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BEVEZETÉS  

témaválasztásomat az a tény indokolta, hogy 

na  agyra többször kerül a társadalom érdeklődésének 
közóppontjába a fiatalok viselkedésének deviáns meg-

nyilatkozásai. A disszertációm céljának: 

- az ifjukori deviancia kutatósén bolül agy 

zórt intézet növendékeinek pszichológiai. 

pszicho-pedagógiai szompontu megiemorósét 

jelöltem mog. 

- továbbá személyiségűk állapotának mogisseré-

sát a azoknak a pszichodinaraikai mechaniz-

musoknak a feltárósát, amelyek elvezettek a 

deviancia kialakulásához. 

-' valamint agy üsszehasonlitó vizsgálatot vó-

gozni hasonló koru ős szocia-kulturális 

holyzetü nem devians állarai gondozott fiats-

lokkal. 

Törokodtem olyan adekvát módszereket alkalmazni. 

amelyek a vizsgált populáció színvonalának. diszpozi-

ciójának riogfololt, valamint az adott intézet Jolla-

gót is figyelembe vo t t o ; 

- intenziv interju a vizsgált és a  kontroll 
csoport harminc-harminc növendékével ős 

í. A. T. vizsgálatuk 

- pedagógusokkal, pszichológusokkal való kon-

zultálás. 



Gyakorló pedagósukónt régen foglalkoztat a tár-
sadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalok n®- 
voláscínok kérdáse. Az  ifjukori doviancia kut3tás meg-
ismeresse, összefüggéseinek vizsgálata, a szakiroda-
lom mélyebb tanulmányozása hozzásngit ahhoz, hogy a 
disszertációm által probléma felvetásekkol gazdagit- 

sac az e terüloton munkálkodó kartársaim rQSzocia- 
lizáció;; feladatainak komplexebb megolc:4s4t. 



./  LMÉLETI ÁTTEKINTÉS  

deviáns, illetve a társadalomba beilloazk©dő fia-

talok cagatartása, motivációs rendszere. oz©aályisóg-

űtrukturójuk függvénye. 	szoraólyiségpszichóiógia a  

ozózadforduló éveiben kezdett önállósodni ás napjain-  
::ig o;;yre terebélyesedd tudoa.ányterülotté v{ilt.  

I . 	szoscólvisóq foci/amp  

A : személ yiség fogalmának lanye3c,}osubb de f iniciói  

a következők:  

"A személyiség azoknak a pszicho--fizikai  rend-

szereknek a dinamikus organizációja az agyénben,  

araolyek jellogzetee vioolkedásót ós gondolkodását  

c:otorwínál jik."  

/..11aort   . 1970./  

y.~~ r7ályisó kialakulásában c oaceak a biológiai  
uiszpozciónak van szerepük, hanem a tapa3ztalatoknak  

ia. t Xüküdését két ellentálas folyamatnak .`3z okkoaodá-
ciúoak ós az asszimilációnak az ogyonsulya jollemzi.  

fogalom-pór a pszichológiai irodalomban tübbfále  

olnc"czóss©l előfordul;  

.szociálpszichológiai nézőpont:  

" az akkomodativ személy dependens. az aoszimila-

éiv azcmóly indapcndens, m6a tercsinológiával kon-

foruista, illetve nonkonformista"  

/Möre i. 1947./  

samélyiséget alkotó ós ez alkalrazkodást bizto-

c{tó rendszerek Lewin szerint 1975:  

1/ a szomatikus rendszer  

2,/ a kognit i v rendszer  

3/ a  motivációs rendszer  

4/ 63 az "ón"  



Vizsgálódásunk szempont jóbdl a sotivAeiós rend-
szer és az "5n" szfóra kiemelkedő jolanttSaó,gü, A  
személyiség viselkedésében meghatározó szerepe van 
• metivácibs rendszernek a környezet hot3sén kivül. 
• morivuraok a szereae3lyiség ha j tóerői, az elsődleges 
haj tcíerók az alapvető szükségletek /6he;óg, alvásigény, 
tó rc ^skape:x►18t/. 
WAn "kváziszükségletnek" másodlagos hajtóerőnek 
nevezi azokat a motivumokat, amelyek nem biológiai-
lag aúottbk, hare+ kés3bbi tanult szarze3urétjyc;:ink. 

t iangs+ulyaz`a azonban, bogy éppoly valóságos ha j te3- 
ortite, mint a veleeazűl€etett raotivumok, a biológiai 
szüksé;rl.etoi:. ,, caéaod3.agus szükségletek funkciója 
ugyanaz, mint az elsődlogasekeS; hiányállapot meg-
szűntetése, koapenzB.Lás, agya ►nsuly-halyroéllitós. 
.'= egyén tearraászc3res törekvése,  bogy megteremtse 
önmagában a bals3 környezetének eyycnsu2yót. 

,, : 4p nézeteihez csatlakozik a szenélyiséglá- 
se tc„ modern  ma/  kutatója U'r.l?orvath Gvgrgy is; 

"A  lxomeooztázis a szervezeten belüli rendszer 
rek egyensulyi mechanizmusait, e szervezet 
"belső környezetónok" állandóságát Hoc-valósi-
tű fülyamatokat jelenti, 	homeosztázis 

..aiter Gannon kutató szerint - egy állapotot. 
amely egyszerre a  változékonyság és a relativ 
állandóságot jelöli." 

/liojvéth György  1976./ 
. 	Laviin gondolatrendszerében a személyiség struk- 

turá,a nozgókony, folyton módosuld. Vannak ugyan vi- 
szoleg állandó részei - szenzonotorikus zóna - 
do  c  v  .selkodós meghatározása azempontjóból fonto-
sabL tLnyozdk a pszichológiai környezet fűggvénye-
kónt manifesztálódnak. .i személyiségnek dinamikája 



van, permanensen állandó átalakulásban lévő rendszer.  
4\ szemdlyi ség Önmagában rág nos alkot onergiarundszert ,  

hanoi, csak a pszichológiai környozettol együtt.  
"'vnállúrendszernek "mikrounivorzumnak" funkcionó-

Iis egységnek tehát nem a szemdl ft kell tokinte- 

ni. hanem  a Imaso  aminek a szemolya rós`c.  
Igy a feszültség nem a czooólybon táLla;:. hanois a  
szasély ős a  környezet között."  
....Sea  a személy, sem a környezet nea forrása a  

visolkedéánek önmagában, han©a csak a kettő din.e-

L .kus egysoge adhatja meg a pszichikus törttinós  

okót. A pszichikus mozgást a személy ás a környe-

zet közti faszűltaóg hozza látra. mozgást létre-

hozó erő nemcsak biológiai szükségletből támadhat.  
honim személy ás a pszichológiai környezet bár- 

caoly ténye között k aletkazett feszültságböl,"  
/ La wi n,, 1975.;  

A slyiaég alakulása nemcsak az öröklött haj-

lanoktől á3 a környezet hatásrendszerétől fűgg. A  

pszichológiai determinizmus törvénye szerint  

"7 %ülső környezeti ingerek az egyén balső fel-

tételei t51 fW' ően hatnak"  

/Rubinotein• 1964./  

;,zomélYi88r~ közpond rendszere :  az "án".  

ónkép az egyén tudatosulórónak folyamán alakul  

ki. Kezdetben az énkép nagyon is szub joktiv, ér-

zelmileg erősen szinezett. Csak az ogyán ember-

ismerote áo Önisnerete fejlődésével válik a va-

lúsógot nind habbon tűkrözó. tár9Yilogos megitó-

léson, önismereten ás önértékelésen alapuló énkép- 

p6" 
 

/Kiss  Tihanér,  1978.9.0./  



holyes vniscaareti köp t:iolakitásaban sorsdöntő  
ozorope van az utánzásnak, az ompétiának, az identifi- 
kációnak, valamint szerepjátékoknak.  

"f.z utánzás ós az empétia révén a Uegfigyaló ás  
az utáuzú gyermok átveszi a számára imponáló  
modell egyes  magatartásformáit, azokaz kisró  
órzolri állapotait. attitűdjeit.  

furio 4ps T.  36.o./  
" h.i„g a< utánzás soren a cselekvásccut, az empátia  
révén érzéseket másol  Is a gyerwotc, az azonosulás  
fo.I.yamatóben a minta szeRadlyiségávol azonosul ;  

őrtőkeivel, erkölcsi  normáival, egé:. .w,  l etv©zo-  

t 4: fiéJE3l. "  

/Ransburq Jenő.,  1g75./  

i .úr ^i Ferenc /1976./ állapit ju meg:  
3zerepcknek változása messzemenően fejleszti  

az óntudatot, az án és a másik összetartozásának  

ós kíulönóllásáriak megértősét, faj 1oszti oz "é;3  
vc;yck" élménykórót, de jóval kevésbé fejleszti  

az énképet, az önmagáról való köpet.  

Jr,~ l,is~  Tihamér szerint mégis;  
"jelontós, he jóval kevésbé is, de fejleszti az  

énképet, amennyiben a szerepben a gyerook nemcsak  

azonosul a mintával, hanem a modell jellemző ma-

gatartásformáit utúnkdpezi és bogyakor1ással tu-

lajüonsógait magáévá teszi".  



1i kiimozet f unkció ia a szQraólvisÓn óp3tt á9ábon  

A  környezet ez©r©p©. fo3,adat© az, hogy a gyornQ:í  
fejlíSdá aL f olymin fellépő u j biológiai ős pszicho-
szociális szOkságleteit kielágitso. Minden ólctkorban  
csak okkor bontakoznak ki az uj funkciók, sőt az uj  
ozűkséglettik is, ha a gycrnok a környezetből ösztön-
zóseket kap ós a fejlett uj magatartási formákat me}•  
orősités vagy értókelés követi. ÉrtélcQióst jolent  a 
gyermekkel való foglalkozás is. Nagyon fonton a kis-

gyermek "ni ez" korszakában adott kórdéceinek a ki-  
©légix6sao. .%aonnyiben válasz nalkül waraduak kórc3©sei,  

ugy órc}klőLGsv elapad, az árdekl8dés, mint a tanulási  
met•tvéció is megszűnik. Az in;lerszvgány, prinitiv kis-  

gyoraoki:ori környezet az egfáaz  intellektuális fejlő-

(Mot  veszélyezteti.  A gyermeket fojlŰdúoo folyamán  

agyratáguló környezethoz, agyratöbb szguw+yhoz  k~r- 

tik szűkswglotdi. 	órtókelós szGksógletót - szülő,  

cgondczó, podagáyub - mindig más azcmóly elógiti ki  

©lsődl©yes©n. t: "referencia" ;,zcc.ályrrk ártókolóaánok  

elmaradása elindithat je a azemólyi3égfQjlődós zavarait,  

neiy sulyQsabb esetben inadaptációhoz, antiszociális  

magatartáshoz, dQviancióhoz vezethetnek.  

A személyiség elméletek oltarő irinyzatainrak  

"fehér foltjai" vezette!: a szocializieió kutatásához.  

s`.idorűlt ugyanis, hogy a vzomólyiSbg teoriók non ad-

tok összefüggő magyarázatot az agyón fojl8décc.:aon ta-

pasztalható nagy variációkra.  

A szocializáció fogalmának kialakitása lehetővé  

tatte a különböző ozaraólyiscág elr,óletok órtákos mozza-

natainak magasabb  szintű,  rendszerben való bnil.teeactú-  

sót ós tovóbbi fejlosztósét.  



- a _ 
n. .', szoci izárciá 	szocializációs  ártalr.~k 

..  .' ;~azoci~Iízáció 

Az  utóbbi évtizedekben a tórsadeZer.►tudomámy érdek-
lődésének középpontjába k®rűltel: a szocializáció fo-
lyamatéval foglalkozó kutatások eredményei. .', kutató  
r»unkók során egyrészt vizsgálták a  környezeti hatáso-  
kat, amalyek kózegáben végbracrent a szocializáció, raéo-  
részt padig az egyén viszonyulásának lehetőségét a  
szoc3nl  izációhaz. Megvizsgálták, hogy az egyén  mi módon  
igyekszik elsajátitani a társadalmi normákat, értéke-
ket. zagatartási farruákst, szerepeket. attitütiüket.  

Számos kutató kiindulópontként a szocializációt  

olyan folyamatként fogja fel e  amelynek soron uz egyén  
Leilleszkedik a tórsadalomba.  

",1z emberek szeloktiven ©lsajótitják azokat az  
órtókeket, viselkedéseket, érciekeket. képessége- 
ket és ismereteket - röviden kultur't - melyek  

azokban a csoportokban érvényesek. oi ►ová tart©mm  
nak. vagy amelyek tagjaivá szeretnének válni."  

/Ile rton. 1957./  

"Az ogyónsk megszerzik azt a tudáiit. azokat a  
készaégeket es  képusségeket. amelyeknek birto--  

káuan a csoportok és a társbúalou többé-kevésbé  

eredményes 	vélhatnsk."  

	 1970./  

",'Itz ember társadalmi lénnyé válik. kialakitja  

az egyéni személyiségét és a kultura továbbedá-  

sóval folyamatossá teszi a kultura fennmaradását.  
közvetlen ható tényezője a gyermeket  körülvevő  
emberi kapcsolatok rendszere.'  

/Vuda 	1972./  



.. 9  

n acis 	=rmokk  

Eoxicholdgtai oldalról az utóbbi időkben egyik leg-  
többet vizsgált is  legjobban feltárt terület a kisgyor-  
mot:Lor. A  re jlSdáslólaktani ás nólylélektanf kutatások  
ttcíüt pi alapján a legtöbb szorzó hanr;sulyozzw ennek a  
korszaknak  & jelentőségét az egész személyiség - ás  
igy a szocializáció - későbbi alakulása szenpontjiákx5l.  
Ekkor alapozódik meg a személyiség +etruict urá;j a, hordoz.-  
v~ ogyaránt a későbbi kibontakozás ver;y a lOcőbY.ii za-
varok alopösszot©vőit. Kiemelt jelentSságe van az anya-
gyermek kapcsolatnak, különösen annak első h6t évre nse  

szakaszának. a  koria anym-gyermek kapcsolat különleges  
ainősógű. .`: c:ecsee8 oldaláról nézve az  anya-gyermek  
kantaktusa ®gyaáskefoly*f, világ. Az  anyai gondozás és  
az anyával történő interakciók során válik szót fokoza-

tosan az án ős a kü1vm5 ;,. A  szétválás, a  külső  ás bol-
eti  világ egymástól elhatárolható létezése a feltétele  
n további pszichés fejlődésnek, kapcsolódásnak annak,  

hogy az egyén r ttűlvilággal. környezete tagjaival meg-  
felelő kölcsönhatásba léphessen. Elfogadott  nCwet,hoOY  

a i°i sgyermak fe jlődáse, szocializációja szakaszokban  
zajlik. AZ egyes fázisok más cSs m33 szocializációs hn-  
túsok cvAr-,árn hozzáférhetőek. ri kutatások világoesn  
biz.onyi.tják, hogy a kiegyensulyezett anyes-gyermek vi-  
c.zcny órzelni-kötődési biztonságot ad, segbv az elsi-  
vársasotláctól, s  feltétele a ltóm6bbí tárakapcsolatok  
kialakitásának.  

_l?  nrrkező esetben:  
" primér szeretet az ősbizalom hiánya, a korai  

ar ,"4-gyenneit kapcsolat nem  ocgfc3o3ő vc3t.n az  
oracdője számos sul;o3. w szeaályiadr r;lapvatd  

:avarára mutató folyamatnak."  

