egyuttal ellenőrizni is tudja a kivánt 

mértékben. 

2. Megtanult szembenézni a valósággal. 

3. A valósággal való szembenézés megfelelő alkal-

mazkodást igényel, képes erre az alkalmazkodásra. 

4. Olyan  életmódot hozott létre, amely megegyezik 

saját képességeivel. Tudatában van önmagának. 

5. Ervényesiteni tudja egyéni képességeit. Megszer-

zett szakértelmét kamatoztatni képes. 
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6. Elérte a nagykoruságot, kialakult felnőtt 

személyisége van és eredeti önmeghatározást 

fejlesztett ki a maga jogán, a gyermekkori 

otthonon kivül. 

7. Megtanulta, hogy sikeresen játszon felnőtt 

szerepeket a szexus, a hivatás és a társa-

dalmi csoportok területén. Kielégitő kapcso-

latokat létesit saját nemével és a  másik  

nemmel, kifejlesztette a szülői érzelmet, 

illetőleg az érdeklődést a következő nemze-

dék létrehozása iránt. Sikeresen megkezdett 

egy élethivatást. Vannak jó barátai, de nem 

lojális irántuk szolgai módon, megtalálta a 

maga helyét a társadalomban. 

8. Meghatározza a maga viszonyát a világhoz, 

ésszerü erkölcsi kodexet és életfilozófiát 

fejlesztett ki. /1970/ 

Röviden igy foglalhatnánk össze azokat a kritériumo-

kat, amelyekkel az egyénnek rendelkeznie kell ahhoz, hogy 

érettnek tekinthessük. 

Általános nézet az is, hogy az érettséget egyszer s 

mindenkorra valósitjuk meg. A tapasztalat azonban az, hogy 

az egyes területek érettsége között eltolódás jöhet létre. 

Az egyén megőriz magából valamit felnőtt korában is a gyer-

mekből, és az ifjuból. Előfordulhatnak regressziók is az é- 
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rett egyedben, de ezek nem szükségszerüek és nem gya-

koriak. 

A bizonytalanság az érettség életkori meghatározá-

sánál abból adódik, hogy a felnőttkor fogalma nem nyug-

szik egységes logikai alapon. Például más a megitélés a 

férfiak és a nők esetében is. Más attól függően, hogy 

milyen munkát végez, milyen a társadalmi helyzete. 

Az érettség bekövetkezése az egyes funkcióktól füg-

gően eltéréseket mutat. Más-más életkorban következik be 

az érettség a testi növekedés, a tanulási képesség, a 

'szexuális viselkedés, a végrehajtóképesség területén. 

A biológiai érés általában feltétele a társadalmi érésnek, 

ezért az egyes területek közötti eltolódás, már magában 

megszabja ezeken a területeken a felnőtt-státus elérését. 

Nagyon gyakran a felnőttek nehezitik meg a fiatal 

társadalmi érettségének elérését. Elvárják tőle, hogy . 

gyorsan szabaduljon meg a gyermekies magatartástól és 

tanusitson felnőtthöz méltó magatartást, ennek érdekében 

különböző szankciókat alkalmaznak. Ezzel akarják sürget-

ni a folyamat minél gyorsabb bekövetkezését. A stabil tár-

sadalmi célkitüzések követésére a szankciók intenzitásá-

nak növelésével, illetve gyakran büntetésekkel kényszeri-

tik a fiatalt. Ugyanakkor félnek az önállóság bekövetkezé-

sétől és nem akarják tudomásul venni azt, hogy gyermekeik 

már önálló életvézetésre képesek, mert ezzel elveszitik 

egyéni fontosságukat és elismerik saját megöregedésüket. 
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Megneheziti a fiatalok alkalmazkodását az is, hogy 

a felnőtt követelményrendszer rendkivül heterogén és a 

mindennapi magatartás értékelése nem egységes. Az irat-

ian szabályok elsajátitása is hozzátartozik a felnőtt 

differenciált viselkedéséhez, de a felnőtt nem segiti 

egyérte lmüen ezek elsa játi tásá t. Hosszadalmas bonyolult 

alkalmazkodást igényel ezeknek a viselkedési módoknak a 

felfogása és betartása. 

Azt a tényt, hogy a fiatal felnőtté érett nemcsupán 

a felnőtt veszi észre nehezen, de gyakran maga a fiatal 

is. A személyiségbe bekövetkezett változások olyan las-

san és fokozatosan következnek be, hogy ezt nehéz érzé-

kelni. Ritka eset, hogy a fiatal hirtelen rádöbben arra, 

hogy felnövekedett. Az önfelfogás normál esetekben las-

san alakul ki. Néha a fiatal maga is késlelteti annak tu-

domásulvételét, mert számára kellemetlen következmények-

kel jár. Itt is különbség van a két nem között, amig a 

férfiak szinte egyértelmüen várják a felnőttséget mert 

részükről a felnőttség függetlenséget és teljes önálló-

ságot jelent. A lányokat gyakran nehéz választás elé ál-

litja. A hivatás gyakorlását az ottani teljes értékü mun-

kát, még mindig neheziti a feleség és anya szerep egyidejü 

vállalása. 

A felnőttkor elérését megkönnyiti ha a fiatalnak mód-

ja van a felnőtt szerepek gyakorlására. Jelenlegi kulturánk 

az itt meggyökerezett hagyományok nem kedveznek a felnőtt 
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szerepek elsajátitásának. Különösen akkor, ha a fiatal 

hosszu ideig iskolai szituációban él. Külön kell tehát 

választani a várható társadalmi érettség elérésének 

szempontjából azokat, akik az általános iskola elvégzé-

se után kereső foglalkozást folytatnak, azokat, akik 

valamilyen szakma elsajátitása után válnak önálló kere-

sővé és azokat, akik még 22 éves korban is valamilyen 

szervezett oktatásban vesznek részt. Ugy tünik, hogy 

azok a fiatalok, akik az általános iskola elvégzése után 

azonnal munkába állnak a felnőttéválás szempontjából na-

gyon előnyös helyzetbe kerülnek. Figyelembe kell azonban  

vennünk, hogy a munkavégzés mellett az értelmi tényezők 

is befolyásolják a felnőtt-státus elérését. Hazánk társa-

dalmi rendjéből következik, hogy fiataljainknak lehetősé- 

ge van a tanulásra. Hazánkban általában csak azok a fiata-

lok nem tanulnak tovább, akik az általános iskolában na-

gyon gyenge eredményt értek el, vagy nem is végezték el 

azt. A gyenge tanulmányi eredményűek közül is azok, ahol 

a szülők anyagi, vagy egyéb megfontolások alapján nem a-

karnak még 3 évig a fiatal iskoláztatására költeni. Az 

anyagi háttér és a rendezetlen családi háttéren kivül a 

lakóhely játszik még gyakran akadályozó tényezőként sze-

repet. A fiuk és leányok megitélésének kettőssége ezen a 

téren is megmutatkozik. 

A fiukat a régi hagyományok alapján másként itéli 

meg a család és szinte minden esetben vállalják a szak- 
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ma elsajátitásával járó anyagi áldozatokat. Ha egy fiu 

nem rendelkezik szakmával annak vagy települési, vagy 

magatartási oka van. 

Lényeges eltéréseket tapasztalunk a települési 

viszonyoktól függően. A helyi és társadalmi tradiciók 

erősen éreztetik hatásukat ezen a téren is. 

Tehát a munkavégzés mint személyiséget fejlesztő 

tényező pozitiv irányban befolyásolja a felnőttéválás 

folyamatát a negetiv környezetü háttér a gyenge tanul-

mányi eredmény ellenkező irányu hatást fejt ki. Ezeket 

azért kell kihangsulyozni, mert vizsgált fiataljaink 

ilyen körülmények között ilyen környezeti háttérben él-

nek. 

A serdülőkort az ifjukor követi, ami még minden 

szempontból átmeneti és előkészitő időszak. " Az if ju a 

jövő jegyében él, a jelen az ő 'szemében csupán felkészü-

lés egy másik később elkövetkező igazi életre. Az if-

jukori tudatnak ez a sajátossága megkönnyiti a kellemet-

lenségek elviselését, de együttjárhat a felelősségérzet 

fogyatékosságával is." /I.SZ. Kon.: 1969/ 
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A fiatalkoru házasulandók értelmi fej lettségének  

vizsgálata 

/Raven-teszt alapján/ 

Az értelmi képesség megállapitásának sokféle meg-

közelitése lehetséges. Vizsgálhatjuk az általánosan nyuj-

tott teljesitményt és annak szinvonalát, vizsgálhatjuk 

az egyén életvezetését, annak stilusát és eredményessé-

gét, a munkában elért eredményeit és igy tovább. 

Gyakori módja a képességvizsgálatnak, hogy vala-

milyen teszt eljárás segitségével állapitják meg az egyén 

teljesitményének szintjét és ebből következtetnek a le-

hetőségeire. Az egyes területeken elért teljesitmény 

nagymértékben függ attól, hogy milyen jellegü tesztet 

alkalmazunk. Más eredményekhez jutunk, ha verbális fela-

datokat tartalmazó teszteket használunk, mintha a téri 

viszonyok felfogása, vagy a motoros reakciók dominálnak 

az eljárás során. "Minden intelligencia-teszt ugyanis 

konkrét képességek révén méri az intelligenciát, tehát 

az intellektuális képességek bizonyos kombinációját, ti-

pusát kapjuk e vizsgálatok egyik eredményeként." 

/Kun ISII-Szegedi M: /1972/ 

A vizsgálatok igazolják, hogy bizonyos közös elemek kieael-

hetőek ezeknél az eljárásoknál és ebből indultunk ki, ami-

kor vizsgálataink eredményeit néztük. Minden intelligen-

cia mérés végsősoron minősités, amely fényt derít a vizs- 
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gált személy többé-kevésbé tartósan jellemző értelmi . 

állapotára, adottságaira. Amikor egy eljárással szám-

szerüen kifejezzük a vizsgált személy intellektuális 

teljesitményét azt is tudjuk, hogy az intellektuális 

teljesitményt a szükebb szociális miliő jelentősen 

befolyásolja. Ezért ismét hivatkozni kivánunk vizsgált-

jaink családi körülményeire, annak hátrányos voltára. 

Ez a körülmény'egyrészt a megvizsgáltak tanulásra való 

beállitódását hátráltatta, másrészt az érdeklődés irá-

nyát jelentősen motiválta és egy sajátos igényszintet 

alakitott ki. A. családok alacsony iskolázottsága, munka-

körülményei szintén negativ irányba befolyásolták a tel-

jesitményt. Az intelligencia-vizsgálatoknál elért tel-

jesitményt a vizsgált személyek iskolai végzettsége, je-

lenlegi foglalkozása, az.a település ahol él /város, falu, 

tanya/ 9  is nagymértékben módositja. 