,~t~áli.nt, 13E0 ; Spik 1972: @os:lr  y  . 1075./  
/idézi Mé, r LT~  -~itttt ~nas .1~3t~i/  r r r r~r ~~.r~.•  
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".A szocializáció kitűntetett korszaka O-6 óv.  
Ebben az időszakban a gyermek "órzelni  lény', 
aki biztosabban, pontosabban érti meg a  meta-
kommunikációt. mint a verbális kézlóaokct.  
fiundnetD1ágiai hipotézis, hogy az állatvilág-

ban ismeretes "iopriting", aoi a szűletús olad  
úr L'lcban órvényesűl. az orrbor-gyersieknól elhuzó- 

diE: az első hat évre. Ebben ez idűaz..akbnn az  

állandó gondozóval való szeretet-kapcsolat in-
dukálja, serkenti aktivitdoát. órdeklüc:ósót.  

gondolkodósát, kezdemányoz4eót vagyis azokat  

A készségeket, amelyek az egyén indiviauoii-

zéciájót éc társadalmi beilleszkedósét is meg-

alapozzék. hp nom irányul felé jo pozitiv meta-

kemult.nikáciá, illetve negetiv vagy -anbivalens  
metakommunikációt észlel, akkor pszichikum fej-

lüd e rutardálóxiik. vagy óngyenue:rúg, inicongruen-

ciö, sodródásra. társadalow ellenességre, pszi-

ob6ziora volt)  hajlani jön létra, alakul ki a  
;s zooé1.yieógben. "  

/ftua ivi i9A L:T ~cirfiríé.198U  

család s o  u r i. 	~ie 

szocializációs folyamttt 4cázvetitűi elsődleges  
á:, másodlapos jelent8ségüek, A  család elsődleges  szo- 
Cisli::: icxós 

 

kiscsoport, m3sodlagosak a továubi szo-  

c3a1i ~~ :c~ ús ágensgk.  

". etaber kulturájának szokásait, szabályait ós  

a viuolkadós külső elvórásait jórészt az  első  

szociális kötelékben, a családban tanulja riog.  



A csalód doi 	away  Aro`rodak óta  

kul turübam lfts:ik valamilyen formal'.  
Olyan ólotkorat o  ilia ly#en 	ldtünit  ~- 

valdaul. pozicilda fejlőddoünú  padig alapIMMO Jo-  
gyoit  . 	arculatát bontja t;i, 4 emalác1  
ez cx,tydn éa O ftigimida.lowhe2ti lavy tit(i ftmoonc>rt ,  
::ppon. ezért 4411a5dlegcao kö.:vatitQ tdroacialwi" L ~~  f..  

sGgnok tarthatjuk."  
A3aQdv Lsuetko.  1977./  

~ caoldci 	tovót.omfaógo 	aokrótit.  
~.~ia  lizáci6s funkciója ealbbezintd.  
~u4:a 1 0  /1971.1 tiz f  urkc3.ót oulit:  

1. A  gyarook ólotiontortóoa.  
2. A  gRformaG sarwolcai fcr jl8dóaónok, i,llotvo az cír-  

zo;1ut fujlddd3 blapjaimek oogxsrontóso.  
;,. WO,  *era tásap, anolY #ajlt3dt* Ant click t cx~li ~̀,.- 

kog ni.t iv f caltótolo. c*iien  alakul oz tin ós  
az ór*tudat .  

4. A  kultur'dra jellcrr-.~zü szocializáció ós vioalko-  

dáaá nornák kialsaículáoca.  
~ laterakcióa tár,  atilt a szociális vzazanyuláo  

idvntitó.a alapja.  
orakaorhoz való viozranyulóo 'cst alakitó€3o.  

SW*  a lofotOocígo, hogy   a utioik Qcabar kodrórc  
Valet.  

i;  .  , 5zDtablaia visolkaddi elopvotci rószat az au-  
p5tie. a külcoönőooft, a viozonz.rwic. a iAorma.  
a  jogok. a kvtol.aauógok caagtanitáoa.  
iiotivóciók, ideálok t.ialak..itdoa, ani üntuc9at-  

lanut oo;JN  végbe.  
9. c':azicFwszoxuólia llibintit.áo t.ialakltr3 ►so,  

301, kiagtorcamtdso a  ilisaatdocignok. hvgy ei tordül8tr.flr  

kritikus szat:oszákaan az ogyón a3l.kaltaacsó vál,••  

j t3ts a fiolni3tt ozorap btvdtolóre.  
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.'. ceoládi l4010r zavarai, valamint a v•'`^olt funk-
ciók elügtolon allediles a pszichóo strukturót:ban tor-
zulást okoznak áo igy* szocaúlyisCag =evarához vozotnat..  
A  wer: oi: azokat 3**Optartáai mintákat. visolkodáoo-  

ket. atLi:ús3öket is oloajátitja. mraely a tfirsadal©i ol-  

Yóráeoi:t3l oltGrő. neu tud külvníaodgut tenni a pozitiv  

cSo a negativ órtőknorr.,útc között.  

"Az  a col,ád. o.aalynok !-.apcaolsti lvclt:üre rossz.  

a vonzti* helyett tas~itcíorávol iModortiot ja a  
;;yerciokat más küzöosógQtc. norrseozogő kiscsoportot:  

;(116.  ocu:lyoktJOn azután a másodlagos :.,.ociali.zá-  

cibn folyonatok során átvohoti a dovi3no norrab-  

kot do motiv$ciót;at. ° f ' 
	(~ 	%  ~d ~ lJ°~~  pn..ako.  iJ~1!  

" A  ozociali -.:albdáo akkor is lafolyik. amikor a  

gyortaok azokkal a r3zülc3kkol vagy c: űlupbtlákt.a?  

ldontifikal.óci3k. akik nem a tára©daion áltol el-

fogadott otivE}ta eoő o: ocio-kulturálio vlúirúootcat  

kúpviaolik.  hunon  a társadalmon bola kialakult.  

cpecifikuo, oltórő órtótcorionrúciú;;u csoportok.  

Ucgyraovovot t oz esbke:lturók nornáit követik. Ilye-

melt a deviáns csoportok. az cclkotaoliota, a íltin{i-  

zű. a caunkakorülCa. az elmaradt anyagi-pszichikus  

t:ürülncinyok tcc3smdtt d16 rótacgotc. a neurotikuo.  a 
pszichopata családok. i ozuvkulturókGan törtónt  

szocializálódás pontooan nog non tiatórglitható  

clinamiká  j u - tábbú-tcovGsbó deviáns azsidlyisóg-  

kulturókat programoz b©,"  
/13u r~n,,,y~ , 1000f  
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.. __ ~ .  t-iirnyozo  t  i tártalmok ós ebből o  roc7tl pszichvo  
z.eva rok  

.  c:illőártai mak Ortolraozáoo  
A  cailir3ártalraak az által kolatka=nok, bogy a I;ür-  

nyozot a fejlődő gyorraok  agyratáguló ozük36glotát non  
01cluít:: ki, m.íorGswt olyan másodlagos oz üke6g;I.utokot  

046k -} z ki bonne, onolyok a kdovhüi fojlőc3LO folyamán  
konfliktuo ozítuáciák forrósaivó válnak.  

káros ozoadlyioógig vozotő utat f3r. O :'i5rly Julio  
i ,t.;vto`.:i:  

• A gyornoknok ozüloivol, gand+osáival valá  

kaPcoolata  non alakul ki.  
. ~ ~dontifit:ácid 

 
folyamata olranra d , to11át ez  

~~~~ incl3.tókai 
 

hiányoznak.   

társadalmilag pozitiv szokások non alakulnak  
az  ort.dlc;si r~ur~r~: c;l ~ L ;~a~t~r:,e noa tü ~•tórzi;; 

~/ 	 r 	Y.Y.Is1rM~li.i~0a.i.~l/•I+.~...illl~ 

- ,, tQvcSkQnycág caökkon, o káaz38get: óo Icápaz3a6-  

;}ok fajlődáoe rotardálóciik.  

• riá  általános olrurraclFío, az rxlkalwazkocláe kóp-  

t olonnág kiváltja  a nac~anyoo:r~~ Gr"~ cíE3c3t , a c3a-  
out  , társ d' lorTna3 val' 3waub f orciuP 3t ;  
Dujs':ilárúulnak a neurotikus óc az antiszociá-

lis Qagatartr3sf orcrák.  

b/ 	olontőaoi~  kör wozoti árt i k  ................~.+..~_.. 
1. .1 hosnitolízáciú  
OlyanQsetaktson alakul ki a kisgyermek úiotóten,  
amikor a kapcoolattoroc:túo ozoraólyi .. eatótolo  
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hiányzik az anyával. S ezen keresztül fejlődése 

oogreked, érzelmi és értelmi retardáció alakul 

ki. Minél hosszabb az érzelmi elhagyottság, 

annál sulyosabb a személyiség sérülése. 

"... komplex pszicho-fiziológiás kóros állapo-

tát aJZOmatikus fejlődés zavara ós a pszichikus 

fejlődés zavara jellemzi". 

/Dr.Murónvi Kovács Endréné, 

1973./ 

3-0 éves gyermeket érő jellegzetes ártalmak  

/csak az utalás erejéig/ 

— A rossz családi légkör 

— A primitiv, ingerszegény családi környezet 
■ A  mozgásban és játékban való korlátozás 
— Az  önálló akarat ós cselekvések szükségletének 

elfojtása. 

"A dackorszak tartalma alatt szerzett traumatikos 

tapasztalatoknak a későbbi fejlődésmenet során 

oulyos következményei lehetnek, főleg az aktivi-

tós ós az interperszonális kapcsolatok terén". 

/Gogqesi Kiss Pál - 
Liebermann Lusy, 1905./ 

" loen gyakran a személyiségtorzulás kiinduló-

pontja az a szigoru merev szülői ás nevelői 

ragutartás, amely meg akarja törni a gyermek 

akuratát".  

/Dr.Murányi Kovács Endréné, 30./ 
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3.  v© rn~errot:ot órő = e31 -° 	t lo  

o/ A válAo  

AZ  ilyon cAlódokbran 610 gyorE.jáakok oulyos megróz—  
IsGc9tatáoon, órz.oloi konfliktuson °Wok dt.   
• hosszantartó indulatok, 	k000rüsógok,  
, a3.; cai:J a gyarmvk i WZáa  alatt  aba. ;uc3ronedóvá  
t t3i'3C3 t .l..  

"i;3.nd ra válást oogáaiázd viszitlykOdá;; itiá:szakábas3,  

mind a  valós baküvotkezá3akar a gyormok óraolai  
világában valóságos katarkt r+á fálc zajlanak lc".  

/2r.ttir3stari t•ovács AWOMi.1g73./  

b/ .h. 461,,,k0t411.otA  saűlá hal gysangócl, hal tulzot  ton  

=igfle4i sponiokávol, t:ctt riad vissza a e3urvsság-  

tó1. . brutalitáatól sou. Az  ilyon o: tilú arestar—  
táolivel bizalmatlanságot. szc►rongóot vált MAI  
3yQMOM.  

krónikus alkoholista cdyormoko az anyagilag  

rand:zortalan, boos::tharotlean 6.iuwvt3 ::u:'lot  t  ,  

� p:aziGhábo ftrszűltsaág tiituiaxaiks3jdnak vál.to2ó—  

iíl`iii'Jságo miatt skrarsvá:4 `w' 1.e,c~,;j t:bL'an" .  

/E k`ulosxi Pca~sa0 t  an u.lr4nyábsn  
olvashatjuk/  

ür;lv .~  /1067./i rj o:  
iosairmcazott namcs3ak biológiai tohcrtvtalk.áint  

llazza mmOval eft  aammtakn81  vázolt labilill Meg—  
rendimmort,  honon  a novata3f3 tr3vs:  f  órát tbe. Ot3i  

;p loodurvább ós lragtüaányvbb ártalmakat tartal—  

MO:,a a f  dlo3saukt3ltő brutalitásokat".  



46  AANWilablaikból uroc:l3 drtalcial;  
Amok  a;  scalds arojóig/  

- a tulzott szigoru nuvoláo3. rac5dszor,  

-  as cZtcórt!ent :►*8 nQvolds,  
- a 3zűl3:i vógy:}Zaot;ra irányuló ncxvolós,  
- aaz alhFrnyagoló nQvalóo.  
- a küvotkoz©tlor; ry3volcío.  

c/  

.~..~.........~... 

Az  000111080106  ezomályis6;;::;jiidilist ;Z ;joá3.ouzí,  
bogy rugaúaa:an,, kifxlnyodvn or3a;~t 5l3a b5rnyozoti  
hatóGokat . ugyanakkor wore csulot.°fdeni  ' való bv-  
d.11itottoágok,at biztosit az agytinnak.  

"... a külvilág hutdsai, latú^,rondszoroi r3og-  
imakednak , olg yongúl.nak , t u3.a rc3ar"sdnotti , vnlaal-  
bdppon turzulse:, eirokor az ogyodi cta:sor úolo3  

°dflt t eipritól Wages& a sz:mályinc}g addigi  
< , rügzillt,.  iserkozoto a hat{astorzuláoakedk raog-  

r OloY:ően de f  o  rfaólÓdik. »  

/or'.Vacmk4 	1773./  

", aaruyyiLon o családi , v ag}° o`: iskolai I:r3rnyo-  

zwt hotásai, cant kűloü okok o12Grnoi, az c}lot-  

G.orqk ad+arint irgdnyrrlt ovüksGgaa feltótoloktől  

vs nermillis tároocialni IatldOt:tól. akkor  a 
^...:oucílyiség sajátos .,.zyvarmt jkinnot: 3.ótrÜ".  

44 121ELú Az; c f ,197C3. /  

 

ot 	rt  
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A  o`erálvioóqzav$ro.: ,ungigi4 
 

$W s aoearó23 suk,  

tke e peszích{iztoók .  
c/ $ ns2iciloRr3. iót:.  
4,0 o oztrciopóti6':.  

":c neurózisok ilkimatnos viselkeddsswavorok. vagyis  
olyon onamóliáif4 mi,yoit 	az ogósk:. pnzichii; a: as  z  

yy

üs v ~,sfl~.kotlóst tc~iros3t;~ác.. ~ ..jr~nok t~izo~~ya~,  
itsznii.s,  

A  alax:;a.üptil:i4k a kvrnyozot t Ql ozvatroni abnormis  

viscltcct#c;: móde::  
antiszociális  

s1inozz:ciális reakciók,  
bünöz5 viool23c.:ids  
perverziók  
drafasiber.  

. :ar►;:cí,  19€31. f  

1/A  ozoronOR  ór zcisón©k kialakulósához vezet 4I  
o: orotot ; biztoneögúnik elvosztéoc, o magányeafuig őtim  

zöso, omcgrózú 31nőnyók vtulctao, a oiántuclat As  o #~► 

lolar. A  azorongó °yarra'w poroz onál3s kapcsolatai a..y:A-  
valetns jerllogüak / ✓iyszal3uz Útió - flr33zat:oa/. A szoron-
gó gyor:aok taloranci.áam orGoon c ,ütct{Qnt , noiozolben  
tudja feldolgozni a kat:artikua ol.uúnyot:Qt. A o:or'On.  
~óo forrósaitól  fakadnak azok az ü  rzolaetk is, ono-  
lyok a gyersit ogz.i.aztenciália biztonságát voszá3yc;,z-  
totik. ara©ly0k a külvilággal való órz o3.rai formcíniö-  
ját aQübont  jóit.,. 8zarong6 Jyormokbfal t:őnr,yoción  

rJoprc;o o zi.óra hajlamos, va gy agrovs'.:r koraktc ►rü c.:bcr.  



-  10  -  

• /!  szorongó  gyorook sorozatos kudarcai  a 
nocgativ vellenónyok tapasztalásában #i előny,-   
talon ónkóp kificjlőúcícábon myi,lv{anulntak aeon.  

./r'.s anochburc, ;lany. ~.g7'~ .J'  rrrrrrr..rrr~ ...~w.ro  

2f A  disszociul.is 4un+t~tcai:  
gycrracakkori disa:..ocialitás lac,,áltolánovobb ta-  

paozta,lt essnyilvaisaiitsa az agrca-osziv c.raga tartr5a. Az  
agresszió ea "ón" envadelai ős ©nfor}ntartáoi fur.f:c -.:.(5-  

ból © read.  

"Az cantori agralitzló non ösztönös  atagnyilvórzu-  
lrí6. kalatkozósdbcn a o.zociálle tanulásnak  
kivül jraiQntős ozarcpo van%  

iuri`Zpsipichbe r  an ,1373./  

Az árzalc.l úl.o.t  .ea lLavorainak korrcakciójót , csak  

az ogrooszlót 	okok fQ2t€ar-60a talapján l eiot  

rendezni. A diseazociáló0 tünotok csoportjában tarto-

zik Ea6g a tazudozós, 4k j.op8s. a csavargás ás a,s:üf.ác.  

~ ... ta kű13ú ot, ncSlkül is tipuooson iomútludd  
oziiG:ósok hsattorábcan ogyrószt t.rítBÚgbaooús. raáL--  

rász  t vlvioaltaototleasdrgig fokozódó szorongósok  

reajlonel:".  
jJr_.r )4ürqv űt;l.ita,  l.0?°r•~./  

3/  Pu::ictzoOp funkcicázpvitrok  
A  veagatFativ idf.rgrond.sz£ar gyongesága. valawirt  

a pe3zi:chilcus f  oszúl  t  sr3g oic t á sőfil jpaid  tre. A za- 
varok ucagszünóaőt cask a konfliktus restsdozőso oldhat-

ja aeg.  
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4/ ittcoolot=vGuot.  
A  gyoreek koraponzécidaa► öriiaozorzű tovókonyoG;ge  

3árűlt árzolni llletónol4 vttannylagos3 kiogyunoulyoztio3-  
ra.  A  kiológitetlon azűkoóglotnoic cio a s3zer:+cily1 kaap-  
c3olaattól való fruoztráciúnak tünete. Meleg, ozorotet«•  
teljes, nogórt5 intorpt3rozonásio kapcsolat /álta:.ábr,nt  
rendezi o azokciucaolot.vósaokot.  

d/ A  nevel/6 intó.:múmlc'•k  - óvoda, iokvla, novo1ü-  
otthon - uxliűárt lo :1 w 311 ci-c onuozottoá úzQrer3C  

azetaGiocí  ~ 	 x3n 
,......... 	 .   

Eckiig ,; esaleidi kürnyc3 zoterkbon úo különböző nave-

160i cxid3zarikbort rojl#3 vraozólyokot elemeztük. Lrtú-  
i-:eltük a gyermek d3 környezete közötti küicaiiaahatúco-  
kat , araU yok a ro3az s3zociEaliz,$ció miatt, v oovól  yo:  
kvtGdéoakí.ó alakultak. az oncilyiougz avrarokhoz vezettek.  
Most  áttór"unk 44 cgycarcuoit életének ujabb fojvzotóra,  
amikor  kiláp a!r aMealá+= ftrota3rbő1. első a:ocióli , r•ö-  
togóbcil. a be  koll i2lcagzkodnica a csalódnál ookkpl  

ozólaoobb its órzoiríilog io lazább kötcidóot jolenti's  
lcüzadedgbe: az óvodába, az iakoltibo...  

1. . 1̀z cSvac.lá:~-ott ►~onokban 	gyerekek poziciaúe  
atrukturvjúra az úr.:.elta:i, retordóció, a mozgóofojlűűúo  
olearaa%1Ai taft az én fejlődés specifikus aaiaakuláora  
jüliora~, Moszpitralizálttú válik a Ccisgyorraok.  

`At  Öntudat fejiűdúaGt gfitló tónyezCl-: nevo1G-  
otttonokl•riaara s  
1. Az  3.nt32u{ínybvl inLózadn;bc vándorló gyer-  

ouk változó ozor.élyi ós tárgyi ícaapcsaolatai-  
nak kiivatkoztcSt>ee az ólat #vlygcaatousaugáno ► .  
a hiánya a gyor-ook ólotóben.  



C. Az uniformizálódás vo3dólyc:  

3. A gyornok tulzott ":zotagolcícile• .a coo-  
port:ars, az ol:,zoFálytolQredille vesttalyc".   

brawn.  ~,1,lco  , 19ta6. i  

2. I ,ko1~3:' .1~~a~` rt :ra~ űuzlvlhotűnk akkor,  
ou3kur a csalácl j ukücm t rautaut izál tgyorarookvknól az  
iskola nem ©llonaulyozzo. hanora tovább m6lyiti  a 
családi kiirnycznti 3rtal.uakat.  

. ~ no:raolopj3s  f o~raxíi  z 
- az i3dcolaárptlonoűg,  
- a tuZkoroaat5g.  

- n szorongó. geltolt 	gyornQkot árő  

örtalora.  

- a Mew  linulmanyi i;üvoto.3. aónycsk folállitáaa.  

S. ilii',Y"KieTttbmpt at4i  (f  4r á amil ~  

A  wcrmotu:k jolent3o ri:sze nár a novolt3tattizan-  
Ea :GQr'i:t1á:3C  előtt  oóemS31 yr# oógfojlűdC.sőuon retardált.  
A  káro3odas eloűJlogoo  oka  agyurmui.oi* állami. gan-  
Cto: úGát ozLr%o.ti2 ~.Jo3áó tova ,-szi.choszvciál:is .ratrr3tt,E oz.  
tatenn'yiban a noveidotthon nom tudja taljoaitani  
- orűs.i.tioni az ár-.:elr.:i ketű áat; . é.inbizalon fejlesz  

tóaca, t.iizusaágte.: való tartozás árzágót, krcativ  

tovókonyoóyre való üo;:t v:;: ~aL, az ogy6ni i;tdpts3Fságef:  
ki:xxrtukozáuát - patiugc,,;zrai i`oludotait. a gyortaotccak  

:;.:.Ukoóglotuit akkor tuvúru i;; fau3ztrálóünats,  
"ncavolőot thoni° ártalmak kolntt:oznok.  
ukai: -  : y ouyvntotü, uniformizált c':lot   

• 	

intózeti zórtuóg  
-  A  uyakori intaztai_vú3.tozáouk  
- Az izolál t aág  



- Az érzelmi ambivalencia 

- A nagyfoku önbizalom hiánya 

- Az Én gyengeség 

- Az Én identitás zavara 

-Az önbizalomhiánynak mélyebb gyökerei vannak, 

általában a megmerevedett "képok" a gyermek 

egész fejlődése folyamán kialakult alacsony 

önértékelésnek egyik r, jognyilvánulása". 

/Dr.Murányi Kovács Endrónó  

1976./ 

"Fia az Én-vitalitás csökkenése oly foku, hogy 

nem képes asszimilálni, vagyis szubjektive 

feldolgozni a kivűlről jövő bonyooásokat, ugy 

azok az Ln-től idegennek, távol esőnek tűnnek 

fel, ezt a jelenséget nevezi a pszichopatológia 

'siidegenodés"-nek, :.iely jelenség egy meginduló 

kóros folyamatnak első jelei közőtt észlelhető". 

/Dr,Gvörev Julia,  1967./ 

4. Az állanigondozottoáq szerepével a kutatás szer-

pontjából hangsulyozottan foglalkozunk. Van a gyer-

mektársadalomnak agy rútcgc, akinek egy olyan közös-

ségben kell helyieket megtalálni, amoly szárukra az 

otthont, a családot hivatott pótolni, s ezek a fia-

talok az állaurai-gondozottak. Egyre több tanulmány 

foglalkozik szociológiai, pedagógiai, pszichológiai, 

szociálpszichológiai negközolitéssel e populáció 

probléméival. A publikációk tartalpa, feltárni a 

valós helyzetet, rendezni a sérült személyiség álla-

potát, segitsúget nyujtani a gyermekvédelmi nunka 

hatékonyságáhak növelóoóre, az esetleges diszkrimi-

nációk oldása. 



Eian$k ►'.atalLi.n /1370/ folcaáruoo oz orint az oro:.óg-  

ban lG74-Lien 34.999 g,•ornoS; állani gonc3ozat  t  , ebből  

24.30E gyomok 	vQl{ íot  t t:onbar:. t logyan órkoznot:  u 