A legkülönfé lébb intelligencia-tesztek megegyeznek 

abban, hogy az intelligenciát a következő osztályokra 

bontják: 

1. Értelmi fogyatékos; 

2. Igen alacsony intelligencia, határövezet; 

3. Átlagalatti, alacsony intelligencia; 

4. Átlagos, vagy normál intelligencia; 

5. Átlag feletti, vagy magas . intelligencia; 

6. Igen magas, kiemelkedő intelligencia; 

7. Extrém magas, zseniális intelligencia 
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Különböző intelligencia-tesztek IQ értékeinek 

beosztása a 7- es csoportositás alapján: 

/Kun M. - Szegedi M. 1972/ 

Fenti osztály- 	Terman IQ- 
zatok szerint: 	érték: 

Wechsler IQ 
érték: 

Százalékos 
előfordulás: 

1.  70 	alatt 68 és kevesebb . 2,15 
2.  70-80 között 69-79 6,72 

3.  80-90 	-"- 80-90 16,13 
4.  90-110 -"- 91-109 50,00 

5.  110-120 -"- 110-120 16,13 
6.  120-140 -"- 121-130 6,72 
7.  140 felett 131 	felett 2,15 

A Raven teszt elsősorban az átlagos feladatmegoldó 

intelligencia mutatójának tekinthető. Magas értékei uj 

feladatokhoz való biztos alkalmazkodást, tanulási képes-

séget, mentális önszabályozást jeleznek. Ha a Wechsler 

és Raven értékeknél kapott  ponteredményeket összévetjük 

a 16-28 éves korosztálynál a kettő aránya a következő: 

Raven IQ Wechsler IQ 

100 105 
112 120 
122 135 

A hazai tapasztalatok szerint a Raven vizsgálatoknál a 

normális átlagövezetnek a 91-110 közötti pontértékek 

felelnek meg és a megvizsgáltak 66 %- a átlagosan eb-

be az övezetbe esik. 
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A Raven-teszt alkalmazásánál a teszt azon előnyét 

használtuk ki, hogy az értékek kevésbé függnek az  is-

kolázottságtól és a nyelvi készségtől, mint az ismert 

többi eljárásnál. Hátránya viszont, hogy az egyes te-

rületeket nem bontja külön és igy nem derül ki, hogy me-

lyik területek elmaradása miatt kapunk alacsony értéket. 

Vizsgálatainknál arra a kérdésre kellett válaszol- 
szükséges 

ni, hogy a fiatalkoru rendelkezik—e  a házasságkötéshez V 

értelmi fejlettséggel. A házasságkötéshez szükséges ér-

telmi fejlettség nem azonos a gondolkodás egy meghatáro-

zott szintjével, de nem köthető szigoruan meghatározott 

IQ értékhez sem. Ennek ellenére az intelligencia vizs-

gálatot indokolja az a tapasztalat, hogy az átlag alatti 

alacsony szint akadályozó tényezőként hat a viselkedésre. 

Gyakorlatban a legtöbb intellektuális tevékenység 

specializált és nem specializált szellemi képességek köl-

csönhatásából alakul ki. A problémamegoldási helyzetek 

még abban az esetben is ha azok rutinmegoldásnak tekinthe-

tők az  embertől ,nem pusztán azt kivánják, hogy tapasztala-

tait mechanikus módon alkalmazza, de azt is, hogy felfog-

ja a helyzet értelmét, jellemzőit és a legésszerübb megol-

dásokat alkalmazza. Az összefüggések megtalálása uj fela-

datokhoz való biztos alkalmazkodásnak elengedhetetlen fel-

tétele bizonyos értelmi szint. A legtöbb begyakorolt cse-

lekvés szellemi folyamatokat épit magába, vezérelveket a 

cselekvéshez, bizonyos kritériumokat a müvelet értékelé- 
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sere.  A gondolkodási folyamatok akkor játszanak fontos 

szerepet a müvelet végzésnél, amikor a rutint elsajá-

títjuk. A' gondolkodás teszi lehetővé, hogy az egyén 

tevékenységét összhangba hozza a változó körülményekkel 

és a begyakorolt műveleteket ésszerüen felhasználja. 

Fiatalabb korban, amikor a tapasztalat hiányzik, még 

nagyobb jelentősége van a felfogóképesség frissességé-

nek és a gondolkodás rugalmasságának. 

Vizsgáltjaink iskolázottságának alacsony színvona-

la és az élért tanulmányi eredményük eleve arra utal, 

hogy a gondolkodás vizsgálatánál elért eredmények sem 

lesznek magasak. 

A Raven teszt hazai alkalmazása bizonyos tapaszta-

latokat ad ahhoz, hogy vizsgáltjaink:. eredményeivel ösz-

szevetve következtetéseket vonjunk le. A Raven teszttel 

végzett hazai felmérések szerint, az összes megvizsgál-

tak 66 %- a az átlagövezetbe tartozik. Az általunk vizs-

gált fiatalkoruaknál csak 5o % esett a 91 - 109- ig 

pontszámot elértek csoportjába, és itt is a többség 100 

körüli pontértéket mutatott. A fiatalkoru házasulandók 

45 %.T a a 80-90 pontig terjedő alacsony, átlag alatti 

intelligencia övezetbe esett és 5 % a határövezetbe. 

Átlag feletti intelligencia értékkel egyetlen esetben sem 

találkoztunk. 

A kapott eredményekből nem akarunk messzemenő követ-

keztetéseket levonni, tudva azt, hogy az intelligencia 
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Vizsgálatok eredményeit környezeti tényezők milyen lé-

nyegesen befolyásolják. Ez érvényes még az általunk 

használt, viszonylag absztrakt vizsgálat esetén is. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlati ismere-

tek és a gyakorlati élet során szerzett tapasztalatok 

az életben való eligazodást segitik. Vizsgáltjaink ezen 

a téren valamivel jobb szintet mutatnak. Amikor véle-

ményezzük fiataljainkat és megállap it juk, hogy rendel-

keznek -e a házasságkötéshez szükséges értelmi fejlett- 

séggel, akkor az intelligencia-vizsgálatnál kapott ered-

ményt egyik összetevőnek tekintjük. A vizsgálatokat min-

dig kiegészitjük anamnézissel és exproratióval és más 

adott esetben szükségesnek tartott egyéb vizsgálatok- 

kal is. 



VIZSGÁLATI EREDENYEK A FIATALKORU HÁZASULANDÓK ÉS 

FŐISKOLAI HALLGATÓK ERKÖLCSI FELFOGÁSÁRÓL 
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A fiatalkoru házasulandók és főiskolai hallgatók 

erkölcsi fogalmainak és itéleteinek vizsgálata  

Az erkölcsi fogalmak és itéletek vizsgálatára kérdőives 

módszert alkalmaztunk, ahol felhasználtuk Piaget kuta-

tásait. A kérdőives vizsgálatok egyénenkénti exploratió-

val ellenőriztük és•egészitettük ki. A 185 fiatalkoru és 

150 főiskolai hallgató vizsgálatánál az alábbi kérdőivet 

hestnáltuk: /A vizsgált főiskolai hallgatók az 1972-73. 

tanévben voltak első évesek./. 

KÉ R DO IV 

Fiu• 	 Lány:.:........... Éhetkor• 	 

Iskolai végzettség. 	 

I. Az osztály vizsgára készül. t .z- egyik fiu a folyosón 

talál egy papirlapot, amelyet a tanár veszitett el. 

A lapon a másnapi vizsgakérdések és a helyes válaszok 

vannak kidolgozva. 

Mi a helyes magatartás a fiu részéről ? Mit csinálnál  ? 

1/ megtartja a lapot magának és nem szál senkinek, 

2/ figyelmezteti a tanárt és visszaadja neki a lapot, 

3/ odaadja a lapot társainak is. 

II. Egy ipari tanuló elkésett a munkahelyéről, mert ela- 

ludt. Félt a büntetéstől, ezért azt mondta, hogy azért 
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késett el, mert otthon csőrepedés volt és az egész 

lakást elöntötte a viz. Igen ám, de amig a munka-

helyén dolgozott, otthon valóban csőrepedés kelet-

kezett ás elöntötte a viz az egész lakást. 

Hazudotte a fiu  ? Nem - igen. 

III. Az egyik intézeti csoport azt a munkát kapta, hogy . 

10 mázsa tüzrát vágjon fel kisebb darabokra. A ne-

velő a csoport tagjai között egyformán osztotta fel 

a munkát, de az egyik fiunk, aki jóvel erősebb volt 

társainál, nagyobb halom fát jelölt ki felvágásra. 

Itéld meg a nevelő eljárást, igazságtalan volt-e 

vagy igazságos és miért. 

Mi a helyes magatartás a fiu részéről ? Te mit csi-

nálnál ? 

a/ megtagadja a többletmunkát, 

b/ elvégzi a többletmunkát, mert a nevelő utasitotta, 

c/ szivességből elvégzi a többletmunkát, mert ő erő-

sebb és többet bir mint társai, 

d/ ha más megoldást tartasz jobbnak, mondd meg. 

IV. Szerinted mi egy ember életében a legfontosabb a fel-

soroltak közül. A fontossági sorrendet jelöld ! 

1 	 sokat utazzon, 

2 	 nyugodt otthona legyen, 

3. 	 sok pénze legyen, 

4 	 sikerei legyenek a szerelemben, 
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5 	művelt és képzett legyen, 

6 	 izgalmas kalandokban vegyen részt, 

7 	 megfelelő hivatása, munkaköre legyen, 

8 	 jó barátai legyenek, 

A magad számára milyen sorrendet választanál ? Más ki-

vánságokat is mondhatsz. 

V. A következő két történetben melyik fiu magatartását 

tartod erkölcsileg elitélendőbbnek ? 

1. A munkacsoport normában dolgozott és nagyon elma-

radtak a terv teljesitésében. Az egyik fiu szabad 

idejében is bement a mühelybe dolgozni, munka köz-

ben rövidzárlatot csinált és kiégett egy 300 Ft 

értékü berendezés ? 

2. Egy másik munkacsoportban tudták, hogy müszaki hi-

ba esetén, amíg a javítás tart szabadságot kapnak. 

Az egyik fiu futballista volt és fontos mérkőzésre 

készülődtek. Részt akart venni a délelőtti edzéeen, 

ezért kiégetett egy 15 F t  értékü csatlakozást. Igy 

csak  másnap lehetett folytatni a munkát és ő részt 

vehetett a csapata számára fontos edzésen. 

VI. Gábor és Klári hosszu idő óta járnak együtt és el is 

jegyezték egymást. Egyszer azonban egy rendezvényen 

Gábor megismerkedett Zsuzsával és beleszeretett. 

a/ Mi a helyes maffiatartás Gábor részéről ? 

1. Nem szál Klárinak, hogy ne okozzon neki fájdal- 
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mat, de nem találkozik többet Zsuzsával, 

Klárival marad, mert már elkötelezte. magát. 