novQlwtthcrYbo. al1ycn ozQr.=ólyi poggyfaoezal?  

cciI.dtt oz6 t y7+ ll..~..óoa . a t rau:..a t i::u o d3 kan f l+k-  
tuaoa ólnóny4k.az al.anl c,}onu#a« óaúa vá tol,  a 
fruoztrziciók444.11: a::t.űa'a tíiza.igút 2uciit jö a gyurr-  

arl,re. ho`3y  elkarűlhototlanúl az vrzolni  

tap,  a ozarangSe. 	az di,s.is ú r-  t C:-  

kulcia üo bantudat. am  agreec:iv üoztünt;iúlócct:  

{iilapotisíaa krsrűlnuk. "  

/:tr.t~~trányi íCcN~óG9 FnL~rGncí  • •i 2~ 1. ~ ~ii~ 	 ~ ►  

19n./  

A  t  raunat.iz.silt oz00r31y3.sdg,. ta nQ:a ozaic;zarti t d-  

ni,íotlrsódba rászoodi. toWIL:~6 dikempuszá.lútlik u4 oct1t-  
lanes  ciliőórtta3.naktCŰ. 	az a tonnivaló.  

aindonokci.útt uicivtti u t,jycti'uak ós"' '.,.o;~rai konfliktusát.  
Ugyancsak ozArac kutAtő iMvja fol a figyQIu:t . ha  
s3lamrac9 a` árzQlai 'lcat aavofyainvk korrQkciú,jti,  a 
f iatal könnyen oogindul az antio:.:ociulio karakter fold.  

"... ninco olyan ú:.as;zociaio. iilQt&log bünőza  
gycrngk, akinal a r"ejlc3cJdoi. wagatartóoi renV-  

elloncrQ:adsPk kitlr3kulóo€ban no az  6rza3.wz elt a—  

:  '  "a,~.., t  t. n  ~+  ; 	a  brut  ti:i.io bánáaaótt  Lott voinc  

döntő nencntur. Uórcailyenok 3e070r,ek is vC2.'Lir—  

szü:otc3tt Qch>tt^ógai'.  

/Gr. Gvürc.iv ;3u4.1970./  



5 	I I BO Al I  ifluko 	odl cao3 	‘1.á-- 
z.úciö_i a  

A  oo rclül úo  olyan kratitwa időszak. araelyalk so-

rán az addig kialakult ozoaólyioógntruktura 6t1et=e- 

t ilvg aogaao:lb f o jl(Sdúoi fokon azilbrdul ao<,l. A .4001010• 
dülc3 korban ogyotlon folyaaatt6 ozövődik  
úrtolc.i, órzol.czt ‘o a ozoxucSlia fojlüdóo, v aliant  

a folnőtt ozurop vtillal.:aao. Ai;külvilóg, a aúook 
kulturális óo :zocialio úrtókei fold,  fordul.  Ugyan-

akkor ioraort t6ny, raindon norazodút: ozonbofordul az  

a(36IC nQiazCdái.ónok órtát:oivol, eiaclyo t t i:orooi fDzC- 

ropc3t a tccartaraai között. [:a alz 6toriontöl6clóo o:i.n- 

donképpon boküvotkoz.iI:, caort e  fiatalnul. lizükoúu- 
lotkánt jolonttcozif: az az.onookoru t3roakkel va16 
kapc3ol.ata. Uj winttíkat . uj o•z oropakot 6o tóroaú,o_.- 
ni ártól-:okot .^rajútit el, ozóa-t nevezi  a ozaicirodo- 
loa  oat az úlotl'.ori €uaE:oazt ckS:oc;3.tauoo :uocial.i- 
z8ciónak. 

".'lz ogy6n szOdra  o különböző roforancia-coor -- 
tok órtókoinok. norr.a6intaic fontoo kit,allokitú 60 

wogor3oi tü  

" A  ,orútiló aindon türoi:vá ,c az.  bogy  végre 
f olnü t t G v Gl j on , aog ozr3laaclul j on gya rooki az.o- 
rapiaolyzetótúl, oz a pulaartdskori idontitúo- 
vá1 t óa poriladuoa. " 

fJr0 Upadv alOka,  1977./ 



t z  iftlattkuló'aan lűv3JRititelt jolontőoon úc-  
folyóaolja a fo].nűttok min$ssitóoo  a cavlukoc3om;.-  
not; vc;lományozóaóvo3. t Lszan oz alapja  lohot  a 
helyes c?rtcíkok ctlfo; rx►ócLnatc. valamint a caoCivu-  
cific rendozarQn lcoro3ztil $ oikorólaónyak. iliot-  

ve kudarcok ótólósábaft oorc3űa0 sokat foglalko-
zik ünsasima, tcoreoá holyút a világban. ártóka2i  
c:aolak9datoit, üonzohraaonlit ja to! jtsitpónyoit  

tdloakical. Tali von ellonfmoncSáoaas, amoly ocgy-  

ozorro továbbfaji8dóaónek alaptörványo. : zomc3-  
lyiaf,ge agyik el.walSn stt fxllra vágyai. ti3rok-  

vc3; oi. a másik oldalán a jalcxűsg nocüi.orr8 Zeha-  

tüoógoi. kópoaoúgoi. 	iin..~a;;át. Aryot:szit:  
aogtalólní azt a "roto•roncio cooportQt', a.:olyii;  
elfogadja 8t. A holyc3c vnórtákolás •  lit uj szarú-  
;x3t-rnat, való wogfolaló3 kanolizól.js a 371©ra43 fioá-  

gat az En-köp u j  ra alkatásóban.  

"Gyakorlatot (coil szorozni a nhook nogi3mo-  
ráo6bon 3n nagftúlúofiExan. hogy nagót is ho-  
lyoaon c33 tárgyilagosan tudja jollopozni."  

"... rainrion oorciü23 qassakarja káa].alcitani  
uj órtókoit ,•Jalamint az ó  r: cSt:ak rong:zordt. "  

/4'41i 122 iit4wWaD1g7G./  

oordűlűicorúan alakulnak ki az 6rtc3tccsz-  
mGnyok , amol.yokhtk:  koreai o tconkrát azflcaó--  
lyi r.iogtololűt. °  

jty;tónyi Mihály`  



ON 

A  nó3udlogoo ozociali-,::;ciá somín ooradüntGes;  

hat a ozonályiaő,r alakuiáoóra a norai idontitáo.  
A oerdül3l:ori ozoxcAílio az ocializ cíciá folyaoat i:l-  

ban a biológiai űrettoó;, a szocialio ős a pozi-  

chiKuo erdk együttoson alakit  jók  Li a tzolyo3 nua  
identitáct. Anoly alapja StSrvóla3ztőai azoC#,t*•  

lizócic5nok de a felnőtt Worep  vól.lr3?.aadnak.  

"A noni identitás 3 3zoncilyioc:=gnok azt a  

nóZyon győkorozü, a szQaályiocíg tudattu-  

?©n rótogoiUon Szoroon yzó crorgyt5zódóot Jo-
lenti. hogy  ű c:olyilr nod= tartozik."  

/0r. Da _~ 1:k31p,  l00G„/  

F.oniltcivül fontoo a aog;írtő, az intirai.tóot  

nyujtó nevelői at titu►d a oorciűlő pozichooz ©xuu:lwa  

problómiival azonban. Vőg:otoa kinorrotolü bajok  

forrósa  lehet  a holytolor, cYagatar•tüts. A toozi.  te t ;:  

ozoxulalie bizonytalano60, az órzolni ólat kiolő-  

gi t otlonoógo ogyű t t oeon aulyofl =m163 413410 idrQ-  
ooc3óohoz vozothotnok.  

; i-.e  Vik~r ,G.Yvrc~G  6l14Mfogl.aláaa szorint ;  
'► sordülunots tióron fő kűvotolraőnyn,oá  kell  

eleget tennie:  

1. órz olcaileg füjdotlonnó vólnicx a czűloit6I,  

2. az onoai.t ania Loll  raagót a nominnk nog f o-  
lelő t a roadalni ozv r-oppol .  

3. Lrallalni.a kell a folníitt oubcar tóroac3a:.r.;:  

azeroprst.  



A so rdülf kc r vt#gó:-r: , a " puVo riftla k rizis" lowr 
zajlik ás átadja holyót am;  if jukornik. arm  av  61000 
kori ;acriddusra kedvoza asotbrin mór a pezichóc 3.^- 
ti;ztulá:;i f olyamat jellemző, halyrrxal a ; zoaGlyi- 
sácg ogyun3ulya. Az ifju maJatart5oá:, visolkodáoút 
mar balsa kontrollal ir3nyitja. Lrc1nH:T.ack':ssa, for-
dui a filozófiai kárdlrooi: fald, vír ájndzots iaI 7►ül. 

	

Biológiailag 	pazichcioW +éJ.ári a pórv3lasztávi 
árQttsogat is. tlarsdnil,ua Ecőrnyozotgon kialakitja 
az únalló ílotvezQtooólwz ozakodjoo f eitvtalcxk3t. 

"Mtinthocjy a: itjun3k mind  tóüta, viszvnyl€g 
á.il$efdő szorsdlyit3ágtulajc}ontuigo van, azond-. 
3.yist3g atrukturdja uindinkx3bia aa jsz..ilrSrtJul, 
s igy mdr loiiet ejy viszonylag óllandá ún- 
lcdpc; aagáról, _. 

/DrjtAP,e TALVWXA1C4Oa 

Libben uz Alben  agy  balsa hierarchia ápűl 
ki. rltigt uazadi nemcsak a szoxuóli3 tisztön  
c..:orvaaddlibc:n, hanem a szcr.dlyi.aág raoti- 
v6ciáo rendlizeróUon in, kialakul árdot.lii- 

	

dóobnvk 	iciderü1 	órtúkoi, 
pogvaldsitósa vonza oloaoorbon." 



-27-  

.!a korszerű daviaraci_a plmúlot racaqállataiL ~-  
sai a fiatalkoru taűnüzépbtan  

A  dovianciával kapccoiator, Qlc3l©ti problémákat  
figyolQmbsavóvQ ogyúrtelnűon tekinthetjük dovitincncak  
az olyan vioolkodósekot, amelyek uny térnek el o  
normáktól, - ugy aórXik nog a jogi. erkölcsi rior...ú-  
tcFat, szoktSsokat - hogy az adott tár otadalor.i fennma-
radósa, tovóbbfca jlf3dóno ozoapont  jóból kórosak.  

A szakirodalom ozorint ilyen dovian3 magatar-
tások, melyek a különböző normarendoz©rokúon elő-
fordulnak:  

1. A  az€araóly olloni. a csalód. az if jusóg ó;a a  
nnraí orkölco  ellenibüncselotcr:rényok. vala-  
r.aint a tulajdon ollnni bünc;,olckwényck.  

2, 	szcao►: osital fugyasztáooul vs<.az©fűggŰ ulypn  
vianitcaddo. amelyet alkoholiznu3r.ai: tekin- tenek. 

 

3. Az cingyilko3aóg.  

4. A nontál.i3 botogsúgok nagyobb ráazo.  

5. tiarkoaónia /roganztő, gyáJyszer/.  

Az utóbbi évtizedben a tóraadalc>ntudonórryi t::,-  
tatások rondszorilep kicclvlton foglalkoznak o puzi-  
cltológUóok. pedagógusok, szociológusok do jogómzot:  
a deviáne vi3olb.adóooral. Az i  f j ukori davioncia olmú-  
lotCk kidolgozatlanok, a jelenség mc3lyQbb aegismc:-  

rEasélzraz do az ©lmblyűlóaóhoz többféle mo,r,közvlítíac  
ozűk$ógos.  



20  

1/ a oroci8lpaz i.cNológisi,  

2/ a pozicbológiai.  

3/ a szociológiai,  

4/ óa a jogi.  

1/ ..;zociólPo'-icholór,iai punk',  litáa  

!lint  tudjuk  4 daviana viaolkodóa lötrojüttü-  
,tsooy szarapa van az agro3o2iv magatartósnak.  

A  tdasida. az agrou€zivitóo kifold fordit,óoa -  

pozitiv órzt.lcaot: olfoitt5cóvnl - azonban fordulóst  

jelent o küzüooüggul. :. :_;adorn pozicholúcüiai l;u-  

tatóook bizonyit ják, bogy az pgr000z16 noacoak  

üaztünüs caagatartris, hanou oz +acióliS tanulóo rú-  

ván io olaa;jótithatc. 	rrgras3zlv visclkod6s-  
foruók aleoj:ltitóo ►ának raádjoit 	3;;ór:  

a kri©inaliaztika /IV./ tonulr:ánykótotó?,wn in-  
tarprcatól  ja:  

" Az ooborok non  ozűlotnsk az ac7roovziv vi-  
onikodóouintóbc k -ialakult prograrajaival.A  
azociólio tanuló, oiciój oto ozorint az ol-  
oajótitao utja:  

l., aiefigyillóooa-►ut::.nzl:a /oüs,zorvóciáa/  

tanulás sarán.  
l,,, küz•✓otlart tapasztalatok orQCkaónyekónpon. ,.  

ugrau= v augnyilvárwlaaokut az ogyón  
ir.turiavi:61;;a u crwa.i,adian, a ezubkulturiíEaan,  
ac,oiyúcn a  ós ba f ol,yiela jók a tiiracgkocuaunikcí-  
civs o .̂.zküzúk. Jolctntő3 uzoropot tanurait E.Aronso n  

.........~.... 

/l90/,.; a k.
Z
oo xn

`
i

',.
ti

~

v

j~~

~i:i;,anmc 	türvónyóru~k a  

a~~jrCiJo.~.ó 1  QllC/~ iV~Ji ~ak Í..uiio ióban.  



29 	.  

";10 valaki bant 	40111,16 Alcor az  
a tatto úi.t3tril Livia szokat 411 ilOgnitiv fa.  

~tot~at , immelyct:nck az a célja. tTogv  

Semzol,iá 	t,agyotic,z c3elekoctatot...  

sae tudattartalom. hogy bántottan "SNOW  
AOMMagyaztuatoticn azzal a tc.dattartalos• ►  

OmI, hogy tisztc3ss3ác ~~ao. 36 40Ammy irmigyólt.'  

/.Aportilion,  1900/  

A tarsus lány/  

.Pi.qn ~~ n  /19;sG/ faltaszi vizogúlfidásunk  

szvmpont jából is fontos fcárcédst j  

1/ Tisztón  logikai cirvsls3s.sel /oz3.gnifik{an-  

sun non csökt:vn ti/  

g/ Attí3tóR.`'sol:  "C3 l3íifztaL43 i:aúkt]i"ly 3.cisot ,  
amennyiben Dt3lUy kj,;,pcsclt`. t korotoi kC}-  

 zöt

r~T

t,o

rí~

3cfo nt  oltQn 
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3/ i  ~ r(j,`j
-tooCUL 	0.50tei 

 ő+.~.divw+  
"za Wintntóc látványa Eaíntogy másodlagoson  

büntető harással "an  arra :.3. aki 3zoci1t5-  

11 f5:a ily módon a:: 3 agt`es:;zúja is r.;ór-  

:St3kl8tÍni fog"  

4/ ~ t ~.;r'F1' 	 v' 'J3.3"~i.:` 	?.. ~~ f , l ~ ~lU~-  ' R9~ r1 ~ . E.i.i L a  S.  iS~. r+rnrin......~~.~.r~.~...~...~.~rr~ 	 ...w ... ..Y.~ 

.:áoáv4l;  "non vo3zilrk tudomást arról.ha  

az qJydn a3r noa:r::vun viso? €:otlik. viszont  

Ecegjutalr.az::ut., ha nun tanaoit agrcoszivi-  

taut"  

5/ i:,, ad; : c;.  :r 	1alen3átővei   ; "  az  
agressziót fókozi 	világos jolzús  

von  arra. hogy az ilyon vincltcocláE3 non  

pegfololő. jolzósos, icriwüZ loghntósouaEala  

a tdr: Et ; je 1  zónnk-  



•Mi.nól nagyobb =Ot7 ós káp000óugol rcp-  
dolkezik valaki, annál kevőshú fa;;  

rosnziv csc3.o€,ock:tokhoz foZyasaodni, p  

~~  Pczict~o.~s.°~~:.~~k~  r.rr.~r~r~ . 	r 	~r  

A  p3zicholúuucot; oloCooraen .a ctovi.ar:s szo-  

cnólyioágkópződús Shalt.  pozich$n c►och€3r:á.znunait óc  

fázi.sai.t vizsgáljAt kazusztika ' uR=oc3zög3áből . 

Sok katató paziChoAáguÍi ogyetórt azzal, hogy  ha  

korai gyc►rwakt,orbac; az ctgyón 	ncn  faj lűcsií;  

k~ körn,ozotévol óo 3nnog.ávval c.zoaDon. akkor bi-

zonyon foka  Cin-gyan oc  scSg alakul. ki. :sgy f o.lnci t t  

korára  a  Folottoo án •• mint  erköI.coi. it cí2ot •  

non tudja n szomáIyi:naget i►isezat art ant  az ~ 

szociális csclvka4nyrktő3.  

"Minden káros gsz#.ckás állapotnak ugyi.k  

dönt6 ós áJ.teláikoo jc:lioc,s.zac:ooságe az Én  

ó:tal$nos rovQssz:lúja. valamint ta :~fols8  

Lin-hc,tár sz:°ar8 c:Grrk6jCnsit meg3yon;;ül600."  

40Sr.94.1= ~.~I.i,a,19G?,1  

►lrl íJtzti7 f l% ~ l.ioJtír6:;it :. azt 4 válcmányt  • ho g7  
sorc+016 v_zpy az :adv' o;::3cc.}ne korban elkövotott  

hűnccrlcktrEinyck nG; tüt,bsógúic ~.7on "non profit"  

jollcgiiek cis  ctgrosnz.i.v tvltósiio2:. Szoaó3.yiaúr„-  
fc j1BdáoOk orc:alotának tcial.otcul3a6b®n fontos  
mt,tuifttwn, "A  %f;icilt::^`~:.:::a.?$tt utját járják a  
krimirdl.is identitás Aóg non alakult ki tx3nnüt:."  



Dr.ponPnr Pótor  a kriminális szociályisógzavar 
kialakul€sónak f olysacaatóban Lót szakaszt t:ű- 
lünbtiztot mog, o .aogjogyzi, hogy fiotal.koruai.- 
nál a legt'itkótata esottaon :x3ozGlhQtűnk a szó 
szoros órtolcaóbon vott szonólyioLrtorzuláurőY.. 

A  kót szakaszt az oiaű büncsaol.eí;raóny választ-

ja ol aspiutál. 
külvn;xiző °... környezeti ár- 

tals:irat: kvYetkoztúbcn lcitrojüvű Icodvoz3tlen 
szi t uóció j  ollosz: c3i : 
a/  Az cagöMMOIOsa lelki f o j3$dósa s.:.orapont €u,)61 

nálkű3iMbotetlr:n úrzolrai kapcsolatok fcl.- 
boclós3a, illetve hiányos, vagy torzult 

kifo jlc3dós3e. 

1)/ A  fwatalkoru 	adaptálhatatlan o- 

valens órzolni szS ~-'. ció kialakulósa. 

c/ 

	

	fól ola:t, illetve szorongásos 611a- 

pot állandósulása. 

Lnnak a helyzetnek a ruásod óc IaarnazllEagoo t:ü- 

votkozmónyoi elzárják az utat a kolotkozott agro;w- 

sziók "logális3" lc:vtzzotóao löl. L másod  Cao harmad-

logos  kcivotkozwónyoi:: 

- arzolcsi olsivór ulrác, kíitE3dc►sakóptoionoécg, 
redukálódó 	kapcsolatok. A kudarc- 
ólcónyok kövotkoztóbon fúlolora uj c'srzolni 
kapcsolatok kialakulásától. 

- Motoros nyugtalanság, c3ot:oncentr{altsúg, 
hangulati labilitGo, fokozott ingorlókony- 
oóg, onor•✓ált porióduook váltakozása paroxiz- 
wálisa dühkitürús;ckícol. 



Ambiciónbiicülioóg, poropoktivátlnn3ág.  

fokozódó közöny. cinizmus.  

roolitáoárzőEc caökkantúoo, t.alandvóg;.,  

foozült izgalmas t ►olyz©tQk karvsóao  

- az ár~,4.a1mi hiányok t.00ponzúcici;jakúppon.  

titasodik sza,:a:,z:Dt3ritl»t.VvCtós Után "a tür-  

vóny által való ülctü.attflr.g" r:iatt ujra tor-  

relóciik a biintudotos3, szorongásos. majd rec3k-  

tiv agr©as<:ivitáosal telitett lelkiállapot.  

összes ki>vott:ozrftreivel együtt. A fiotalt:oru  

moots** lovália táriafaloa tcüzüan6gátx3l sza-

kad ki. A pozictlLo filab1: ság ebben a perió-

dusban a legnagyobb.'  

/9r,P4PP:r ;'ótor.1970.01.0.!  

,, os:akirocialwi t3r,it3tak azQrint a dc3vians s...otaó-  

lyi:3Ggot 	pontosan t:ürü;ir'.iatú tula;j6oc:-  

sEígoi:kal jollcasacazhot jük. bár "... n deviancia  

kifejlődése után r.reg.,lehctőoen not7iSz Elegtaizha-  

t lan kűlünvál aoztan:t azokat n külünl©goo ozo-  

saályi©óg jogyokot . onol ;mk a vr.z3gált azonúlyc-  

Icot raór a duviónn viao3.ked40 kezdőse előtt meg-  

t.űlc,inbcizt Qt  t úk a nav c,lev;#,inaktbl. ós azokat  

3zomcilyloúgjor,;Eot.c:t, anolyak Calk  i cdoviáns3  

viselkedés mogkozdóot3 után, ant* hatósára ala-

kultak ki;,  

, .dort;a. audQ. ..3oi3  - 

3zonta~atil ~3. 1~J74.43. G./  rrt -r ~ or  



Pszichológiai vizo;}á_atok sokasága úizonyitj+a  

a cloviónc Adolenszcensokro jolloczű alkalraa~-  

koclá Ji nohcízoégo t. Liholdon ós 1 c a n u r G]..uc cl,  
a ::oroctiact; torz használatával o dovián© fia-  

talí:oruak ozonól y►ioágvondsai közül  az alóEaíaia-  
Got jolölik uag: "... önzcyo, bi -zalaatlansr'su.  
outoritóo ollon000ág. ollonaógonkodóo, gyanak- 

vás. dootruktív indulatok. tulúrzókonyoóu, sza-

dizmus. 1bJfaonGkocyo3g. saját hibóinat; cl no n  
fogadósa... "  

/ur~ tiűnnieh~t~r. °,.z~:úcc  
1977,30,/  

iioaiy óc; Dronnor vizsgálatai ozorint a megfi-
gyelt doviáno fiatalok 41 ;;-át t:ifotazott =0-  
rongAsao tűnatok, kürv;aróuóo, uj jozopao, korai  
raasturbóció, autoritás konfliktus, alacsony  

iskolai orociraány, úrzol:ai viaozautcaitottoór;  

érz óflo, kapcoolottartósi káptc:.en:;c;g,parano3-  

clitós. kisoúiaaógi árzcío, ge`3toltsá3 	énkifo;;-  
3 4;3zts)°Jbon... n  jCllomezto.  

1977.30.o.  

szerint a doviano c-  

cayiocsgfe jlűdóa owes potonc -:.a3is tónyozűi  

"a nacűyfoku ingorlákornysvg. a roFSlitóotól való  

uloyakadóoi taationci ák, az carűoosj ouocQntrikuo  

Eloóllitottoft.. Ennot, c woa külső magatartási  

tünetei: gótlósta3an, agrocoziv kitürágok,  

verokodcíc, roataolao, paranoid jollcsgü fantasz-

tikus hazudozások."  
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orOoczkt} Jcízoo f  azorint a  züllött  cioviano vzc-  

oólyiflrigG fiatal szar.ölyisigatrukturája .la ;3onló  

a pazictionouró. 3.00kGtoz. Doak fo j38dősi iránya  
czúr annyira oltorz ult. hogy ocstiovocífs].issá looz.  

Az Fzntisz ociá2.io s:enúlyí.sőgzavarok kialakulázát  

Genoa  Kiss  óa ;iQ ~;or~anrs ~rucy icút nagy fóz3.ora  

bontja;  

a/ ,; veozólyo4totottoóg fFíziara a fokozott agrt}oz-►  

sziv fns.:últsóg, u3nt az órze.lrai odrűlú: 146.  

vcti.ozraónyoo 611opota. Fokozott noh4a60. bir-  

tokláfl ős  hatalornrucjy, anolyos:ncíl folisucriic-  

tci a kiolGgitotic:n órzcaloi igónyeic iin •'rpút-  

13oon  

b/  A r.iunifoazt krir.jitJa3.ittSo fúz1aa. A vooyúlyo~:-  

tot t súcji f '~z icha-tt sxtyn,rilváats16 wociaonizz.lu-  
sotc sodorjúk vúgúlin az o;jyc'int daliktura  cl-.  

küvot úoiiüo. "  

A ;jyorc:zok ős  fiataikoru taűnvzOknuk Qtiolór,ia::-  

lrag kút nocjy csoportja kGicanitiiotű ol;  

1/ Organikus iderdronclozori saórii3.s•3orU ráúp035  

azooályioúcj-fo jlaúósi zavar.  

?/ A prinoron paz,ic.iás jollogG kürnyoaoti Ar -  

talnak 63at$arQ ;: -wolokult 3a..00ólyi€exgzsver  

j oll orsz.i.  

/Idézi Or. Poppor  12,  1.97E,„/  

3/ ; cicsviancir~k a:Q1G_ ia3 	vaolitc~únó3.  :1,-I~/~~~r~i~+~  f ~1-~~~r-r~  

azokat a trarsac:alní óo ozoc3.dlio faktorokat hell  

oloraozni, ai.tolycalc lxsfolyácoljúk a dovi£ana karrier  
kialnkulac.át. A  rirav3.ano korrior forcaóló+dáoáhan do-
mináns szo ropo van;  



t,;./ 	coF3lF,idnf3tL .  

:J/ a azubkL,l.turárzak,  

c/ oz c:rrákrc:ns:nct,.  
d/ oz ol8irölutno':. a nugatzv niswuitá;nai:.  
u/ az  alkoholnak.  

Andorka Rudolf,  Oudn 1i:3lo, .~.ocllr:,x: Jri:::t3tt3'y/ í..:.i:.;....Ú  

u:  arz8k szarrint rxógy fontoc faktor  tsvtórozza  
nog a dovlanc viac:.I:oclda kialakulását:  
"1. A  3yorr.okkor : ;;zacia3.i:..aciG káron  ~ 

~ alyá371ő asor►dr.yQt:. körtiltónyoc.  
2. i'oln8ttkori fo -~:ültsóvk, aao17o3.c n= rr.:ciz-  

áuat nat,: a coalóc3i ólat  t  al . c munkával kap-
csolatos t.vrűlt3ónyokb61. kiolágitotlon  

~á.ci6l:I3ó :. otia,  
3. Á, lltÜrnyuzotnuik al dovi anL '.tiá:3Zi:CMü ;rt# va-  

leit ttc.:ú fLl rasil3a. u norraút~ tia L  ú  ruzottoó-  
~.. uar,latmrttiouk tóroaiialmi kQntru:tlj€anúi;  

crop , a davióno viaaltcedGstio: való he..-=ú-  
. 

~ crUs.  
4. it r3vvx3ncnat: rainiioitóa. ,a t;~:rnyo::ot rcai;ciú:,  

a üeviór.c magatartósra."  
/."ntlort'eit r  i.;uur~Cac3í ~ •..,.  

1974. 44. 0.1  

4, 440r441#7.6cit'i : olyamatótan c 	 .:.,='n. • x  
i2iagAP ai c+so3fit3on bo101i kapcsolatoknak  
o;bsz óletro kiható óu  moGivas:úrozó ;;:-crtlpik  
van.  

.. ~..,cscial ~ -, 'c ~ r' o a•~c:rr„c3~ úa a u:.iilút. ~I~iitti  r1 ,y.., 	a.~.,.•.+ .► w  
#apasolatolcL•an kczdiic:it.. kiawormeic amemayi-  
sisgo a1Gs3zár $ szi:l.Ct;tia ves'' . al=  a3t3pv►+os3  
viaalt;oilósraintókat . ozarepQket , itt alakulnak  
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ki alapvotő notivációi, o::oGno.: vrutoróbon fej-

lődik ki Gn jo. Kásőbb a szonályiaóg f o jlfidóaót  

más onbori k4acsrlctof: 61 cso;rorttatásot. is ;aa-  

fn? yásol ja."  

%%lg2ttal2ei^..aal-úZOa 2a  L I~  

3.774.7z./  

M ó. J0vidnc fiatalok  wompurá_lát  é1.talliíat3n  

azok 8 •refcr
f
c

♦t

~nc3e csc~;~c

r

r4r~ ;" t~ cí~zik. t~alyQi;  

~ tA~tN3téS~.  'i~1li. ' t .' 44 	sajátos Etrtóii-  

rondjük van. A közös sors vállnláoa. a kíirmJü  

ólat iránti vágy. az azonos tároadalni szerep  

-- "a daviano" - köti össze a tagokat. A  "ro-  

foror.cfa csoport` ree,r,lch^t3sen or8n kohó.:.á.óvtal  

rerrdclkc:  it:. 	űoviano o.•.ub- ... ,~.. ..~..r....,.  

kulturo funkcióját a megalkuvás alutasitácában.  

az  agresszió szontesitósőben. ős svuUkulturábon  

fatc3ltíitt stíatuozben látja." :2r. :'inh ~a4osf 
Jr.  Földvári  zoo .1979. a ubkul t  ura log jollon-  

zőb fi  vonását emeli  

'A  csoport krininalcSgisf jcxllogaetos3ógót ugyanis  
2ür.t3r.:t7 az adja nr.ag, hogy á1.^ ogyras tagok c:cmíl,dí-  

r i.osli,adbso külúnőnBn cooport  t á rsak i- a t úsu-  

ra ajakul."  

sztEi>t:u2tvrábnn elfogadott. de c  tágabb tágabb  

tE;raadalQi Iciirnyozcrbon dcviánona3: riflf;sitott Úlet-  

forrát a szutat:ultura küI.útibőzá p;x..iL,`.oÁi.j9.ai r.;ec#ianiz-  

Quaokkt3l legalizálhatja. A azub4tultura ugyonugy cleviána-  

nok itóltot ogy 	rant a tágabb i:üzisaa60.  

;.'ca a szankciók tipu ~ , .sa=len vagy cTrfi,cstigáfxan toloránsab:1  

- 
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lahot áa :oi°oJauhat;)a a uov:iáno vioalkodóoű ozoaGlyt. 
A  3zuiskulturs azzol a to.icr•3ns caogatartásíval cajútoo 
t;üzöstbyi aonod€iicot nyuJ t tia t a cloviáno azióra. :1160- 
foglaláskánt uogfo;}ál.otz ► at;juk, hogy a  "rUfioroncia 
c;rcw{a"-ok alinditfatói loimatnok a norwaozugíS nacú€atar -- 
túsnak us igy voozúlyas tétsycrzúz a kric:inalitáanak. 
/A  vdr000úúon ol to rjodt "c:scJvazás" noi r  akkor to  ve- 
=c3lyas. 3,ca c ► órú a "iavort c3oport" nap  tcúvotott cl 
i>üncsolok,aényt./  

C/ 	ir"juitor•1 ozonc;lyiscigvO.stozri€aoíc rontoc 
r.aá3a az w tút;roszti  stabilizálódása ús az Qrtúi:prcfcrLn- 
ciák rundazuidúsa. t.bLon a iolyasatufa:7 oór nwo ra f:üloú 
hatások clor.,iná.inuic, iaane ►., az agyón ot;tiv. sz olcI;túl.ú 
nocl>anizQuoa. Az brtáicrondozer agyoúg:sá - a táma- 
c.iaiai az +o ropok , az  intss rpo r°ozord:i.ia kapcsolatok. sa 
t.o;;nitiv tcányozük, a s.aotivunotc, az Fatt3tiidök, otb. 
- oajíatoa siínac.ikai ogyssúg:,acra f onúds'aak öoozo. F010- 
15sot, az agyán orköZcai caaíjatortáaéaárt. Az integráludás 
folyamatában  az oc,}. ycin az a rkölcoi árt bk rond hivra r- 

utiiz:álúdúa:ival próbail cwgfsalolni a tc3rsada].uí Qlvürí►- 
aokrlak. 

t;pocifit:uo  helyzet adódik az ooycára Uotútxan, 
aeaikor i.ouativ jpwiipR/ 	úrttakattit"uWu1 ta- 
lálkozik: /Pi.  iili%1.1040a korarktorü fiat€aleMbor, taü- 
nazi;  sazubkulturEba 	ós ott sz t trapuuzta:ja. itogy 
a lopás az ac'sott coopOrt túr3adolcai kapcsolataiban i.ar o- 
foralt r.,agatartao.j 



ilainui.U1124,10 1974. fontos pedagógiai  caoz- 
znnotno4r tam**  halys*  Grtiftriont3ció fej-
lesztőst óo cnnvk ezorves rilezóY keltező úrtúk-  

attitücl t;iUbt;llrtijaát: "mindig avom ol3tt kell  

tartanunt:, hogy soak komplex códon, az órtolai.  

órzolmi Ú,+ akoruti cslUt re való róhatások Osetas--  

oó✓ónoiC cúlirfírryou foJ,;kasaru,i3.ósóval 6rhotünk el.  
tartós ás hatókony orocioón;eket. t'~llorfkczü lleat•M  

ben kialakid.nnt, a tipikus vtrszcilyforráaok;  

icóvmutntá mag+atr ►rtás. a meghasonulós á,llapota,  

amely szór+of► szomf~lyinágtollfidósi zavar alap-
ja lehet.  

d/ A d€►vi.ána fi.otalok ügyávol foglalkozó omborok  
szánóra non lehet i.Grdsiaos, how a delikvenst mit:bp• ►  
pen foctadjbk ol. :zanavOk ós ür?yOk 3.reint .lSialo_Qt  
nom ós•czieotnnk, mert ez:, ú~.~ r akkor r3 y i.r ►tal szemdra  
kodvaz£tlrYn hell rzntot toropthcrtnc ►. Az oltiitálot no.  

gativ attitüdökro korlatozúd3.k, tort qilibéníri3atjc,  
veszcSl;. ►nztothr'rti nz cgy6bk6nt i n t.iegyvne ►3yazat?an,  

belső U3kótlt:rjr.ó;;;.tiíSl rzznnvud5 	lolkifillapotcít.  
.; 

 
fiatal  ó rzókvnyon reagál. "a  oc c  é r z  i a klePOSolat Lx51  

az ollcxiscígoa attitüdükot. am az fa,l,npot coati  tttvöbw  
frusztrálja, növeli be3.o3 ollonale5t. ős agraoazló-  
val rongí:l. Moist?, ow:it :444  asekratiku* Miskörhun  
círzolrsi t:csntlitctvoa,t r ,̂426101101066 o leivatallft  nyilik  
az Qnyiittraködtinra.  

3zbrsos kutető ogya t ó rt _crW®.n . bmcy cic  t  oMOOMOMO  
ezore;o van n c'av3dns álatv.i,tfll kialiiculáWM 41 

 

nQn
.:  



11.S. 3eckor  találó Logó11apitóaa: A doviáno  

olyan szouóly. akire a davióna ciukót sikore-

3on rótottők."  

/iciúzi Andorka R..Buda Bela, 1074./  

A  norG,Fasazog8kncat, járó stigma  az ogyón számóra  a 
társadalomból való kirokasaztóot jolonti. A  ooJbf3--  
lyogzásat v3.00l8 ogyón az usozocifilio jogyot tucioaú-  
aul veszi. 	kc3rnycazotótűl kapott nogotiv wínftitess-  