2. Mindent őszintén elmond Klárinak, szakit ve-

le és Zsuzsával jár. 

3. Nem  szál Klárinak, hogy ne okozzon fájdalmat, 

de titokban találkozik Zsuzsával. 

4. Mindent őszintén elmond Klárinak ás rábizza 

a döntést.. 

5. Egyéb, jobb megoldás, mint a fentiek. 

b/ Mi a helyes magatartás Zsuzsa részéről ? 

1. Titokban találkozik Gáborral, 

2. Miután megtudta, hogy Gábornak menyasszonya 

van, nem hajlandó vele többet találkozni. 

3. Arra kéri Gábort, hogy mondjon el mindent 

Őszintén Klárinak és szakitson vele, ők pe-

dig járjanak együtt, hiszen szerelmesek egy-

másba. 

4. Más egyéb, jobb megoldás, mint a fentiek. 
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A kérdéseket minden vizsgált személynEk egyénen-

ként adtuk fel és a kapott válaszokat rögzitettük. 

Az első kérdésnél abból indultunk ki, hogy az 

erkölcsi itélőképesség és értékelőképesség hatással 

van a magatartásra,_ egy fejlettebb intellektus magasabb 

szinten képes értékelni az erkölcsi normákat és ez kihat 

viselkedésére is. 

A személyiségfejlődés egy  adott szintjén döntő jel-

legü, hogyan  viselkedik mellérendelt, fölé rendelt hely-

zetben az egyén. Milyen mértékben vállalja a társadal-

milag előirt normák teljesitését. Az exponált szituáció-

ra adott válaszokat az 1. sz. tábla tükrözi. 

I. kérdéshez 

A szolidaritási kérdésre adott válaszok esetekben és 

%- ban  

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset eset , 

I.  Aszociális 
válasz 

2 2,08 2 2,24 

II.  Felnőtt szolida- 
ritás 

90 93,75 85 95,50 

III. Társszolidaritás 4 4,16 2 2,24 

ö .s s z e s e n : 96 100,00 89 100,00 

1. sz. táblázat 
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Az-első kérdésre adott válaszokat korcsoporton-

ként is felbontottuk és összehasonlitottuk annak vizs- 

gálására, hogy milyen módon tükröződik az életkor a nor-

mákhoz való viszonyulásban. 

A következő életkor szerint eltérés mutatkozott. 

A  fiatalabb korosztálynál a társszolidaritás kétszeres, 

az idősebb korosztályhoz képest. /Ez felhivó jell:egü/. 

Azt várnánk, hogy az életkorral nő a normákhoz való he 

lyes viszony, amit a vizsgálat is bizonyit majd. A fia-

talabb korosztály még közel van az iskolai szituáció-

hoz, vagy benne él, s ezért nehezen tudja függetlení-

teni magát lettől a  helyzettől.  A körülmények megszab-

ják itéleteiket .. Ebben az esetben nem az életkornak, 

hanem a közvetlen környezeti hatásnak van döntő jelen-

tősége. Ezt  a tényt különösen alá támasztja az, hogy a 

főiskolai hallgatók vizsgálati anyaga hasonló összefüg-

géseket mutat. A főiskolásoknál az életkor emelkedésé-

vel nem csökkent, hanem ugrásszerüen megnőtt a társszo-

lidaritási arány, 
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I. kérdéshez. 

A szolidaritási kérdésre adott válaszok esetekben és 

%- ban  főiskolai hallgatóknál 

Saját megoldás Társadalmilag 
helyes megoldás 

eset: eset 

I. A$szociáli .s válasz 4 2,66 .1111111 NNW 

II. Felnőtt szallidaritás 73 48,66 148 98,66 

III. Társszolidaritás 50 33,33 2 1,33 

IV. Egyéb megoldás 2 .3 15,33 

Összesen:  150 100,00 150 l00i00 

2. sz. táblázat 

A főiskolai hallgatók társszolidaritási válasza 33,33 % 

magában is magas, de ha az egyéb megoldás válaszait is 

megnézzük, ami egy differenciáltabb társszolidaritást 

tükröz, határozottabb szembehelyezkedést a felnőttel, 

akkor az eredmény még meglepőbb . A válaszok összesen 

48,66 %- ban ezt tükrözik. Az egyéb válaszok igy hang-

zottak "Társainak is  megmutatja  és aztán visszaadja a 

tanárnak". Beszélgetésnél azzal indokolták ezt a vá-

laszt,, ha nem adja vissza a tanárnak, ugy az észreveszi , 

hogy elvesztette a kérdést és ujra irja. Ezekből világo-

san kitűnik ., hogy két tábor áll egymással szemben, és 

ez megszabja magatartásukat. Hozzá kell tenni, hogy 
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98,66 %- ban tisztában vannak a helyes, a társadalmilag 

elfogadott normával. 

Ebből is világosan látszik, hogy a norma ismere-

te az erkölcsi tudatosság nem szabja meg egyértelműen a 

magatartást. Ha a magatartással való kapcsolat morális 

összefüggéseinek belátása elmarad, akkor a viselkedés 

nem követi a normát.. Ez akkor nyer különös megvilágitást, 

ha figyelembe vesszük, hogy a kontroll-csoport tagjai 

tanárjelöltek, főiskolai hallgatók. 



Szolidaritási próba adatai a Mros korcsoport 
osasebasoBlltásábaii

%
I. kérdéshas

13-19

□
1. sa. Grafikon

X|t ossoolálls vélase 
H» folaßtt ssolidoltáfi

IV» egyéb nogtldás

4
kérdéssé adott válaszok élatkor sseriati megoszlását
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A második kérdésnél azét vizsgáltuk, hogy vilá-

gosan felismerik -e a megtévesztési szándékot az itél-

kezésben. Általában megfelelő fejlődési szakaszon kö-

vetkezik be a tévedés elkülönítése a hazugságtól. Ugyan 

igy megfelelő érettség szükséges ahhoz, hogy a hazug-

ságnál az inditékokat figyelembe tudja venni az egyén. 

A szándék, mint inditék, ennek pozitiv vagy negativ vol-

ta és mérlegelése értelmi kritérium. A szándék függetle-

nitése az eredménytől jelenti azt az előrelépést, amit 

fontos döntéseknél, itélkezéseknél mérlegelni kell. Fon-

tos kritérium, egy-egy erkölcsi cselekvés megitélésénél, 

hogy a fiatal rendelkezik -e ezzel az elkülönítési ké-

pességgel. . 

A vizsgálatunknál azt tapasztaltuk, hogy lényeges 

- osan is kimutatható eltérés életkor szerint nincs. 

A 15-16 éves fiatal általában már rendelkezik ez zal a 

gondolkodási képességgel, ami az ilyen jelle gü differen-

ciáláshoz szükséges, ha nem rendelkezett akkor a vizs-

gálat populációbán 18 éves korig már nem következett be 

ezen a téren lényeges változás. 
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II. kérdéshez 

Hazugságfogalom fejlettsége esetben és %- ban. 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset % eset 

Megfelelő válasz 

Bizonytalan válasz 

Retardált válasz 

81 

6 

9 

84,37 

6,25 

9,37 

76 

5 
8 

85,39 

5,62 

8,98 

Összesen: 96 100 89  100 

3. sz. táblázat 

Közel az .ónos arányban adtak megfelelő válaszokat 

a bizonytalan és a retardált válaszok aránya is ha- 

sonló mind a két karcsoportnál. A megfelelő válaszok-

nál  az 1 %- os emelkedés nem . tekinthető életkori függ- 

vénynek. Me .gitélésünk szerint azt inkább értelmi g  mint 

életkori különbségek okozzák. Tekintettel a vizsgála-

tok iskolázottságára vizsgáltjaink körülbelül 12 %- a 

nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, ugyan-

csak erre utal az intelligencia vizsgálat eredménye is. 

Ha a főiskolai hallgatók eredményeit vetjük össze ezek-

kel az eredményekkel, ez a feltevés még inkább megerő- 

södik. 	 .. 
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II. kérdéshez 

Hazugságfogalom fejlettsége esetben és %- ban főiskolai 

hallgatóknál 

eset  

Megfelelő válasz 	147 	98 

Retardált válasz 	 3 	 2 

Bizonytalan válasz 

Összesen:  150 	100 

Nab 	 .111. 

4. sz. táblázat . 

A főiskolai hallgatók  szinte 100 %- osan megfelelő 

választ adnak erre a kérdésre a 2 %- os retardált vá-

lasz az előző korcsoport 15 %- os nem  megfelelő  vála-

szával szemben szinte elhanyagolható. 

Egy év életkori eltérés az előző korcsoportnál csak 

1 %- os javulást. eredményezett. Ebből is látszik, hogy 

itt az iskolázottság és az eltérő IQ értékek adják a 

különbséget. A fiatalkoruak általánosan alacsonyabb 

értelmi nívója mutatkozik meg, ami egyéb döntéseknél 

is megfigyelhető. 	. 
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A harmadik kérdés az előző kérdés kontrollja, de ma-

gasabb szinten. A különbség elsősorban abból adódik, hogy 

gyakorlatibb .jelle gü a kérdés és a konkrét tapasztalat 

az átélés erősebben befolyásolja a válaszokat .. "Velem 

is megtörtént, vagy megtörténhet","nekem is feladatom 

lehet ilyen feladat megitélése". Erre a kérdésre adott 

válaszok esetén nehezebben tudja elszigetelni magát az 

egyén, nehezebben tér át az elméleti megoldásra. Nagyon 

meglepő a viaszok alakulása is.  

III. kérdéshez  • 

Az igazságosság, fogalmának fejlettsége esetben  és-96- ban 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset  eset 

Igazságos 27 28,12 21 23,59 

Igazságtalan 69 71,87 68 76,40 

Bizonytalan - - - 

O s s z . e s e n: 96 100 89 100 

5. sz. táblázat 

A táblázatból látszik, hogy életkor szerint nem 

történik az igazságosság fogalmának megitélésénél előre-

lépés, sőt 5 %- os romlás tapasztalható. Ahogy az elő- 

ző kérdésnél a.korikrét élethelyzet az iskolai környe - 

zet befolyásolta a döntéseket, ebben az esetben a 

munkábaállás mint uj élethelyzet jelentkezik. Az egyen- 
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lő munkáért egyenlő bér elve megszabja a válaszokat 

is. Gyakran indokolják is válaszukat. "Az erősebbnek 

is annyit kell dolgoznia, mint a többinek" - "együtt 

dolgoznak azonos mennyiséget kell elvégezniök" - "ha ő 

akar, akkor segithet a többinek". 