nok igyokozik augfololni ós; iciontifikticib utján azo-  
nos3ulni a noki mórt s3zoroppol. Láloktani vizsgála-

tok bizonyitjók. hogy a korai iMdndoitóo orótolj000n  
bo f a? yias;ol j Fa kodvoz G i lon i ranytel o gyo rraoic Ln kópó-  
nok fojlűdös3át, valamint u.ioginditója lehot az inflc:ap--  
ttílt viotalkoüúonok.  

.,~ ncagativ cai..nvoitús hatására az tacgy in üoMMOOt  

dQvi rinsnek tokint i . igy oot ivfaládat ti j atab ft.  
vieina csaolekcaf3nyokra" /Jogi nyelven  ozúlve ~ 

azt jolonti, hogy visaozaosaá :xinűzí3vc4 vált./  

/Jr.Muranvi '.avólej101010  
/1J88.,,,  

0/ A  világszorto nOvokvű caikoho,3.fomvcz tÚ:;  t:",F•-  
3adalrailag kóros Oaozofüggóaoit , í;c;►voti;ozraányois:  
kouplax nódon vizsgálják a kutatók. Az ralkohwlf o;;yu ;w-

teí3 oaolkoclraoo kótefttolonűl kihat a taűnvzóoro, *  
úüncsaolokraényok satrtikts..rájónak alakulósára. iaz 4111100  
hvl a krivainalitríaben  kút formában játszik azoropet.  
 egyik az alkoholtól bofolyós3olt (.moly  a 

Eüncoolo•kraényhaz vozot. A euS;,ik az isazókos ólcatraeu-  
bál raroclű kriainal.itóo. !l bGntizá:3tx3n c ►ragánFak az al.-  
koholnak nagyobb  =crop() van, taint az alkoholizmusnak.  



raa l.fjukori bpnvzóorcz vonatkoztatva azt a ru:g-  
úllapitó3t jolottainct: tartjuk. A bvncaH3,okms5nycsl: fcl-  
tórfoaán;3l azómas naatban kimutatható az alkoholos be.  

folycSaolto30. A fiatalok t+üiobodgo o?.Oa: ür I;onflxl;tU-  
sop paolyzotük, vagy kapcsolattcrootúsi nQhclzaéga:ik  

olc3ásóra alkoholizálnak. " ita& a fo-o.:ült3úgck el-  
dósa kvzbon lblioovl" kftitet ot provokAl s fiatal-'  
nat: , anol ybeak Úkennyodnoi: ős gcu}d t exlannait iérzi ra-  
gát. .,r:: alkohol coillapitjn a szorongásait ős nyugtalan-  
oáQbt. At elogoldatlan prohlsoái tovf3hb toloróljük icy/ 

 

ioe* fit alkoholhoz nyul.  Innen  mar nem c.1ac7 ►a: o oz ut  

az allkOholista álQtmc'idtoz, °moly :oűnc3alaigllfthaz is  
vci« othot.  

Prof.JrjSzilőr'd aó3100  az alkoholizmus vo3z úlycit  
igy 

 
foglalja iias.:o ; "nos lohot togaclni , hogy  

napjainkban sz  idült  olkoto,l,iznuo ős az elks-  
halos kárttápok ies,,,,t;a.+Doo saiNdIyísxsgbon ús  
álet f unkci6iban. a  tác-oadkata irdeiatEiciÚjdbüTl  

aotog ombors: , ezek coolócttamillR jahantik,  

nom 3zólv0 to kririnalitsi:,sal. a tallihmor3k14 o  

301 üoozcafűgg(i tó:'oa3alrai kforról. í:lFuotáo{ofaun  

do uj ratorraolóddedbon oloűoorban t:orsaci.alczi  

p rablánavtal úllulik oz cnbon. "  

/Tal.koho~óc i,a , 1977/4/  

4/ A iir?r~F2 ~tIG~  ia  i ala~~  ea  
~► Houyar t3ópküztóroaoőJ DűntQrűtórvOrObdnyv i:-  

bon a tiltraoclaZni tapasztalat az, hogy a 18. cSvQn  

aluliak számóra különleges bűntotGoljáróst biz-tacit.  



A Dtk. 05.3./1/bok.azorint: "A btintot8 tür- 

vunyköny!/ al!_n1ruz5oúban f :afol koru al bt'incnoleG:- 
müny olkStitvtóoef:or a tizenno ;yoclif: úlotóvót moo-
haladta, do tiZonnyQlcadiL• iilotóvut ncig nom tül- 

tCitte be."  
A  Dt1:.37.;:.%1/bof:.czer{nt: "A  f :nt, 3korcnral 

ezerben  r ond^zerint nevelő intózkedóet kell  al-
kalmazni." 

 

A  fonti türványbz3l órzix2ik a  azocialiata :si:n- 
tata jeg humanizmusa, hog; a fiatalf:oruval owonboni 

eladd3ogac a? jfiróo a r,evolúo. a igy  t:ülünüoon a 

nevelő íntázkoc3óccak alkalmazósának t:iztirálagooeúga 

milyen novoZőintóakedóocket tartalmaznak azok p 

.jC)ufac:Zt:= 

1. a b»ró:. mQgroStós. 

2. a próbórrz Uocobj tóc. 
3. a jm/itE novcalóa. 

Góljuk a büntatCoot: olyan óta.:s::itáoa,iiogy 

feleljonok a ;iratoli:orvai: úlctreri aajátoog3go.í- 
nak do ezzel togyók mealupoaottó €a büntotíf,palit:i.- 
ktai igbnyt. 3ulyoaabb üúnc3elctkmtr. y . vagy bOnelle 
eactef.r.ól a büntetőjog zL ,};adf3ágvt3oz táaro ,itóli a 
fiatalt.  osacly nok köt forralja  icAOrotaa a fiatal- 

keruraEc börtöne d, c f a atalkoruak fegyháza. 

t:afarenkó ,a [aűnt.otC:aről nursdettn: "A  bünte- 

t á3 ldnyocdo: az end*  dtá31, hogy Siközcooág el- 

itcí3i. raif.vzbon tudja. hogy holytcalonül járt ol. 

Vagyis a büntotóo nom alnyoeóoor, alapozik. ha- 
az elkövetett  hiba átcSlc'eán... a E:üzüsaógtavl 

való idoiglonoo ki,kőzüoi tóc3 álnónyán. 
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1,a0 A;uirdq,  ólióafogi.tllóou bGntetcío Go a neve-
lós kapcsolatáról; 

" A  tx:ntotó° óQ a nQvolós ozonoo irónyo. a cw- 
góttük 6210 erkölcsi-politikai nózetok azonos-
sága. a i3üntottro valü roogüiós ozone° irómya. 
az i;}azodguo ítúlat oaJ9yw=ü  ora;jo do a Lxsloü 
t;óozaóg coolo#.tiónrnyol való °zowbofordulfisra 
• oZOtc oz vújoktiv 	o,4ubjQktiv fQltdtalUk 
biztooitjók a!riintotős nevoló hatóaát. 

/',jzab0 Anclrós.1979./ 



IND 

IV,  Az 	c r;~~;ló  ~~°Y~~;~o.  taint  

raszaci23i ~.~a,{ _1  n2"itc 1 ~ o rs ~u3-ia ....~. 

Korrigáló ncrvolónro nct;or van o,z5tcnóg, ha a t;z.o-  

má1 y►inégUon ncgtttiv a3rkö.l.cni tulnjdoctuógotr vannak jolon,  

oaotlog (Or  ragz8dtok is  elo a aco..r.a';ctt, 61tta2ib+vo no.  
voldoi eflzt.<,zzat;t:c;? , nádezorotckol már nom 2ohot # rzzontr-  

lyZodc,pt ótfornál ni, powitiv irám;f'.)a fejlra<azteri.  

A korrigáló ncnFoión, átncr✓olán. tehót a hS:k,: ; :_o-  
raól.yioógntruktura átfornuj? Gcdt jnlonti, a torzult :..r3-  

nályieátj tulajrloneáoot; t;carrsc:iltisáro irányul, dc  

"...  no  r,zR,külhot lo cork o nQgativumoir olleni harca...  
A  noroltot: oz:roályioó06'xn: -y o nogativ áfl pozitiv ta:a± a;j-  
donaógok, a jó óo raooz o wokáaoi: r'igyulaa'.:nvátel.ável  
Icoll nevozn3 o szon ó1ylo!}cf orruálá róhatásokat."  

/ar. i'a'i l  yáea
,  á, 107°./  

A  folyomat;}ollogűátno2Qlá:.~. €ora3tc:eryeárj ar y:16  sr  

sal diawo st i   ran üt3zg  ű~ 	 ~ o  Z.),„1.11;-► o..  ..~~
•nnpatoi ;11:1  ;  

szorin t :  

a/  AtnevolG ,%,c tai!`t?T'Itatc o4)g$si.~artps£i, 1010016M•  
vi: ocálatok. Oppzichá.tcUm vizs;,álatá. A Or-  
sacial.mi c7itsrtsk8t•rtyozcat tanaalrdnyozávaa.  

tra/ Atnevo3.ót:,i ilolyzuL kiaadk3x.157aa: olyan loflyotl.  

how  koUvozű ito3.ys:c3ti! 1101186:L i :.uri a.: ittnevo-  

lú tevciiscanyoci;llwz,  

c/ Az 3tnovel.d-a programjának i:ialatsitfioa: tz kol-  
loktiv ótnovalós prooranja tartalmazza as  



az engoddlyezott kolloktiv ótnovolósi szer-

vezeti formalist, eszközöket ős módszereket 
/plL, 	aktatós, kultur. rIpert foglal- 
krzósoki r nevoldel forma rendoltatós6t. 
foglalkozó° feladatalt. EN= kapcsolódnak az 
agyőni ótnevelőol programok tortalmazzAR c 
fcladateknok azt c minimal° körőt. amelyeket 
feltestlenin mcg kovei1.i. do azokat. 
amelyek mogvelobsttáss esetlec lehotedges. 

4/ A4sAivii141 akci44: a programok oczvalósitása. 
Az iltnewalósioakata. mindiu a szamayiségrc 
vagy ogy6Aegy kollcktIve ösazassógétre 

rilam lehet kiragadui a szomayiság-
kouplaxumből ogj vagy Lt tulajdonsőgat. 

azzaa az loadnnycl. hogy az átnevelemi ske5.6 
ueak ogy way kóttlulajdonság korrigólósóra 
irányullonm• Do lahot cáljc egy vagy töl.4) 

411.4'inak 	/139attv tudans6u korri- 
gaása, do azt mind% s szomayisőgfejloaz. 
tóo tengedályóben Loll elbelyszni.V 

1S7C. 435.o./ 

A zárt int4zatbon folyó korrigáló novelős cólja 
nemcsak a nov.116 által valtlaul meg, ham= jognótrú-
nyek alkalmasLval is, molya alapvat3cn 
zilka novulZ4 folyaQatát. =tart Dag !call vizogani 
azt ia. hogy oz a ,:;ocluitrdn7 nikdut befolydoolJa a 
navglőst. milyan oiU1i az.ampontokna ken fiVII004. 

A  javit6-nevei3intó:let zárt intőzot. akkor io. 
ha kifejezetten petlagógial alja v1n  a a  -zdrtmlopale 
több kövutkuziat;iii 	ZAWAJI- t. .1*,13y 	Lazös Wow 



oz erholyzotbon ldvutc Liizütt szarosabb intorporcz or,ólic,  

kapcsolatok alakulhatnak ki , so* tore*  ongodnok az  
ogyciczc tcüzütti t:óroo bofoly3s3ot:ntak. Az oltcűlünitóc ;;11ü t~-  

saógoo. do ezzel  Li  io rok©o~t;juk ozot:czt a fiatalokat   
"normálisok" tároactalnóbál, clov+ónenoi; cain5oitJüt;  

őket.  

Figyolocabo Loll vonni azuótnovolc'zo oorón a t on-  

foruizálúdp3 ,  veu::ólyót is.  saint sztxzcitalio Bzaaponto-  
kat. A nír✓onciókotc oogatartáaát küvvot3.fln03 bofolydool-  
ják a zt9rtintizoti szabályok. küvotolwúnyott. t!o  3 

szabályokat dQrgazogit., büntotik, ho toljo33tik a t;üve-  
tolcat3nyokot jutalc ►a--°* k űtCot. tandoz o1GicJúzf3oti az  
olyan magatartást. amoly alkalmazkodik ugyan U =a-  
bólyokloz. do nom biztos. bogy  c3oJgyűz£ctóoükb3l fakad,  
hogy szomólyiaógrik oajátaoo;5ga. Fontos novolús3i fol-  

adat tohót , hogy szzendly:is3ógükbo boúpűl jün a meggyű-  
zGdósab8l fokadó altcalmazkodőo. A tilolma.k váljanak  

; -,~uc.,ólyiacíg saját. tacls3 szabályozó eszküzogvú.   : 
zártság s3zoc.zGlyiaúgkelrooitá hatósának a lohotűoóge ::c;  
f  ennóil ;  

"A  szollomi tovvl.onyoóg, az ór. olwi folyamatok  

óo # motorikus nochania.mu3 olvos.zit3, at ozabacl  

óiotbon kialakult dinamizmusát. Cnnok küvett-;ez-  
tGbon a pszichikus jolonoógokbon vóltozúoot;.  
torzulások Mavotkoznok be  000tonkónt. A pszi-
chikus folyiNetotc l olaooulnnk, vi3zonyiotcit.  

F,zoaziikGln#. a pszichikus s3e  j  ótogocígok  árt ó-  
kükbűl voozitonot;. vagy vóltoznak, 000tlou  

nogotiv irányba tolcíclnok el, a pszichikus  
állapot oivcas>zti plaozticitdaát óo nogativ  
vonósok válnak tcrbnikuoou, mint  póldóul le-  
vorteGg, koc3ólytoloncckj.  

/Cá3 L.  l07G.4+0./  



Hint  j r~ t  oa novalóci prcblómóval . a kudarc Qs*  
odnyívul is  szónolnunk kQ,1lF St korrigáló notirolall eartin.  
á ka siDroo -~wL távon ó,tii;  Út,  kudarc ceprocsz3a lvpgy  
aUraeez3.ó  irányába  taroZűciik ciostruktiv ietó4u 3.oíot.  

"rz icudarcfolyanat n türVidayoórt6 azooó2yi3601.0  

fixúlit hatásokat iciózholt 41441 	Arzoloi Go Oka*  
rati emfdrában, a ;jc33adoen kivóltisat ottz.tüL  
v6i t otalsokat.bofolycíooljo a paszi-ckus 4511t"j?o ;: ,  í: W. ,,  

/J r. PAA L. 1976.410./  

Ak javitő9.ntózat.i nsvol éar,ro utolúa b3.rósigi Ltd, -  
lot  alapján törtónik. toiLút Gún tet cr:;.., fty azigorubb  
körűloónyak közötti ú3.otro 416ny€;zoritás" oz eliedlt  
szanazög6481. n•ollyol noki katarzist" is oko-.  

t~i3.yan ozorapc 	SIMIlit i korrigáló nevolóo-  
bon a raoszacia,3.i...óciá$ folyamatban?  

lcZkf vzonuot3óa olt:aln.ao olyan aricÜ3cs 3. Gr-  
zclnok f okasztbaira. aoolyok orki3lcsi kfteto1-  
otinyek tal jdtsztibift ősztó 'no, not{, olyan  
3.60 soczhanizuuot halt  lótrn, anol y kópattme tcszi  
az  egyúnt az  orkölcsi tilalnak b4tnrtiefra,  
tQtit;t ugyróozr82 cra ,i  ti az oritölvmi sori:ont  i.t .  
nóorószrc3l kial .akit  ja az orkö? csi lOt3,.ósokat.  
jaonnyibcn  ezek  az Amps 	Ito.  
sú~aivy s::i?:ír-duir:aat iOs fitly+án aog,jovulásót,  
f'ojl8clósc:t sc:oit::I: oáa."  

fJ r, PGA L. 1976.407./  
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M ockiigi várt intúzoti n.ovo3Gc nou hozta r..c;; ü  

kivánt podogigiai o  radadnyoicot. A  foln$t  t vi;3czac^,0  
WINO  adttnlíil i^,aorcatoo. hogy ol8zc31og cwr r ►o-  
W%kcdteis juvitdintózetben, illotvo fiatalkoruatc  

lrörtönátacxin.  

Fol Loll tame* is  kdeldOMI# bar  mancaonoi:-c  
ré►~ 

 
roozociallagallecxaci.̂zorik. im ~t a3y a  f  ít3talko.. 

rusk ozsmayladgtor~ ~zuíásatt $iffot"arx:iál.tubban c;c  

pa¢i.chol.úgiaila=g nczgalapillD ►̀ tt abban  tudják  u? inc;it a-  
ni á71 vágigvazvtni.  

~r.1lur8n +.r3  t:ováco_ i:nc~ráaótól  /lg` ' ./ icicí~c:, az  
n~r~rM..~~uirrrr..r ~~aw.w~f wr~r~~rr  

alábbiakat:  
• •  •  n c3.Ql 	-s j` ~  _ 	rc'i  

"ü pozitiv motaftwunikációk 41.6nyn, vagy clúg-  

toZonoágo raiatt loon  o3.v3r, szogcynyoa árzolrE:  
dog;}yáaozol. raodoll nólkül f olniivokaciott  , a  
tór.sad©laratól olidooenodfltt fiatalokat  

- az ctravivaluna t,ocuac:n.iEcScicík niat  t rosovul szo-
cializálódott krónikus vagy  akut nourotikuc  

cíllapotban lovű odolunaconaok.c:t /inkongrtzat3:  

oyől.ci-gyorQok t:a;3c:ool.at t:üvotktrztábon int:on;;-  

ruorro dnfcjlöcl6oi3úl. nourotizáltaiat/. - azo-