III. kérdéshez. 

Az igazságosság fogalmának fejlettsége esetben és %- ban 

főiskolai hallgatóknál 

eset 

Igazságos 70 46,66 

Igazságtalan 80 53,33 

Bizonytalan 

Összesen: 150 100 

6. sz. táblázat 

A főiskolai hallgatóknál alacsony a helyes vála-

szok száma. Ez annál inkább meglepő, mivel későbbi mun-

kájukban egyik alapvető feladat lesz, hogy egyénenként 

differenciáljanak, hogy ne hozzanak létre egyenlősdit. 

Aki többet bir attól többet követeljenek saját szemé-

lyiségének kibontakozása érdekében. A helyes válaszok 

aránya kétszeresére nő a főiskolai hallgatóknál, de eb-

ben az esetben nem életkori összefüggésről van szó. 
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Felhiv6 jellegü a helytelen válaszok aránya ennél a 

csoportnál. Ez a csoport végig iskolai szituációban 

élt. Ennek a kérdésnek a megvizsgálásátkülönösen fon-

tosnak találjuk a négy főiskolai év elteltével. Kiván-

csiak vagyunk,. hogy az a körülmény, hogy a gyakorlati 

tanitásai során maga  is  hasonló helyzetbe kerül, ha-

sonló döntéseket kell hoznia, milyen mértékben változ-

tatja meg a válaszok arányát. 
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A kérdés második része arra vonatkozik, hogy adott 

esetben egyénileg hogyan viselkednének, milyen módon 

oldanák meg a konfliktust. A kérdés azt vizsgálja,hogy 

az egyéni motivumok hogyan alakulnak. A harmadik vá-

laszt itéltük megfelelőnek, bár az elsőből következik, 

ha igazságtalannak tartanak egy eljárást ez megszabja 

a megoldást is. 

III. kérdéshez. 

Saját várható magatartása esetbkben é;s %- ban 

15-16 évesek 1 .7-18 évesek 

eset, eset 

Agressziv válasz - 4 4,49 

Komformista válasz 26 27,08 28 31,46 

Megfelelő válasz 70 72,91 57 64,04 

Más megoldás - MO- 

Ö s s z e s e n : 	96 	100 	89 100 • 

7. sz. táblázat 

Az összehasonlitásnál meglepődve tapasztaltuk, 

hogy az életkorral nem emelkedett a megfelelő vála-

szok száma, hanem romlott. Csaknem 8 %- os volt a 

romlás. Amig a fiatalabb korcsoportnál nem találtunk 

agressziv megoldást, az idősebb korcsoportnál 4,5 

os volt ez a válasz.. Az idősebbek már ugy reagál- 
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tak "ha igazságtalannak tartok egy eljárást, azt nem 

kell teljesitenem". Az ilyen jellegü következtetést 

nem tekinthetjük egyértelműen negativnak, mert jelent- 

heti, már az önmaga vállalását az igazságért való kiál-

lást. "Nem volt ugyan igazságos az eljárás, de mivel 

erősebb vagyok a többieknél elvégzem a munkát" vála-

szolták a főiskolai hallgatók. A főiskolai hallgatóknál 

85:,33 %- a helyesen válaszolnak:serre a kérdésre ős vála-

szaik differenciáltabbak is. 

A főiskolai hallgatóknál 5,33 fii- ban szerepel a felso-

rolt válaszokon kiviül egyéni önálló megoldás. 	 . 

A más megoldást választó hallgatók válasza gyak-

ran agressziv jellegű. "Csak annyit csinálok, mint a 

többi" - "ha a nevelő külön megkéri akkor elvégzi a mun- 

kát" - "megmondja véleményét, hogy igazságtalan volt." 

Ezekből a válaszokból ugy látjuk, hogy a hallgatók 

kiállnak véleményük mellett. 

III. kérdéshez 

Saját várható magatartás esetekben és %- ban  főiskolai 

hallgatóknál. 

eset 

Agressziv válasz 4 2,66 
Konformista válasz 10 6,66 
Megfelelő válasz 128 85,33 
Más megoldás. 8 5,33 

Összesen: 150 100 

8. sz. táblázat 

`(„ 



Szolidaritási próba adatai a három korcsoport 
össze ha son li tá sában 

I. kérdési4ez 

10 sz. grafikon 

I. atszociális válasz 
II,. felnőtt szolidaritás 

III,. társszolidaritás 
IV. egyéti megoldás 

Az 1 0  sz. grafikon szemléletesen mutatja az első 

kérdésre adott válaszok életker szerinti megoszlását. 
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Az életkor  növekedésével a személyiség differen-

ciáltabbá válik és ez kifejezésre jut a válaszoknál is. 

Ennél a kérdéscsoportnál is szintén tapasztaltuk, hogy 

az erkölcsi itéletek milyen nagymértékű összefüggést 

mutatnak a v.sz. élethelyzetével. A-konkrét élethelyzet 

amiben az egyén él és nap mint nap cselekszik döntően 

befolyásolja ítéletét is. Az egyéni tapasztalat a cse-

lekvés láncolata, amit nap mint nap végrehajt, akadá-

lyoz a a helyesen felismert törvények elfogadását. 

A szabályok ismerete még nem biztositja annak elfogadá-

sát és betartását. ti konkrét környezettől való függet-

lenedés csak később következik be, bár a fejletlenebb 

személyiségnél, akkor sem. 
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A negyedik kérdésnél  az egyén értékrendjét vizs-

gáltuk,azt néztük milyen  mádon differenciál, milyen 

értékeket, milyen sorrendben választ. 

A személyiség fejlődésében a magasabbrendű társa-

dalmi értékek amelyek az egyénben ideálok, vagy esz-

mények formájában manifesztálódnak elsődleges jelentő-

ségüek. Az emberi motivációs rendszer sokfélesége a 

tevékenység folyamatában jön létre a következő felépi-

tés szerint: szükségletek, érdeklődés, ideálok. 

/A 6. Kovaljov 1972./ A szükségletek is a következő 

sorrendben,  primőr és szekundár, anyagi és szellemi 

szükségleték. 

A magasabbrendű szükségletek felé való eltolódás 

igénye értelmi és érzelmi jellegű. Az ideál, vagy esz-

mény magasabbrendi társadalmi értékek komplexuma. Az 

értékek kognitiv felismerése mellett döntő szerepe van 

az értékek átélésével kapcsolatos érzelmeknek. Szükség 

van olyan felnőttekre, akik ezeket az érzelmeket képvi-

selik. Amennyiben ez hiányzik a fiatal megreked, az 

alacsonyabb szinten és nem ér el a magasabb értékek 

igényéig. 	 . 
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IV. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben és  %- ban fiatálkoru- 

aknál. 

I. helyen szereplő válaszok: 

2. 

 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset % eset 

válasz 

7. válasz 

5. válasz 

1. válasz 

68 

16 

7 

3 

70,83 

16,66 

7,29 

3,12 

69 

14 

4 

77,52 

15,73 

4;49 

0 ss ze s. en: 96 100 89 100 

9. sz. táblázat 

Ha a két korcsoportot összehasonlitjuk látjuk, hogy mind 

a két csoportnál első helyre került a megfelelő otthon 

igénye. 

Nagyon magas 70,83 % és 77,52 % esik erre a vá-

laszra. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a fiatalkoruak 

milyen magas %- a kerül ki a rendezetlen családi körül-

mények közül, akkor magyarázatot kapunk részben arra, . 

hogy mért indulnak el ilyen korán saját nyugodtotthon 

kialakitása felé. Ezeknél a fiataloknál ebből a zilált 

családi háttérből való kikerülés erős igényével talál-

kozunk. Elsó helyen viszonylag alacsony %- ban szerepel 

a megfelelő hivatás ás müveltség igény.l6,6 % és 15,73 
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% az előző választási arányhoz viszonyitva nagyon ala-

csony. Első helyen. egyetlen választ sem találunk "a jó 

barátai legyenek" választásra. 

A fiatalkoru házasulandók,. 45 %- ban rendezettlen 

családi körülmények között élnek és a szülőkkel való 

kapcsolatuk nem tekinthető harmónikusnak. A szülőktől 

való leválásuk nem optimális módon következik be. Ennek 

az lesz a következménye, hogy párkapcsolatuk kotrábban 

alakul ki, rendszerint akkor, amikor baráti kapcsolataik 

még nem voltak. A táblázatból kiderül, hogy ez a kapcso-

lat mint igény is elmarad a választásuknál. Sokszor 

egy-egy  fiatal ezt igy fogalmazza meg: "barátok azok 

nem kellenek, nincs is arra. szükség". A szülő aki fél 

a barátok rossz hatásától, akadályozza az ilyen kap-

csolat kiépitését ős igy ezzel a párkapcsolat korai ki-

alakitása felé löki a fiatalt. A serdülőkorban nagyo n . 

magas a társ igénye, ami természetes körülmények között 

mint barátok felé fordulási igény lép fel. A személyiség 

lesz szegényebb az által, ha ez a fokozat kimarad. 

A főiskolai hallgatók válaszait vessük össze a fiatal- 

koruak.összesitett táblázataival. 	. 
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Értékrend alakulása esetekben és %- ban fiatalkoruak 

összesitett táblázata 

I. helyen szereplő válaszok : 

Válaszok száma eset  

2. válasz. 137 74,08 

7. válasz 30 16 } 21 

5. válasz 11 5,93 

4. válasz. 4 2,15 

1. válasz 3 1,62 

Ő s s . ze sen: 185 	_ 100 

10 ,  sz.  táblázat 

Az értékrend alakulása esetekben és %- ban főiskolai 

hallgatóknál 

I. helyen szereplő válászok : 

Válaszok száma eset  

2. válasz 72 48 

5. válasz 37 24,66 

7. válasz 29 19,33 

8. válasz . 5 3,33 

4. válasz. 5 	- 3,33 

6. válasz . 	2 1,33 

Összesen:  150 100 

11. sz. táblázat 
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A két táblázatból jól látszik a különbség, amit szin-

tén nem tekinthetünk életkorból adódó eltérésnek. A 

nyugodt otthon igénye a 17-18 éveseknél emelkedést mu-

tat, a 15-17 évesekkel szemben ugyanakkor ez az igény 

a főiskolai hallgatóknál csak 48 %- ban jeleáitkezik. 

A főiskolai hallgatóknál az 5. és. a 7. válasz együtte-

sen csaknem azonos. %- ban szerepel, mint a 2. válasz. 

Tehát ugrásszerüen megemelkedett a hivatás és a megfe-

lelő müveltség igénye. 

IV. kérdéshez. 

Értékrend alakulása ésetekben és %- ban fiatalkoruaknál 

II. helyen szereplő válaszok : 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset eset , 

7. válasz 34 35,41 38 42,69 

5. válasz 18 18,75 22 24,72 

3. válasz 16 16 66 4 4,49 

2. válasz 14 14,58 10 11,23 

4. válasz 8 8,33 8 8,98 

8. válasz 6 6,25 7 7,87 

Összesen: 96 100 89 100 

12. sz. táblázat 

A második helyre már magas százalékban kerül a 
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7. és 5. válasz. És itt már %- ban is jól kimutatható 

emelkedést tapasztalunke a 17-18 évesek javára. Az a 

körülmény, hogy magasabb az iskolázottságuk a később 

házasultak közül többen rendelkeztek szakmával és ke-

resó& foglalkozással,. választásaikban is tükröződik. 

Nagy eltérést mutat a két korcsoportnál a 3. és 

4. válasz arányának alakulása. A sok pénz igénye a 

fiatalabb korcsoportnál 11 %- al magasabb. Furcsa pa-

radoxonnak tűnik ugyanis amikor fontosnak tartják a 

pénzt az ember életében, maguk nem tesznek erőfeszi-

tést, hogy több jövedelemhez jussanak. A jó barátok 

igénye már megjelenik mind a két korcsoportnál, szinte 

azonos arányban. 

IV. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben és %- ban fiatalkorunk 

összesitett. táblázata 

II. helyen szereplő válaszok s 

eset 

7. válasz 72 38,91 

5. válasz 40 21,62 

3. válasz 20 10,81 

2. válasz 24 12,97 

Q. válasz 16 8 1 65 

8. válasz 13 7,03 

Összesen: 185 	100 

13. sz. táblázat 
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IV.. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben  ás %- ban főiskolai 

hallgatóknál 	 . 

II. helyen szereplő válaszok : 

eset 

7.  válasz 50 33.33 

5.  válasz 46 30,66 

2. válasz 24 16, 

4. válasz 5 3,33 

1. válasz 2 1,33 

6.  válasz 2: 1,53 

Összesen: 150 	100 

14. sz. táblázat 

A két táblázatot összehasonlítva ismét feltünik 

az 5, és- 7, válasz aránya a két csoportnál, de mér 

közel sem találunk olyan éles különbséget. Legnagyobb 

eltérés a két csoport között . a 4. választásnál talá-

lunk,: ami természetes ha az első csoport státuszát 

tekintjük. 	 . 

Közölni kivánjuk még a 5. 't 3. helyre kerülő 

válaszokat is, ahol szintén tapasztaltunk eltéréseket, 

de a határok jóval összemosottabbak. 
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IV. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben és %- ban fiatalkorú 

házasulandóknál 

III.. helyen szereplő válaszok : 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset eset 

5. válasz 31 32,29 29 32,58 

7. válasz 25 26,04 23 25,84 

8. válasz 13 13,54 18 20,22 

2. válasz 8 8,33 9 10,11 

3. válasz 6 6,25 5 5,62 

6. válasz ' 	2 2,08 

4. válasz 11 11,46 4 4,45 

Ö s s z e s e n: 96 100 89 100 

15. sz. táblázat 

A 15. táblázatból látszik, hogy egyetlen lénye-

ges eltérés sincs a két csoport között. A 8. válasz 

esetén találunk az idősebb korcsoportnál 7 %- os emel-

kedést, ami figyelemreméltó a személyiség fejlődés szem-

pontjából. 
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IV. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben és %- ban fiatalkoru-

ak dsszesitett táblázata 

III. helyen szereplő válaszok : 

eset  

5. válasz 

7. válasz 

60 

48 

32,42 

25,94 

8. válasz 31 16,75 

2. válasz 17 9,19 

3. válasz 11. 5,93 

6. válasz. 2 1,08 

4. válasz 15 8,10 

1. válasz 1 0,54 

Ö s s: z e s e n: 185 100 

16. sz. táblázat 

IV. kérdéshez 

Az értékrend alakulása esetekben  és %- ban főiskolai 

hallgatóknál 

III. helyen szereplő válaszok : 

eset 

7. válasz. 42 28,- 

5. válasz 40 26,66 .  

2. válasz 18 12,- 

8. válasz 32 21,33 
4. válasz 11 7,33 
1. válasz 5 3,33 
3. válasz 2 1,33 

Összesen:  150 100 

17. sz. táblázat . 

2 C0 
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Az ötödik kérdés szintén az erkölcsi itéletek . 

fejlettségi szintjét vizsgálja. A 2. kérdésnél utal-

tunk arra, hogy viszonylag késő életszakaszban alakul 

ki a szándék értékelése. Ennél a kérdésnél számszerű-

en is jól kimutatható, hogy az életkor és a munkában 

eltöltött idő jelentős szerepet játszik a szándék ér-

tékelésénél. 

V. kérdéshez 

Az erkölcsi értékrend alakulása esetekben és %- ban 

f iatalkoru házasulandóknál 

15-17 évesek 	17-18 évesek 

eset 	eset 

Megfelelő válasz 62 64,58 66 74,15 

Nem megfelelő válasz 34 35,48 23 25,15 

Összesen:  96 100 89 100 

18. sz. táblázat 

Ha a két korcsoportot összehasonlitjuk a 10 %- os 

emelkedés a két csoport között már nem tekinthető vélet-

len jelenségnek. A fiatalabb korcsoportnál gyakori, hogy 

szavakban is megfogalmazzák indokaikat " az első eset 

azért elitélendőbb, mert nagyobb volt az anyagi kár", 

ez az eredmény rámutat arra, hogy az erkölcsi ité le-' 

tek fejlettségének több összetevője van. 

-T 
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' V. kérdéshez 

Az erkölcsi értékrend alakulása esetekben és %- ban 

főiskolai hallgatóknál 	• 

eset 

Megfelelő válasz 	146 	97,63 

Nem megfelelő válasz.. 	4 	2 1 66 

Összesen: 	150 	100 

19. sz. táblázat 

A főiskolai hallgatók válaszaiból ismét jól ki-

tűnik, hogy az életkor és az értelmi fejlettség milyen 

lényeges változást eredményez. Nem megfelelő választ 

mindössze 2,66 % esetén kaptunk,. ami az előző 35,48 % 

ás 25,15 % os nem megfelelő válaszokhoz képest ele-

nyésző. 	 . 



itèlkesêsbea a teorcaopoítnál

16-17 It aegfelelô válaaz

17'18 II. neo aegfeleló 
válasz

18- 19
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A hatodik kérdéscsoport a szexuális magatartás 

normáinak mégitélésére vonatkozik. A válaszok konfor-

mista, érzelmileg indokolt, inkorrekt, a döntés felelős-

ségének átháritását, és bizonytalan megold ásókat . tartal 

maznak. Egyrészt érzelmi érettség tükröződik ezekben a. 

választásokban, másrészt bizonyos társadalmi hatás. 

Fényt derít az egyéni és a konvencionális.értékrend 

különbségeire. Nemenkint rámutat a társadalmi elvárá-

sokban megmutatkozó eltérésekre. 

A szocializmus lényegéből következik, hogy'a nemi 

erkölcs: normáinak kialakitásánál nem érthet egyet a .' 

képmutatással és a kettős erkölcsel. A nők gyákorlati 

egyenjogusága a koedukáció bevezetése, a szüle tésazá-

bályozás nagymértékben hozzájárult a kettős erkölcs 

megszüntetéséhez. Sajnos ezek á feltételek még nem 

váltak általánossá és ez érezteti hatását a nemi er- . 

kölcs megitélésénél. Bizonyos szemléleti, ideológiai 

tényezők is befolyást gyakorolhatnak az erkölcs alaku-

lására. Abból az általános t.örvényszerüségből követ-

kezik t  hogy  a  társadalmi tudat fejlődése általában el-

marad a társadalmi lét gyorsabb változásaitól. A társa-

dalmi tudatformák, a kultura., a szellemi élet viszonyla-

gos önállósággal rendelkezik. A hagyományok, a nem tuda-

tos tényezők fontos szerepet . játszanak alakulásában.. A 

kialakult normák anélkül, hogy-tudatosulnánák befolyá4ol- 
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ják a tények értékelését, nem csupán az egyes egyén 

esetében, hanem kisebb-nagyobb csoportok esetében is. 

A csoportokban kialakult szemlélet irányt adó attitűd-

jei, mint szokások, hagyományok, előitéletek megszab-

ják az egyén viselkedését. A merev ragaszkodás ezekhez 

a régi szokásokhoz elsősorban a polgári - vallási szem-

lélet képviselőire jellemzők, de másoknál is találko-

zunk vele. Minél zártabb egy csoport, annál nehezebb 

az uj normák elfogadása, kialakitása. 

A nemi nevelés célja, hogy  a helyes normák mind 

gyorsabban kialakuljanak és tért hóditsanak. 	. 

A progre.ssziv nemi nevelés célja a párválasztási 

érettség megteremtése, s ezáltal a harmonikus családi 
pm/ 

élet képességének  kialakitása. Szilágyi Vilmos szerint 

"A párválasztási érettséget pszichológiai szempontból 

az egyén olyan fejlettségi állapotának tekintjük,amely-

nek két fő jellemzője van. Egyik az állandó /és kizá-

rólagos/ heteroszexuális társ iránti igény, vagyis a 

párkereső törekvés. A másik az egyén képessége arra, 

hogy egy számára megfelelő és hozzáillő partnert meg-

találjon, /kiválas .szon/ ős mindkét felet tartósan ki-

elégitő intim testi és pszichés kapcsolatban, életkö-

zösségben éljen vele. 

A párválasztási érettségnek fokozatai vannak. 

A személyiség érettségének ez a dimenziója a pályavá- 
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lasztási érettséggel együtt a pszichoszociális érettsé-

get alkotja. 

A.SIROTA /1969/ francia szociálpszichológus sze-

rint a pszichoszociális érettség fő tényezője a/ alkal-

mazkodási készség, b/ személyi autonómia, önállóság, 

c/ önuralom,, önfegyelem készsége, e/ másokkal való kap-

csolat.készsége a társadalmi normáknak me gfelelően, 

f/ magasfoku tudatosság, önmagunk és körülményeink kri-

tikai elemzésének készsége. 

A párválasztási érettségnek vannak fiziológiai, 

társadalmi, feltételei is, de lényeges eleme a felnőtt 

kornak megfelelő pszichoszexuális struktura. Ezek kiala-

kulása életkortól, külső társadalmi hatásoktól, ismere-

tektől függ. Az ismeretek jelentősége abból adódik,hogy 

elősegithetik a helyes attitüd kialakulását. Az attitű-

dök nem veleszületett, hanem szerzett diszpoziciák. 

Az attitüd lényegében készség, egyfajta viselkedésre, 

vagy értékelésre. A nevelés célja, hogy az egyénre és 

társadalomra egyaránt kedvező magatartás formákat, vi-

selkedésmódokat alakitson ki.  Ha  a nevelés elmarad ezen 

a téren a normák spontán módon, a domináns hatások alap-

ján alakulnak ki. Ebben az esetben a kivánt reakciókra, 

elvárásokra csak nagyon kis mértékben számithatunk. 