kat a fiatalokat. attik a czásocllagoo - a kor-  
tá►rsi cooportban türtónt •• ozocializál.bdóoGic  

fo3yauón sodródtak oulyooabE3 antiszociGlic  

coolokc3clot o;:bG .  

o azubt.ultur3kban foln3tt, kettan órtákrt;nu-  

uzorro ,z.aciaiiz616clot  t ac:o3.enccenockvt ,  



- s vbgűl azokat o deviáns idontítósau fiFStaia-.  

kat, akit, naurótit;us ol3zmcjnyct< utón, ;s;+•±.-  

chopatiáo jollegű. gótláota? an. szorongóc-  
nsl0i  i, t.vt6c:5^ j: Rt elcn, kinúlcticanűl  úu 
gyakran tincóluan agre3sziv, vio3zavs(3 bűnű-  

zvkkó vialtratc.  

A  roozocialtzócióQr folyamatot - a gyakorlatban  
voszafonódó, Cc az o? zlcSi.:t aladolgoz5ca cél jitból  
ogyn€ísatúl olhattirolhtató szWkaazo#:ra bonthatjuk;  

• kialakul a pozi.ttv ónkóp 6° a.: ünórtóicoló^,  
.~ ber.itott uj úr-tvtcrands,zcr Gtúil fol.  
s tenpetálUGin ~"s.t;(`S:TyL3k ác perspetctivikua ct<!-  

lok adaptiv szociális magatartóst eratlnánvez-  

yak,  
• az  önkontroll (13 az 3::.szab ►lyozris icópessége  

az életkort ótlo3natá magfo? o13on alakul."  

7Qkintetbo véve  az ac+olQnsconoots hevo3 outomaikai  
igényét. a ro3zocial,_zi,ciúiaan az  indirekt ia{atftaabra  
koll épiton.űntc. A  pedagógu3-oszictao+óguo tern-nak  

hatácronc#szar  rind  tta jtójót , a "rckar3ntcAi" pGr•  
huzamos persa,ógiai rftotó3"--tó? . ogdenen a "non  di..  

roktiv' poziclaotcrőpiéig i3rarr.io 6^ alkalneznita  

koll. Mindez m terer: ° * ,1 z t.i:3ce*Tortban az ogószaót,co  
kohéziót, c► e vő:ltozotos tovhkerr;ségiaQn kialakul  
primer csoport önkormányzata. tamel.ybea a fiatalok  a  
régi tórelkepeeo2atok helyett, uj ^: iMaatrikuo kap-

csolatokba *knelt. Lesson  » v3eszaQe#aakkcl ao;;oza-  
ki tva - ferndlór.}itc a i:űzűs,Lg uj Órait de  normerc:nt:-  
=arc. 9  he  kialakul a•`: i'j  órtókrzrr:dozeir, akkor úrt6i;t.b  
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vállk töüü'ok között a tanulós óc a jól váozott ciuni;a. 
,4 tóroadalni noraók sikeres t.civot000 róvtin konp©ton.^r- 
nak kuzúik órozni r.egukat ú3 ;,uorungóononta3©n nózncaí; 
u foZnőttía válós nlá." 

ficizotünk szorint a roazociaii,zació prio$tuca c 
úflvi:in3 czoracilyioógatruki;ure lobontúoa cis  ujraaZtcot63t:. 
:►z ujraápitú000n ;julontO3 oisropot icoi3 úi2tocaitani 
tsz uj órtó+ccaknois oi: u j i;ouwunikóu:iúv itatósoknak ú I iasz — 
nos wunkúnak, a tartőo 	 krs;caulatoknak,  
putciccia úlcaányoknuts úL u perspuktivikel-o cúioknai,. jo 
no oiág az rSrtókrcanv c.uouvúituztat3aa. az  uj órtőíc— 
ronciíi©z aticakval t visoli::.c.iúoi progrouokat is !call  nyu j- 
tcani a fiatnlMak. Az uj úttacláskinok  legjobb  a"utaolyoi a 
közös foc,}lalbillisoíc, a nüvú:az oti cis a sportkörök, az 
i;nicóp2vkürtik, milp3yvic bizonyos pozitiv 6rzalcai 
tussol roiuioll:oznu#c, 

A  nagy oultu cozí,cti siu—nvvol3intázetkon arról 
kiv{antaw tcijcikoaócirii, iu>uy az optir.kxiis korrekció:; 
ozora:fóloihcaz viozcinyitva, aily©n pozitiv. illotva nc- 
pativ pocl$gógiai ás sz:orv+rza-ti karotakbcua folyik a 
f i,ut ü.lok r•mazocicallzúciój$• 



U/ VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYE  

I. Az aszódi fiunovola itttt#zot:xan tűrtcín ;  
vizoraóltiSok  

Disszart3cibn:aan azt kivgntt,an do:aonstrr3lni,Izovfy  

ncatfolo1G kapcoolattoroató:;i Wds<:or oaotón Cazouú-  
lyisógvizotálatot lohot ic ~ o? ytatn:, a cdaviano karriar  

kűlönixiz5 azakeszoit c510, Jüncoolok ►aanyokot olkcxvcr-  
tott zártíntézetGca utalt fiatalol:t;al. Ezórt vizutel-  

lati csoportnak az oozíidi f:Iunuvolő intózot hariiinc  

1G-l0 öves fiataljait vr5la3ztottaca.  

A  vizsgálati cooport tatjait ogyozorü vóletluI 

kiválasztós alapján ooroltao a csoportba. Ebb al  kö-

votkezik, hogy a kontroll csoport az állagi gondo-
zott nővondékok arányai  Jo válotlanaz orű volt  

Aszódon 13 cáliaai gondozott ós 17 non  ~íllarai 
gondozott aciolonoconLOCI vútozton vizsgálatot.  

1. 	zói.ii i'iu
t
nevo

,j
l' int 	

t 
 türtónek  

~ájt  tf3J - ~~Va 	.i i fo1 ~ i :i cúlrC iÍ~i~ 

:izoro . olApr}i: c i  

AZ 19E30.szoptooUcr 1-ún ólott3olúptotott uj  

GüntetG TSrvGnykűnyv 1070.v.tcirványcitckc hozta  
az ols€3 rondolkazóst, oaolybon a fiatalkoru iwn-  

tottQOCak róazóro javitúintaz at©k íclállitda£at  
rondoli oi.  



%rvdnVe• ramisibezttset hsie 	az 3aaaftlot  
Oriislrrra 	iliIResa *ma*  alleY 0.r1•11.611*  
as aibws assta:driazots sass  irsepssik ingásolmast 
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A addsmaili adiasamsaikaa milkisisoli ketoses*  

411/4)Di nuisserF na aiga,  UM*. 	somisser  

	

Waft  ile4aams 	111.10011100 bola elm  
iowebrt #s/,atelkat as  ustik&sii *OM so  sin  SiItt orast  
touYelotiaa bartatinlAurt t  ~~ ~r~R a~.#~.:~ ~«~• 

~- 1101.11.410.111P1  14.111.01111110010160 ailliwtmett  
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*a  allidaikak 	 umiak  143041m  

4111Silmillb ~ ~ ~ ,~~i~I~M~.  +A► selliri  
diVisiir Itsvowlsr lMrrmilitaipies~  

11111miwm. *aka  tMlipaioollit Sille,meraá+ri► ibitts  
jövSeeliele Mativeliela AIWA,  Ofteat s fslitirsa. . 

orrel• orb insiussiolk sonessisalkoa•  
au  Saidist foldpal s , r iw yriiu/ nakimalito  

angsra allier/mpoilmia 24.41n ~.~.otti :: zaafagadierar  

da!R airri bit  ibibas aiiiiipeals *UM  babel*.  
041 losalibr+aa iaIMiaiishal 	air  nÉsr as*  
Wi mite  is44401) ir1ilk agyot 

 

seas  wag 	Glefk. 	ismatilt  
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lgitdmia tames= ea milikallima Osasesaisalidito  



• Jú •  

A  folacjrat a kissórlotr családban az  volt. lzou.;  
tanula;;,nyor.z ák az ujonc 	onjátaágait, fl er-  
kölcsi hibáit, kiputatolják, s tovább bfivitoák is-

kolai iss3orotoit, ;•3 a asa3ácif8  azt  is különös fi-  
gyolorxaol icisóri, hogy srinrlon ogyoc növencJákca az  
intáwot.Exur uoghonos.itott iMORl:anc:caei: r.w3.yiko iránt  
droz kocu,3y olvszuretct , Melyikne!: a nogtanulficáro  
outatkozik tatet3Ggoinól áa ogyórf.i viszonyainál fog-  
va a lügmlkalmaoabtxwk. FolaciFata továbbá a kisiér -a c-  
ti csalódnak az, bogy az ujunc criivorujáket,ot u!uáz -i-  
sigma* alaposan iJOvt3.»o; ~ ;iá3 , 	bQ; jyF3kVrol ja ás  Őkett  

tK3fd9zoro3 ház 3.ountcára szoktassa. Eoz#arint a kisavr- 

leati család átoanato t!:sptaz a!:Cl:.st3  ólat ős az in-  

tázeti cuavoltotáo k ~ -~aiit t, amonn•,ribon az cagcásazon u j  

viszonyok kizd korúit ifjakat az intózoti r3ovo1 to-  

t elrtrv  

~ basir.Iasoti cvtii..iii,is/4`.i az ujViis :t:JvrilWVkokiJt  

ol.i:slmms időpontban azon családba ltolyoaik, rao3,y-  
ben az általa Ol©thivatóssaul vó.1.taztt7tt munkanap  

bonosodott mo9, s Poly családban intózati novel.  
t U t ásGnok egósz it1c►  j e alatt 611andcían  egy ős  
ugyanazon családfőnek áozc alatt oaraci.  

A  kíebrlati 	tojaát, a többi csalódnak  
olőkóazg.tG de ogybon u yonci:i kápz8 i:at:olr#jelul te-

kinthető,  

AZ  intézet további sekiiillirla alatt különböző  
ki3árlotokot vác„s2.•ok 	44ffurencláláseal. kr,pcao .  
latban. Előfordult, bogy si b®Vogacló csoportot i;  



aogozüntuttáts, czükc6: r~ 0060695t vitatták. A gya-
korlat do • tapasztalati tónyek azonban  azt bi-  
z onyítottAk, hogy f onntaTtisa fontos cío indokolt.  

Amikor floc, mükü<.!btr bofog.oc!ő csoport onyre oulyo-  

sabb gond:, proíalikde okozott az íntcíaot%o tioko-  

rűlt u j navosxéiuefc bkLlloozk©ddoo.  

Az  uj Rendtartás loszügczi o noveiaint6zot  

romiizitutcioát, uiszorint oz - M.M.24sz.Fiunevcl6  

Intózotóbun,  Aszódon  - b3,frós3gl itá].ct alapján  

javltáintózoti novul.ycra malt. 14.13 c'rv:so nüven-  

dákok korrig416 rwvc2úso folyik.  

,Feliede%ga  `Az alkati. illotve I.ürnyo: oti okok  

alatt sárült azcaályiougü fiote_:sorup!t átrrovcl.áoo  

As  talk ószz. L őoo a dvlgező t á rcat:alonbe v$í6 bo-  
illaszkedá: rc.•  

ttovolcíciik f ' c:4  .:1$= itisl   akitan:i , a>mogerostt3n.i  
, t ár ,ac'.alcra bcailleszktx:%!7ez rzűks4goo akjoktiv  
ős orzuisjektiv foltötL2oket, ac:gvaiósitini MR él-  

talzeno:, szaf:tai kóp:.c t t:.áge t. kf.al.o k.ztani. aL 61.  

talánoa m.ivoltoécdot. Ennok árriokótacn az intézet  
t'?C3volCK•st:~~' ~']^~ 

f'f  F:•.:.....~......~~ 	
a  .,.... .. .:.. 	, ,~rto.. 	► c 	c.4. 	a :asaple ~ .  

ozuaólyi :ágfor~á1.¢i3 rmart o környezeti tSrto3cjat:  

csak a oaeed11iuon keresztül  válhatnak tány.lo-  

goo ártolwlkká. tároodolo: el.lanoc tottokku, ck?vian.3  
viselkodGsukká. j  

A  navoiű,i ráhatáso.í'o t igy a ozanál yioág ót-  

; ornáláaa, fojlosztcioo cnidaiben tervezik. iüotvc  
a:l.kalcazaáw. cfolyotc kiizc5ppont  jóban c munkára novcicív  



foladata áll. f-"zzol mimosa: a szakkőpzottoáJ nog-  

ozorzáaónok leiiet3scígút nyujtják o nvoncJúi:oknei:.  

nnellyol szabadulós utón t:ünnyobb a bcailloszcQdós,  

4zanen a sajáton körülraónyot,között J raunkára no-  

vo1ds a szacaóly3.oúgforaálúo igon iaatúkoaiy uozkik.e  

is. /Rövic3obb-hosszabb idő után  itt s:aoyta3ó's;jbic  a 
nekik iQgnonfololöbta aunl:ót, a sikoroo rouni;a ól-  

cxSnye  padig  növeli önbecoüs:ist: ►ket, wooly az átno-  

valónűkhiiz foltótic:nta ilaükougca:, úoiaű igányük r.ü—  

v©kouúocít is jelenti./  

,.lncnvl,►rn hol.yot ►̀ ;aia alEa'JolŰi tevaíkonysúc,lcit:  
között a r4nci 	úa  ~rkt ot . 	növon-  
dfiicek ö3E3zotGtolca t2 szenponrhöl is rzagyun kvc3vo-.  

rfitlan. ;.it? '-ban cigány száraa`:áau g,sretcc;k,  a 
l.ogtribby3kkal az 	szokásokat is itt  hell  olw  

rI;, ., ~ t 4  f.,*t r,a  w,J  ..  ~ ...  >. : r n a wr .  

Az talá.noro.  üvro.41 trsr—r 	az  iskolai  
oktatáson tul ogyc"ia ozor4•o;:utt tuvcilcanyaóguk koro-  

tóben is törtónik. A szobac;irlri oltciitésörz.ak aog-  
szervozóoönól oz ingcr©k 3.oitc3sQ ca jón kivül az  
slAbbi cólt is fictyoloui>€a vcsszi.k. /i:ű ,lö;LiizS  
szakkörök cxűküclnoic, a saz:iszház, m -uzis.átsagacisn, aó--  
tcik,kf.róndul.cSoak szorvozcisövo3 podia a zártságot  
is iivokaznok enyiaitoni./ A tuoti siovolvat szol-
c,~álja e i:or3z orütan fia:.o•zorolt, nagyor3rotü torna-

toron is, nplytaen ronciszoru3 sort trrveiktanyoócj  

folyik.  

se;►ekc3znaak minder) ai;.ol.oat rxzgragoc;sii, hogy 
 

embeci ólotforaa pölc'.tzazstat á;;:ivai is nevo;ijanck.  



TOOL) alkalom  edórl3,k oz. "A,alQt rv nc3v©lúsra" pl:  
rOvonL ','• 	ri j uic 68 	}a t a r t oc ut: alap j án  ~-  

t  űnciA  tal.  kotonek,  umOn.:t: novaltiik aori  t  sóg6vol ,  
rtc t  t.lajt;.orkioppon 6,161166n. szaUpoon oazt jbk bo.  

Az int+ázsz ooulti r: ..l k  Qc~f~.12,0Latalt .~... yaL- 
r~o~tit:  f o 	s  a  vi3z orny sokszor raólyii? , or5oíír3it:,  
molyra nagy szakaág van a nOvaxdétc taváW:i aoro6n:at.:  
os.akul600 árúkor 	fontos szounon tnot: tart -.  
j4k azt is,  hogy a omavadoógot► jQ  lOgt,örti csal6d«:cr  
tö.ltixeosék al. 14  hónap intózoti tilat után jór  c 
szabods ~.,ag. s azon ká.ut:l 	46z'ap nyúri ,: űnicló. 7a-  
paaztalataitc c:tlr'.nt a "t:•,:a:t" 	napot; JÓ 

 

t lE3  t  i3t3LSQk.  

vGC3i.a+ké11t  

011algcíinai,  oz alymn  «,,z1.11ratt3ssik pil,tc:óul. r7olyot:cryn  
AMMIVen ar  r61 . h a w a  szüt.le e irattit3ság protilaAj  c ,  
maws  csoport t.ectlii .r. :t  o azompon  t j íus6l son kii2ünúüc.  
A newel8 f  aZhivla o f 3gyf,::,;}a:: aszalois vuszólyoira .  
küvmtkozm6nysircr. A  tar:.JO.%ú val.titi ssimyartrored-  
szrsrtxan folyik. i- kaaz fas cavportaic i;ia tcüzziisaégsi  
k4pcaaLidnaic a ksis::ciaisad,i. 33ot agész4buz. A  c4oportw  
ncsvetlik ta+̀ °okv6so r.egkoztati nűvo3atkii:oikkol. hogy  
nt3v.516ikhoz s~~ 4ut 	6  j  uxisaJ. "r vrciulhmtnalc,  
iisszotartozr.ok. A  uyo+ruir;:kúon votott pociac~~ág3ai op-  
tiolmauotak és gyvrmok szauúlyia6góton gyökorozó  pa-  
..i.tivcttmokro ópitik novoiiii tat6saikat.  
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Ho  oay kot006rir5hon ordynúl tdbl) +jQl ozEaropol, oz czt julunti., iluuy az •iritvrju eorcín tiihb3ztir /rtocdjelb3.t nzeimu/ utal6o.  