H.F.KILANDER /197o/ a nemi nevelés általános 

céljaként a következőket sorolja fel: 

1./ A nemiségre és családra vonatkozó morális, egész- 
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séges, attitűdök és eszmények kialakitása. 

2./ Az ilyen attitűdökkel és eszményekkel összhangban 

álló szokások, viselkedésminták kialakitása. 

3./.A nemiséggel kapcsolatos problémák megértését 

biztositó ismeretek és kifejezések elsajátitása.. 

4./ A különböző viselkedésmódok, következményeinek a 

megértése, a közkeletü tévedések és hiányos fo- 

galmak kiküszöbölése. 	' 

5./ Az egyén emocionális és szociális fejlődésének 

olyan elősegítése, hogy helyt tudjon állni, 

mint házastárs és szülő. 

A nevelés elmaradása, a helyes normák tisztázása, 

a fiatalok hozzásegitése a normák megismeréséhez és el-

sajátitásához eredményezik ezen a téren a ma is tapasz-

talható heterogénitást. 

Miután a társadalom, mint nagy csoport nem biztosit. egy-

séges hatást, a kiscsoportok hatása még intenzívebben 

érvényesül. 

Az erkölcsi normákat a társadalom kórunkban nem 

rendezte elég tudatosan.. A közösség szokásainak egy ré-

szét ugyan  törvényesen szabályozták, más része azonban 

iratlan módon társadalmi "tabuk" által érvényesül. A ta-

buk sajátos társadalmi tilalmak, és parancsok, amelyek 

nem tudatosan, előre: meghatározott módon alakulnak és 

nem is igy alakitanak ki bizonyos feltétele$ reflexeket. 
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Mint a társadalmi tulajdon és korlátozásuk általában 

a mai társadalmi tiltások is' félelemérzésre, büntudat-

ra, szorongásokra alapulnak,  amelyek a tudatos elhatá-

rozásokat, akaratot erősen befolyásolják. A társadalmi 

ráhatást régebben határozottan tiltó, vagy parancsoló .  

jellege, a szexuális magatartás vonatkozásában ma vi-

lágszerte határozatlan és ingadozó. A mai idősebbek ré-

széről néha megalapozatlan birálatot vált ki, a fiata-

lak részéről a magatartás minták bizonytalanságából 

eredő - tulzásokat eredményez. 

Tehát az emberi magatartásformák változásai, amit 

mi erkölcsnek neve zzünk először a kiscsoportokban mutat-

kozik meg. A társadalmi fejlődés következtében a válto-

zások elkerülhetetlenek. "A feltörő ifjuság meg akarja 

változtatni azokat az erkölcsi magatartási normákat, 

amelyeket az apák szentségként őriznek, az anyák 

szentségként élnek". /Károlyi István: 197o/ 

A változás igénye és az uj; magatartási normák óhaja na-

gyon erős, akkor társadalmi összeütközések jönnek létre. 

A széxuális erkölcs mindig csak része az általá-

nos, teljes erkölcsnek, igy együtt kell hatásmechaniz-

musát vizsgálni, de külön kell speciális normáit tisz-

tázni. Felmerül a kérdés, milyen uj normák vannak szü-

letőben és milyen változások éreztetik hatásukat.. 

A prágai Szexológiai Kongresszuson /1968/ is rámutattak 
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arra, hogy a házastárs megszokott modeljében néhány 

régi vonás megváltozott. I egfeltünőbb a hűség, és hűt-

lenség értelmezése. 

A 6. kérdésre adott válaszoknál a fiatalkoru há-

zasulandók és a főiskolai hallgatók ilyen ir_ányu vála-

szában eléggé ellentmondásos megitélések tükröződnek. 

A szexuális magatartás megitélése a proba férfi 

szereplőinak szempontjából. 

VI. kérdéshez 

A fiatalkoru házasulandók válaszai esetekben és %- ban 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset eset 

Konformista válasz 27 . 28,12 15 16,85 

Megfelelő. válasz 	, 26 27,08 38 42,69 

Inkorrekt megoldás. - - NO/ VIP 

Felelősség elháritása 40 41,66. 32 35,95 

Bizonytalan válasz 
Más megoldás 3 3,12 4 4,49 

Összesen: 96 100 	. 89 . 100 

2o.- sz. táblázat 

A fiatalkoru házasulandók válaszaiból kiderül, . 

hogy a kettős erkölcs  hatása még nem szünt meg. Más-

ként itélik meg a férfi lehetőségeit, mint a magukét. 

A konformista válaszok aránya különösen a 15-17 éve-

seknél nagyon magas 28 %. Az életkorral az érzelmek 
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differenciálódása és az .6'1611(5 véleményalkotás is na- 

gyobb lesz; ez megmutatkozik mér a két korcsoport ered- 

ményeinek összehasonlitásánál is. A konformista vála- 

szok esetében a 12 %- os javulás nem véletlen. 

Azt várnánk, hogy a graviditás növeli a konfor-

mista válaszok arányát, mivel.a fiatalnak most már ér-

dekében áll, hogy  segitséget és támaszt kapjon gyer-

meke felneveléséhez. A saját konkrét esetében már 

megváltozott a szituáció, itt nagyobb felelősségről, 

nem pusztán jegyességről van. szó. Ennek ellenére a 

konformista válaszok aránya szinte teljesen megegyezik 

a 15-17 évesek válaszainak arányával. 

IV.'kérdéshez. 	 . 

A szexuális magatartás megítélése a probe férfi sze-

replőinek szempontjából. 

A gravid menyasszonyok válaszai esetekben és ;-.boa 

eset  

Konformista válasz 14 28,- 

Megfelelő válasz 17 34,- 

Inkorrekt megoldás, - - 

Felelőss4g átháritása 19 38,- 

Bizonytalan válasz 
Más megoldás  41•10 IMF 

Összesen: 	 . 50 	100  

21. sz. táblázat 
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A fiatalkorú házasulandók esetében, amint a két 

táblázatból kiderült inkorrekt megoldással nem talál

koztunk, de nagyon magas a felelősség áthárítása, ami 

az életkorral szintén csökken* A 6- os csökkenés és 

ugy®n®kfc°r a 15 A~ os növekedés a helyes v laszok irá

nyában jelentésnek mondható* basen a téren az életkor 

emelkedése jelentős változásokat hoz*

VI. kérdéshez

A szexuális magatartás megítélése a próba férfiszerep

lőinek szempontjából

Főiskolai hallgatók válaszai, ecetekben és bán

eset •
Konformista válasz 6 4
Megfelelő válasz 75 50
Inkorrekt megoldás 6 4 -
Felelősség áthárítása 50 55 »55
Bizonytalan válasz 
Más megoldás

15 ö,66

Összesen: 150 100

22• az. táblázat

A főiskolai hallgatók eredményei összehasonlítva 

a fiatalkorú házasulandók eredményeivel, szembetűnő, 

kiugró eltéréseket csak a konformista válaszok esetén 

tapasztaltunk. A 28,12 * - a 16, Ö5 % utána 4 % már ha-
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tározott érzelmi állásfoglalást tükröz, ha a megité-

lést a férfi szereplő szempontjából vizsgáljuk. Az 

életkor arányában nő a megfelelő válaszok száma és 

csökken a felelősség átháritásának aránya is. 

Amig a fiatalkorunknál inkorrekt megoldást nem talá-

lunk, itt már megjelent, ha nem is magas %- ban. Az 

életkorból adódó differenciáltabb gondolkodás és ér-

zelmi megnyilvánulás uralkodik az egyéni megoldások 

keresésében is.  8,66 ,- ban egyéni megoldást választa-

nak a főiskolások. Ilyen válaszok formájában: "Együtt 

döntenek", "megvárja, hogy melyikhez füzi erősebb ér-

zelem", "nem hamarkodja el a döntést az uj kaiacsolat 

lehet egyszerű fellángolás is". 

Megváltozik a kép, ha a női szerep megítélése . 

szempontjából vizsgáljuk a válaszokat. 
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VI. kérdéshez: 

A szexuális magatartás megitélése a proba női szerep-

lőinek megitélése szempontjából. 

Fiatalkoru házasulandók válaszai esetekben  ás %- ban 

15-17 évesek 17-18 évesek 

eset eset 

Inkorrekt megoldás 2 2,08 

Komformista válasz 61 63,54 55 61,78 

Megfelelő válasz 29 30,20 30 33,71 

Bizonytalan válasz' 
Más megoldás 4 4,16 4 4,49 

Összesen: 	96 100 	89 	100 

23. sz. táblázat 

A konformista válaszok aránya a 15-17 éveseknél 

28,12 %- ról 63,54 %- ra ugrik. A 17-18 éveseknél 

16,85 %- ról 6.1,78- ra. Bár az évek növekedésével va-

lamint csökken a konformista válaszok száma, de ez 

elenyésző. Ebből is világosan látszik, hogy a kettős 

erkölcsi megitélés jelenleg is érvényeseti hatását. 

A különböző eljárások a férfi és női erkölcs megiiélé-

sénél kifejeződésre jutnak  a  válaszoknál. Ez a tényező 

is felhívja a figyelmet, hogy a lányok nevelése terén 

még komoly tennivalók vannak. 
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VI.  kérdéshez : 

A szexuális magatartás megitélése a proba női szereplőinek 

megitélése szempontjából. 

A gravid menyasszonyok válaszai esetekben és %- ban 

eset 

Inkorrekt megoldás 

Konformista válasz . 34 68 

Megfelelő  válasz 14 28 

Bizonytalan válasz 
Más megoldás 2 4 

Összes en: 50 100 

24. sz. táblázat 

A konformista válaszok további emelkedését látjuk 

a gravid menyasszonyok esetében, itt is 28 %- ra emelke-

dett a válaszok aránya. 

VI. kérdéshez 

A szexuális magatartás megitélése a proba női szereplőinek 

megoldása szempontjából. 

Főiskolai hallgatók válaszai esetekben és - ban 

eset , 

Inkorrekt megoldás 1 0,66 

Konformista válasz 48 32,- 
Megfelelő válasz 92 61,33 

Egyéb megoldás 
Más megoldás 9 6,- 

Összesen:  150 	100 

25. sz. táblázat 
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A konformista válaszok magas aránya a főiskolai . 

hallgatóknál is jelentkezik. Itt is 4 % - ról 32 %,- ra 

emelkedett az arány. A hagyományok ereje ezen a téren 

olyan erős, hogy a tudatos erők nem kerülhetnek felszin 

re. Ezt akkor is ki kell emelni, ha ugy tűnik, hogy a 

főiskolai hallgatók 32 %- os aránya nagyon jó a náluk 

1 évvel fiatalabb fiatalkoruak 61 %, ával szemben. 

A konformista válaszok alakulását megfigyelve az lát-

szik, hogy alacsony életkor és alacsonyabb iskolázott-

ság mellett a  konformizmus veszélye nagyobb. 



IV. 

OSSZEFOGLALAS  
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t 
Összefoglalás 

Az ember személyisége társadalmilag és történel-

mileg determinált. Marx-Engels /1960/ irja: ".Az egyén 

fejlődését valamennyi többi egyénfejlődése szabja meg, 

amelyekkel közvetlen, vagy közvetett érintkezésben áll, 

és hogy az egyének különböző nemzedékeinek, amelyek 

egymással viszonyba lépnek, egymással összefüggésük van, 

hogy a későbbieket fizikai létezésükben elődeik szab-

ják meg, az utódok ezektől átveszik az általuk felhal-

mozott termelőerőket és érintkezési formákat  és ezek 

határozzák meg őket a maguk kölcsönös viszonyaiban". 

Az egyén személyiségének kialakulásában születé- 

sétől kezdve döntő szerepe van a környezetnek. Az ember 

először öntudatlanul kerül kapcsolatba környezetével 

és utánozza az ott élőket minden tekintetben. Később 

tudatosan veszi át a környezetében élő emberek viselke-

dését, alkalmazkodik erkölcsi normáihoz és a környezet 

morális atmoszférája megszabja értékrendjét. Az önma-

gával szemben támasztott erkölcsi követelmények szintje 

jelentősen függ azok személyiségétől, akikkel közvetlen 

kapcsolatba került. Később az erkölcsi tudatosság mér-

téke befolyásolja az egyén viselkedését, de hogy mikor 

és milyen szintre jut el az erkölcsi fogalmak és itéletek 

fejlettsége, az szintén nem független a  környezettől.  
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A régi élmények megszabják az ujak értékét. 

A környezet magába foglalja az életkörülményeket, 

amelyek tágabb értelemben az ember külső életfeltételei-

nek  összességéből áll. Ide tartoznak az ember anyagi és 

kulturális feltételei, .életének morális-pszichikai at-

moszférája a környezet hatásának jellege, a nevelés 

amit kapott. 

Az életfeltételek közül az anyagi és kulturális 

feltételek, amelyek az élet alapját alkotják hatást gya-

korolnak az egyén szükségleteire, annak szinvonalára, 

törekvéseit irányitják. A környezeti feltételek for-

málják az egyént, de az emberek kölcsönös viszonya 

gyakorolja a személyiség alakulására a legdöntőbb ha-

tást. Ide tartoznak a termelési viszonyok a jogi ideoló-

giai viszonyok, de nemutolsó sorb an  az idősebbek egymás 

közötti és az idősebbek és a'gyermekek közötti viszonyok. 

Az egyén személyiségét alakitó környezeti tényezők 

a belső feltételeken keresztül hatnak, a külső tapasz-

talatokat sajátos rendszerbe integrálja a személyiség. 

A kialakult rendszer minden uj hefogadását meghatároz- 

za. 

Miután a környezetnek, annak anyagi és kulturális 

szinvonalának, a benne élő személyek erkölcsi fejlettsé- 

gének ilyen döntő szerepe van a személyiség alakulására, 
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vizsgálódásaim során a környezet vizsgálatából in-

dultam ki. Azt kutattam, hogy milyen környezetben él-

nek, milyen környezeti tényezők, hatások mellett ki-

várnak 15-18 év között házasságot kötni a fiatalok. 

Mutatkozik-e valamilyen közös az átlaghoz viszonyitva 

eltérő jelleg, ami inditékként szerepelhet a korai 

párválasztásnál. 

Először a közvetlen környezet a család szerkeze-

tét, annak erkölcsi és kulturális feltételeit, anyagi 

viszonyait elemeztem. A  mikrokörnyezetet a családot 

vizsgálva megállapithatjuk, hogy a vizsgált fiatalkoru-

ak 30 %- a elvált szülők gyermeke, amely jóval maga-

sabb az átlagos aránynál. A szülőknél a válást gyakran 

többszöri házasságkötés követi, amelynek következménye-

ként a gyermek nemcsak az egyik, de gyakran mind a két 

szülőt elveszti. A szülők cserélődése az állandó követ-

kezetes nevelői hatást eleve kizárja. Az elvált csalá-

doknál is magasabb a rendezetlen családi körülmények 

között élő fiatalok száma a vizsgált fiatalok 48,3 %.- a 

él ilyen körülmények között. Ide soroltuk azokat a szét-

hullott családokat, ahol a szülők hivatalosan nem vál-

tak el, azok.. :, ahol össze sem házasodtak, de már a so-

kadik élettársi ,közösségben él az anya, az alkoholos 

szülőket és azokat, akik valamilyen társ4dalom.ellenes 

cselekedet miatt börtönbüntetésüket töltik. A rendezet- 
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len körülményeknek gyakran anyagi veszélyeztetettsége 

is van  az erkölcsi veszélyeztetésen kivül. 

Elég magas azoknak a fiataloknak a száma, akik a 

negativ családi körülmények miatt hosszabb-rövidebb 

időt már állami gondozásban töltöttek, de jelenleg va-

lamelyik szülővel élnek. 

A fiatalkoru házasulandók alacsonyabb kulturális 

körülmények között nőttek fel, a szülők iskolázottsága 

alacsony. Az nyák 40 %- a háztartásbeli, ebből annak 

kellene következnie, hogy több időt tudnak a gyermekeik-

nevelésére forditani. Viszont ezen esetben az a veszély 

is fennáll, hogy az azonosulás következményeként a gyer-

mek nem választ kereső foglalkozást és nem tekinti a ta-

nulást fontosnak. Az anyák mindössze  5,9 fia-- a szakmun-

kás és csak 2,16 %- a rendelkezik valamilyen egyéb szel-

lemi foglalkozással. Felsőfoku végzettsége egyetlen anyá-

nak sincs. A vizsgált fiatalkoruak csaknem 10 %- ának 

meghalt az édesapja - és magas az anyai árvák száma is. 

" A szülők 44 %- ban az idősebb korosztályhoz tar- . 

toznak. A szülő és gyermek közötti jó kapcsolat kiépi-

té séné l gyakran akadályozó tényezőként szerepel a nagy 

korkülönbség. A szülő maga is érzi a távolságot és vagy 

tul szigoru, vagy nagyon enyhe követelményrendszert ál-

lit a gyermek elé. Alig találkoztunk olyan fiatallal, 

aki tanácsért vagy segitségért a közvetlenül felmerült 
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nehéz problémájának megoldásában a szülőhöz fordult 

volna segitségért. A gravid fiatalkoruak explorációja 

során kaptuk ezt az adatot. 

A fiatalkoruak iskolázottsága szorosan összefügg 

a környezeti feltételekkel. A legutóbbi vizsgálatok 

eredményét viszonyitva javulást tapasztaltunk az is-

kolázottságnál, de 3-4 % most sem végezte el az álta-

lános iskolát és csak 25 %- nak van valamilyen szakmá-

ja. Nagyon magas a segédmunkások száma, a 15-17 éves 

korosztálynál azoknak a száma, akik otthon segédkeznek 

a háztartásban. Ugyanennél a korosztálynál 10 % azok-

nak az aránya, akik tanulmányaikat hagyják abba átmene-

tileg, vagy véglegesen a házasságkötés miatt. Gyakran 

előrehaladott graviditás és a várható szülés akadályoz- 

za meg őket tanulmányaik folytatásában, vagy a házasság-

kötéssel jelentkező anyagi problémák. 

A környezete miatt, ugyis hátrányosan induló fiatal  

maga is óriási hátránnyal kezdi az önálló életet. Nagyon 

ritkán rendelkeznek olyan szilárd jellemmel, olyan kiemel-

kedő személyi tulajdonságokkal, hogy ne a maguk hátrá-

nyos családi körülményeit reprodukálnák, annak összes 

negativumával együtt. Társadalmi szempontból nagyon fon-

tos ezeknek az összefüggéseknek a kihangsulyozása. 

A környezet ahol él és a munka, amit végez megha-

tározza az ember szükségletét és igényszintjét. A jelen 
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környezet a következő generáció eszményeit is befolyá-

solja, hogy milyen lesz a következő nemzedék, ez a je-

len nemzedék életkörülményeitől, életmódjától, élet-

szemléletétől függ. 

"A személyiség bonyolult és sokoldalu, mindenek-

előtt törekvései és viszonyai jellemzik, amelyek ki-

fejezik szükségleteit és érdekeit, érzelmeit és meggyő-

ződését. A személyiséget jellemzik továbbá a megismerés-

ben és a gyakorlati tevékenységben feltáruló lehetősé-

gei, ismeretei, készségei, jártasságai, szokásai s vé-

gül képességei". 	/A. G. Kova l jov: 1972/ 

A képességek nemcsupán a gyakorlati tevékenység produk-

tivitását szabják meg, de a személyiség fejlődési ütemét 

is befolyásolják. 

A tanulmányi eredmény nemcsak a képességek, az 

adottságok függvénye. A környezeti tényezők nagymérték-

ben megszabják, hogy a tanuló milyen iskolai eredményt 

ér el. Amikor a fiatalkoru.házasulandók tanulmányi ered-

ményét vizsgáltuk, akkor ezeket a szempontokat is figye-

lembe vettük. A vizsgálatainkat kiegészitettük intelli-

gencia-vizsgálattal is. A Raven-teszt segitségével mért 

eredmények nagyon alacsonyak a szokásos 66 %.- os átlag-

övezetbe tartozás helyett a fiatalkoruaknak csak 50 %- a 

esett ebbe az övezetbe, a többi ennél gyengébb telje-

sitményt mutatott. Egyetlen vizsgálatra került fiatal 
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eredménye sem esett az átlagövezet fölé. 

A személyiség nagyon fontos összetevője a jellem. 

Az egész ember magatartásának és viszonyulásainak meg-

határozott stilusa. A jellem egymással összefüggő sajá-

tos rendszerében a központi helyet az erkölcsi meg-

győződés, beállitódások, szokások foglalják el. A hét-

köznapi gyakorlat a magatartás meghatározásánál el-

sősorban az erkölcsi vonásokat emeli ki az akarat mel-

lett 

Tudjuk, hogy az erkölcsi itéletek fejlettsége nem 

szabja meg egyértelmüen a magatartást, de befolyásolja 

azt és az erkölcsi meggyőződés nélkülözhetetlen fel-

tétele az erkölcsi fogalmak megfelelő szintü ismerete. 

A felmérésnél a vizsgált fiatalkoruak erkölcsi  

fogalmi és normaismeretét az erkölcsi itélő- és értékelő-

képességét vizsgáltuk elsősorban. A konkrét erkölcsi 

szituációk megitélése, erkölcsileg problémás helyze- 

tek esetén való állásfoglalás, az értékrend alakulása 

adta a vizsgálati anyag alapját. Az értékrend az erköl-

csi fogalmak és itéletek fejlődését is vizsgálat alá 

vettem, ezért bontottam le korcsoportonként is á meg-

vizsgáltak válaszait. A 3 korcsoport eredményeit ösz-

szehasonlitottam, a korcsoportokat 15-17 évesek 17-18 

és 18-19 évesek alkották. 

Iskoláwottságát és környezeti hátterét tekintve a 

két első korcsoport heterogén összetételű és főleg nega- 
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tiv környezeti tényezők dominanciájával találkozunk. 

A harmadik korcsoport iskolázottság szempontjából ho- 

mogén összetételü és rendezett körülményeivel a pozitiv 

pólust képviseli, tagjai elsőéves tanárjelöltek. Ér-

tékelésnél ezeket a szempontokat figyelembe vettem. A 

kérdésekre adott válaszok értékelésénél a következő 

összefüggéseket tapasztaltam a fiatalkoru házasulan-

dóknál, akik negativ körülmények között élnek a szoli-

daritási próba vizsgálatánál a felnőtt szolidaritás do-

minálV, és amint ez  várható  volt az életkorral emelke-

dett a felnőtt szolidaritási arány.  A jelenleg is is-

kolás szituációban 616 főiskolai hallgatóknál a társ-

-szolidaritás van tulsulyban és a fiatalkoruakhoz vi-

szonyitva 2,24 ö- ról 33,33 %- ra emelkedik ez a vá-

lasztás. A főiskolai hallgatók a helyes normát ismerik, 

de a viselkedésüket nem az erkölcsi fogalmak fejlettsé-

gi szintje szabja meg, hanem a körülményeik. 

A hazugság fogalmának ismerete és helyes megité-

lése az életkor függvénye. Az életkorral arányosan nő . 

a helyes válaszok száma. A 17-18 évesek és a 18-19 éve-

sek közötti ugrásszerü emelkedés nemcsak az életkorral, 

hanem az értelmi tényezőkkel is összefügg. Az iskolázott-

ság és az értelmi tényezők hatása ennél a kérdésnél is 

jól érzékelhető. 
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A szándék és a következmény értékelését vizs-

gáltam az V. kérdésnél. 'Az életkor emelkedésének itt is 

pozitiv befolyása van. Az első és második korcsoport 

között is lényeges emelkedés mutatható ki és tovább, 

nő a helyes válaszok aránya a főiskolai hallgatóknál is. 

A hazugság fogalmánál egy-egy  cselekvés értékének megi-

télésénél az életkor nagyon döntő tényező, ezt vizsgá-

lataim is igazolták. 

Az igazság fogalmának megité lésénél az életkor nem 

hatott pozitiv tényezőként. Az első két korcsoportnál 

életkor szerinti visszaesést, a harmadiknál már emelke-

dést tapasztaltam. Az emelkedés nem volt az elvárt mér-

tékű. A válaszokat itt is elsősorb an  a konkrét élethely-

zet határozza meg és a normák ismerete nem szabja meg a 

cselekvést. A negyedik kérdésnél az értékrend alakulá-

sát vizsgáltam és az értékelésnél alacsonyabb szintünek 

tekintettem azokat a válaszokat, amelyek anyagi szükség-

letből fakadnak. A nyugodt otthon igénye, amely több 

forrásból táplálkozik, minden korcsoportnál magas arány-

ban szerepel. A hivatás, a müveltség igénye már nagy  el-

.tolódásokat mutat  és az idősebb korcsoportok esetén 

gyakrabban szerepel első helyen. 

Legnagyobb eltérések a VI. kérdésre adott válaszok-

nál jelentkeztek, a szexuális magatartás megitélésénél. 

Ebből a szempontból a fiatalkoru házasulandóink speciális 
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helyzetben vannak. Válaszaik nem tükrözik azt az érzelmi 

érettséget, amit adott helyzetben tőlük elvárnánk. Kü-

lönösen meglepő volt mind a három korcsoportnál a kon-

formista válaszok magas aránya, amely szexuálerkölcsi 

nevelésünk hiányosságára hivja fel a figyelmet. 

A régi hagyományok hatása nagyon erős, különösen ha az ' 

erkölcsi magatartást a női szerep szempontjából ité-

lik meg. A  válaszokból  kiderül, hogy szexuáletikai szem-

pontból ma is más mércét alkalmaznak a férfiak visel-

kedésének megitélésénél. A szabad választás, a döntés a 

férfi joga, ez a fiatalabb karosztály válaszaiban tük-

röződik elsősorban és az is, hogy a lányoktól azt vár-

ják, hogy álljon félre. A főiskolai hallgatók megfelelő 

válaszai ennél a kérdésnél ugrásszerü emelkedést mutat-

nak, ami szintén arra enged következtetni, hogy az ér-

telmi tényezők az iskolázottság segiti a helyes megi-

télést és a konformizmus legyőzését. 

A  vizsgálatokból kiderül, hogy az erkölcsi fogal-

mak és itéletek fejlettségében milyen döntő szerepe van  

annak a környezetnek, ahol a vizsgált személy él, ahol 

nap-mint nap állást kell foglalnia, bizonyos viselkedé-

si módokat meg kell itélnie és kritikus helyzetekben 

döntenie kell. Ezen a tényezőn kívül fontos befolyásoló 

erő az értelmi szint és az életkor is. A vizsgált f iatal-

koru házasulandók esetében mind a három tényező az át- 
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lagnál alacsonyabb szintü. Ebből természetszerüen kö-

vetkezik, hogy felnőtt személyiségnek megfelelő 

felelősségvállalást, életvezetést csak nagyon ritka 

esetben várhatunk el tőlük. Az  ebből  adódó társadalmi 

következményekkel számolni kell. A társadalmi követ-

kezmények nemcsak ezeknek a fiataloknak, de a későbbi 

generációknak a sorsát is megszabják, ezért nagyon 

fontos széleskörben tudatositani, hogy felnőttszintü 

felelősségvállalás csak felnőtt életkorban várható el. 

A serdülés időszaka  nem az egész életre szóló döntések 

és felelősségvállalások időszaka. 

A felnőtt társadalomnak kell megoldani, hogy eb-

ben az életkorban ne szülessenek ilyen életre szóló 

meggondolatlan lépések, amelyek későbbi generációk sor-

sát veszélyeztetik. 

d 
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/Tankönyvkiadó Bp./ 

Az én a társadalomban. 
/Kossuth K. Bp. 89-95, -112.o./ 

4o./ A.G. Kovaljov 1972 	Személyiséglélektan 
/Tankönyvkiadó Bp. 67-70, 
356./ 

41./ Kovács András 1968 	Feladataink az anyavédelem 
területén. 
/Népegés.zségügy 5 sz. 263-
-267./ 

42./ Körmendy István 1969 
	

A perinatalis prevenció 
feladatai a gyermek és if-
juságvédelemben. 
/Eü. felvilágositás 3.sz. 
lo5-11o./ 

43./ Kun Miklós - 1972 
Szegedi , Márton 

Az intelligencia mérése 
/Akadémia Kiadó Bp. 15, 
44-47./ 
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44./ Lőcsei Pál szerk. 1971 ' Család és házasság a mai 
magyar társadalomban 
/Közgazdasági és Jogi K. 
Bp.  169-198/ 

45./ Marx-Engels 1960 

46./ Magyar Közlöny 1974 

Marx-Engels művei III. 
kötet. 
/Kossuth K. Bp. 432-433/ 

A házasságról a családról 
és a gyámságról szóló 1952 
évi IV. Törvény, módositá- 
sáró l és egységes szövegéről. 
/Magyar Közlöny 1974. május 
14.sz./ 

47./ Mérei Ferenc 1971. 	Közösségek rejtett hálózata 
/Közgazdasági és Jogi K.Bp./ 

48./ Mérei F. - Binet A.  , 	Gyermeklélektan 
1970 	 /Gondolat K. Bp./ 

49./ Molnár Zoltán szerk. 

5o./ Nagy Jánosné 1971 

51./ Nagy Jánosné 1970 

Akceleráció és nevelés 
A TIT IX. Szegedi Pedagógiai 
Nyári Egyetemén elhangzott 
előadások. 

Követelmények és eredmények 
az erkölcsi nevelésben. 
/Pedagógiai Szemle 78.sz. 
636-647/ 

A 14 éves tanulók erkölcsi 
itéleteinek sajátosságai; 
/Pedagógiai Szemle 2. sz. 
112-122./ 

52./ Pázmányi János  10, 71. 
 Hegedus Tibor 

Házasságon kívüli terhesség  
és szülések orvosi problé-
mái. 
/Orvosi Hetilap 31.sz. 
1823-1828/ 
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53 ./ J.Piaget 1935 A gyermek erkölcsi esz-
méinek fejlődése . 
/Néptanitók lapja 2. sz . 
67. o./ 

54./ Popper Péter 	1970 	A kriminális személyiségza- 
varok kialakulása. 
/Akadémiai K. Bp.: 68-69, 
127-135./ 

55•/ Radnai Béla 1964 	Az ifjukor lélektana 
/Zrinyi K. Bp./ 

56./ Rózsa Artur 1969 	Az akceleráció urbanizációs 
vonatkozásai. 
/Népegészségügy tsz. 86-91/ 

57./ Sz.L.Rubinstein 1964 	Az általános pszichológia 
alapjai I-II. 
/Akadémia K. Bp. 782-956./ 

58./ Sz.L. Rubinstein 1967 	Lét és Tudat 
/Kossuth K. Bp. / 

59./ Sz.L. Rubinstein 1955 	Voproszi pszichológii 
/1. SZ. 16.0./ 

6o./ D. Rogers 1970 	Az ifjukor lélektana 
/A Főiskolai Ifjusági Társ. 
84-87./ 

61./ Sárkány Jenő 1970 Az ujszülötthalálozás néhány 
biológiai és társadalmi vo-
natkozásáról 
/Egészségügyi Felvilágositás 
4. sz. 145-152./ 

62./ Székely Lajos 1970  
Szabó Pál  

Vizsgálatok a tanulóifjuság 
eszményképéről önvallomások 
alapján. 
/Eü. Felvilágositás 6.sz. 
254-261/. 
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63*/ Székely Lajos 1968

64*/ Szilágyi Vilnos 1973

Áz egészségnevelés hely
zete az Iskolában 
/Pedagógiai Szemle 7-8.sz.

Bevezetés a szexuál- 
pedagógiaba • 
/Tankönyvkiadó 3p. 27-32/

65*/ Tímár AndMané 
Bácskai Józsefné 1968 Fiatalkorú házasulandók.

/Pedagógiai Szemle l.sz.
29-4o/

66*/ Várbíró Béla 1971 Adatok a koraszülöttség 
egészségügyi és társadalmi hatámjhog t 
'SJEUT’’35-oa-

67./ W.Vier 1963 Az erkölcsi Ítéletek lé
lektani elemzése. 
/Padagogik 6.3Z. 531-542./

1972 Magyar statisztikai 
zsebkönyv.
/Statisztikai K*3p. 1972/

68./