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4. t6blóz*,:  

V:iz 	It  ~ocalil~ot; :~üncuvloic ~aúnvoinofc fa_itú -  . 

~ 

Uolit:tun  Loo tot, azórao  

1. 

2. 

AMINNOM.01411110.1,  

botürGs 

lop33 

£t ffi ogy 000tbon  
1 fű tizenogy 000tEaon  

10 fa ogy o0o  t  bon  
► ű k$t 000tbon  _  

fő  h6ron 000tbon  
- : ii ezelutulan vsotbon  

3. gorózcJao6c} 3 fa  ogy 000taon  

2 fa üt 000túon  

4. próbaozoc3óo 3 fa ogy 000tbon  
G, iiF]tJrsórtóa 2 fŰ ogy oaotUan  

G. rebl6o 1 fa  ogy o0o  t bon  
2 fó t.ót motbon  

l f6 tudron 000 tbon  
7. oróflzotcoa noni  

t:özüs016o  I. fa  ogy c33o  t bon  



-rtolmozc5s:  

A táblázatokban vázolt adatokat oloraozvo Cis  
6;3zoviall i igLzaglt populvció jclloaz8it az  

olGbbiak ezvrint órtolQazzűtc:  

1. .:aúiáaii, Kürnyuzntk Ihmtí ►nulC, a cea3.ócli vi-
szonyok ozeropo a binüzbebon  

2. a t:uraz anya-gyoruolc Lapcaol.atot: alakulósa  
úa oleődlogoe ozocinli:3ció  

3. Vizsgálati szonúlyotc kriczinólio tottoinok  
iiaszofúcdgóeo a családi Wttórrol, val.aaint  
a Ewncoolokraányok ba t óinat: vi. ególat a.  

r~ 3.s.:.táblb.ro t a családi környezetben 31 dc-  

*Lana  aognyi.i.mtkozüat ctut,ttz, a szociális coelokc:ctüCük  
balcmizottan is ol(3fordulnats. Vozotii r,.zoropot foglal  

440 s szül3, alkohol i.zaus, a.icly torcaáe.:ots3z orúlog a  
eéteoott, zOlött conlócli kapc3olatot:at orodcar:nyozi.  

A t`f3loloakraltő. durva oll:ottoliaóló ,züllik, akik a  
gyeraof: ór: olai ús biztonoógo. üt:oóglowfit nco  olóc~9.- 
tottólc ki nagy uértókbon hozzSjórultak ahhoz, hogy  
a fiatolt ulinditoótc a szQVGlyiac5g-károsodás  fiol.ú. 
Igen aagas a szülői bűnceolakaórn,rok előfordulása $c.  
t:üliinciaon sulya:,an órinti a fiatalt az azonosulási  
idúezokban, amikor a o: Glőt::nak pozitiv magatartási  
mintákat kollono adniuk, púldót nyU jtva j:ó3 ~3bVi  

úlotutjukhoz.  



.. vg  ••  
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családban folc}órhotí; Güncooiokcaónyok tcibb-  

nyiru oróozakoo o:ilcgüai; ú3 i~,l3u~~J
. 
 olloni bün--  

t©ttcaíc. ; ►z utóbbiak a fiatalik iwizuíra narsccai;  
pú,J.tiót, nonora vaszCilyt is jolontottok. A  coa1ó-  
coi:bon follolhatő suici ucmol; non volta': oz :onáf i-  

kónoafc a vízagfalt s::ocaúlyolc álotut;jul:nak alaku-  

lóoóban.  

c3al3cli -ozocializ.vción Walül uoghattSroz ú  

az anya ozoropo. F3izonyit jók azt  Marlow, Spitz.  

i,„ Fraud és raóg igon ook cads  kutató vizsgálata./  

A  jó anya- gyormok kapcsolat alopvotő nintót nyujt  
ninclon későbbi tóroaa kapcsolathoz.  

A  viznoalt ozonGlyokndl acoa:?:5c'•' azociali-  
4ácl.6 sorón:  

- n7  nfte,nPbú  + e'3 korúi anya-Jyorook i:i2pC:t3t)s.i7'L"  

obrülóo jolontűc, amoly nagyncSrtűkbon  
gpbilisn~S totto a ozomólyioÚgot.  
:`: korai an  y ta-ryorucic kapcsolat ocírülGat  
az 000tok GC ,-%ban tapaoztaltunk.  

v. az-ncíl a csalód, mint intorakcióo tőr  

::on nyuj t  ot  t biztonságot, mart az oco t cic  

50-5: ;;-.6iom ridog, brutális 'uártiomódbas7  
ás hényrattatóavan volt rGs:ztiic.  

hőt  nogativ úlnónynok az ülotutban vain  

mogjolonóaa mindon oaotbcn n túanszvoortúc--

ban, coalóclóoban nyilvánul nog.  

x/ Zoraortoti: C1c:roi F.- Uinot 	/'1070. j  



fentiokbon vázolt hatósok tx3folyáooltét:  

a fiatal ón-kópónok kialakulósát nogativ  
irómytaan, a tüfabi orabortzoz való holytolon  

vinzonyulóaót. vlrnfoota a pozitiv motivá-

ciók kialakulását a szasaóly:ic3ógúon.  

, vizocgólt oze:oúlyoknúl dvbbonotoo aagass ozú-  

nu korai ciinc~uitá000l találkozunk /42 000t:wss/.  

Pszichológiai vizogólatok bizonyitják, hogy igon  

korai ólcstkorban meghatározza a cáyoru.csk Én-•képánot:  

alakulását a Qinüoitóo. Uogativ roakciákat,  niliÚ- 
ártaloakat okoz. ha 10 óvon aluli rgyQrnoknok csat:  

a hibóit vvaiik óozro, gunyoljék, elnarauztaljók,  
kisobürondüspQt áruz ós c3atlakozik a rosszakhoz.  

Vagy oyorongivó vélit,, vagy dacoo, gátlástalan lefiz.  
A  v.sz.is azt igazolték, sokszor rondro utositottók  
ákot, r-vnd;;zereson iiooz o€zacsonlitották ügyesobE, ot.ó-  
fogaxJóiab, :szorgalnaflabb ;;yorokokt.ol.  

Az mxploráciü porón raocgkórdflztük, hogy ilyonkor  
nit  t©ttól? AZ  alábbi vólas}zok.ot kaptuk:  

0.Liándor 18 cívoa: "gondolkozta:a, najt3 dacoo  
lotton"  

~z.1.402l6 10 ávoo: "aoghállgattaa, do non vú=-  
toztattan a caagaturtósoraon"  

C. László 10 óvc3 :" olt,aldün valatzovó az illet űt°  
R. Lá szló 10 cívc3;s : "  f  ól rohuzát3t ao"  

T.Gábor 17 óvea: "nagarat,a zárkó: tan"  
a.Gándor 17 óvoss:"olongodtosa a fülosa oollott ,  

caindig azt gondoltam olyan  

vagy0116 MMILlyon vagyok"  



G:,  - 

A korai nogativ oinősitás olGoogiti a dovian-  

cia flab fordulóot. .+ fiatal elfogadja a noc;ati5y  

r=inőoitést és boópiti ozaoculyiflágGbo o: aoorociúlc  

joryok©t.  

A  dovián3 cS38laSdi jCÜrnyozot hatása ó3 a dovj.L ~. ~ 

aagatar-tóau fiatal között szoros kapcsolat autatt:v-  

zik. 17 fiatalnál hiányzik fix  ogéaz súgao idont3fif:ú-  

ció. illotvo ciocíoll tziány, azonbon magus a doviána  

szülői  caodollol való azonosulás. wogt:üzeliti a 25  

ot. Ez azt jolonti. hogy a fiatal elfogadja flzüloi  

kriminalitását óa példát jolont számára a magatar-
tási normák kialAkitárrában. A  csoládi tattér cür.c:e ►;  

oeotbon visoZahuzó orojü volt a ozomályisócfojlűc:úa  

szempontjából. a bünüzű szülő, mint  "nogotiv moúoll"  

t:árooitotta a fiatal ozoaályioógónof: fejlődését.  

diszponálta a f:riainalitáo fold  foltünf3, hogy po-  

zitiv oz ülúi maclollol való idontifikácirr egy v.;,z.-  

nél fordui* e18.  
.~ v. oz.  rlmgyobb rúa:  o ozaldiyi és társadalmi tulajdon  

ollon  követett ol büntQttot, ki3obb iYányad,a, podi;;  

orGozakos jellogü büncoolol:aónyt /garázdaság, rr,U.-  

lóo. orf3e: okoa nflai kii: ösüifis/.  

A► logtiibVon a áopán bOnc3©i:dloőnyát kiivottúl; e:  

/17 W.  t:zoknok a gyaraMocnok vtt).óazinűlag noGigcn  

volt más lohotőoúgúfc, hogy a "kodvozl3ticn ailiőha-  
tánok  elől szocializált formában térjenek ki."  

/dr. t'oppor P. 1070.51.o./  



Jellowz8. hogy o oulyooabU Gűncoolokca{inyt, 

mint  nbldtiul a rablóst az r;cyik fiatal tóretettee- 

kónt /B.Istvón 10 óveo/ cíc:000rtyjdval ogyűtt követte 

ol. A  3ulyooabb bűncoolQt;©ónyek hóttordbon n;,sczi•v 

i;órositci környozoti liotúools óo ck3vidno 4caraktorü 

modellok allnak. 
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10 fő  /bor,oör,tüoóny  

ital  

2 r3 /ragaoztó,'arisar*  

alkohol/  
C  :3 

Loyft doviár~  n4c~ 	r~nc~ai forraót;  —...._ . 	~...............~.. 
,,.. 

~ 

Alkoholizál t  

cGábitósz©rt ólvozett  
altcaloA3zorüen  

rendszoroson  

~uíc3d t;isárlct volt–c 4 ffi /akaoztáo, cdyóg}r–  
szor, 3.c1oJAntaot  
nye16s/  

~ 

JdcSkósix:n volt--e 	:; f3 eg y.̂zac-  
2 fő kótozor  
1 fő hárocazo r  
1 : ű nógyazcr  



Értfllcxaz4s:  

° 	tv 	~~lí~it~~. ~  

	

.1 ~Li Ltiva~iá~ ~íÚv 	 ~,.  

fiotFilicOru baúnözősbori 	fc:jsze:;on hivcttkt3:+tan  

40c..y a szakirodalom czerint doviót:as:ak aí-  

tiűeü.i t  

- az alkatr113zaus.  

. az crngyilkosede.  

•• 0 kLbitóazarfigyaozf 3a.  
- C€3IIvprg6o. Ei fl: űi;, ss.  

4144012.s961* fillectayfik iáin ag t3 alkohol.iza,  
oz a szésa:.;t3t ta1.jGoms 	41,1=D181 elkohol- 

1211U00,01. ..r:LO!'t1E3 ki1PCSOLE3t r.:utat:taz3.k az t3lktssiU.L-  

fG;,jyFJszCaS Cis F3 bdint3l:ó$i ~+,.~iött. A fl#1talok vt?lkaőtjC  

büi:c:sulaki.:ónyót alL;obo3,cs óllapotban iftett® t'i,  

c:o tapasztaltunk a3yEa barscvalaknórayt is. alicl  g 
ovülák krónikus iezf}i:tfoság ikkvetkoztőbcrt outcttc;ti  

paciót a fs.aaal.r»a:t, a tctt atlkövctútaóra. runt166u1:  
0.:.:ióndor 17 óvQa: óciaoata  ja rancio.zarcat,:en iflzi.t:,  

alkoholista a :oacl3yiaóg3ct;,t res:c:c:lt;y ziit, több csa;:.-  
taen volt börtöntxan. A f3atal is rendszarosan o3.ica-  

holiza$i orFSszakr,:a,  bincoelcakr:•unyórt van olitóZva.  

C., ~ncirós 10 óvoo:raincit:ót azülú alkoholista.  

óo Uürtcinviaolt. A fiatalkoru nera kiván t3olgo :nl.  

" zougóz ósböl° iiednigi•!#  j  o  ,yolariáobill ál , nükt:.et  
tartatja cl mopt. betörés miatt tölti bün.  

tot 

Az  ünflyilkosaiwg ea jót4s Whoa  espatartiaera44  
6aupfa ozorint a nuiciduca: wnindig sz okok ős M@ti-  
vutaok htasazu lónc:ónak utolsó oradoGnyro. A  vizegl.alat  

uogóllopitotta a ouáczdum módját;  
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- -iz. Ló3zló /1966/, T. G{abor /1964/ gyógyszer.  

R. i.ósaló /1964/ ús T.JcS -zoef /1963/ idogontoot ny c'_c:c,  

F. Gébcw ,/1964/ rakasztáo.  
A 3uicislrut olkövotő fiatalokra jolloraza volt az  

5.cu3ulatosság, az órzo3.ni fo jlotl©n3ckj, a szorongú-  

si iaajloo, a GOMmittsv3i végy, az :,nturporozonálifs  

kapcsolatok gyongo3dgo.  

KF3bitószort v.;sz. 	dlvoz . torjtóbbon " .zi-  

puzní3tc" rogeaztóval, Partcánt  szednek  do alko#aolizó? -  
nak. :=laoncitók, hogy orro azért van ozaiítoGcjüíe, hogy  

konfliktusalkat, szsrongá;►ra3kat oldjók. olfolojtcúíc  
problámóikat. A nar3cowón.ida fiatalok családi  oilliú- 
jót 

 

vizsgálva o.;;ttalál.::atá a  kucc:rctali gyGrnot,kor,  
a pozitiv identifikáció :alánya, o2- ✓isolhototlQn í:ür- 

 

nyezot, G,agónyoossóg az círzolai talajtalanság. FQl-  

táto? ozósünk szerint a toui.cnr.Ania. rair:t olháritó  

raocbrani::aus ai'skddi,:c. Cs fiatal pszichikus e:letóben,  
ehhez  a taá  t t  c#rbeR: noght.Lzőc.ir3 mot { vunokat Gs okokat  
iceal cogozüntot,-ai,; ~v~~ ~ a ozouóiyá,oé;l ranúcz5uj C;i:.  

A  azükúsot: elsősorban a fiatalok boiliooztwc;ci-  
ai zavarét jolzik. A  €iziikásoic viszonylag a bout's-

lés kezdeti idejére ooi.k, cacrt az olázotosran szor-

zott nejfólanlite lriforrir'3cibk bfifc? y5soljbk a fia-  
talkoruat{rst. Sulyosabb gondot :t alent az id$sobb  
ntiv4n4ó1~ott erőszakos moll{spóso, turrorizél.ó maga-

tartósa. aaoly kiszolgáltfatottsúgcjoi ús nec;al{szóc-  

aal jér ogyOtt. caint pólckSu:t :  



L.Coubo /1764/ Lsotu" o 21.3zakaszbon oltúriar; 

ar,gvvrtsk, 000alóztak, uúof31— kStcírcín korooztűl. 

t:oca volt new  nouoiciúouri, pint a oLükó3." 

A  ozöl:őu túnyúi a i.mozólgotóa :wrún a fiatalok 
a csavargó ólvtcxici cstúná vtsgyakoLúooul notivóltók. 
Frobl.8aót jelontott uzúmukra az íntüaoti lciizti3gc50— 
haz velő tartozúo c5rzóaónot; kialalcitá3p. 
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G. táulózat  

-rtvioozcys   :  

A  coalfadtaun htatc':vtao korig ozociali,Múaódik oloúd-  
log000n 3 gyvrca'.. .; odoQdi.k. kritikus #:totk.nri poriú-  

duabon, a pu:zortda d!3 :: ps'ont;?uUert3c3 idajón azonban  

orften módosulhatnak a c:kaoyorcacric4urban kialakult  
ic.apcooj  Tati ss v iss~ibMidia uro;3roDok. Az © sidec=::;an  

Laovóac3 dv intotkkaiótc. a LxalBlük 	rcíeilkon tudat- 

talan, rt.;or:best lodotos óamkáp óo 4istiolkag  ~to~i ,otc 
további, i3.lratve mein 1011000 programokat trimmest*  
old.  

II kiltudisaka  t .az alú:kiak rzarint uszt8lycazt uk :  

e j  Writ  
cvepert 	 vFiJ.t) vi ta?•AYlyu's  F#3  

c/ falnőtt  

A  baratí kapcacalarck vá3.asztásában tai+iltuic a  

2ac?nagao,a áb é r t6cot:a t/29 poz. -4 n; ;,,a: iv/.  

ioen jaltant ;sak a cao)ortotstinz veld k3t::3dook :,zFicaa  
J19/, de ligyaZuu: t ot aok ^ nngv t iv tipunu kötilokkoofc  

a ktizöaségj;oz /7 caoot Len/.  

A  niivenciókok 70 ; ;-v r;anc3t►lkozik 6rzaluilvg pú--  
zita.v ettit:ick3ci a folr,útta#e iránt. A  kiaebbsis cr-  
ztalcai viazonyta7.3na a folnut to ►c'u3 z a4czu+:►fu7uriilk8l  

t; te? jec ^ILt4.:itL` :iti tor"',jüci. ~ondpt plant O=  a  
zGrt íntúzotixan nr3vvo3ktua #iatalakitó3.. sort n31uk  
a co3ZBd.i k3rn7  okot kárie hatá3at; ar i.slL 6zmónyca  

plitJlg3►g3.ai :atdsaffi3c kelIono t:.Llcanuu3 yvzni. .'t pc-  
d1040iai fo.Lyaikke oik3rivt c ook  az intúzot douotzrr3- 

tikus 16 	..~ . ~ . 	aw4103,14 sitikl:ü  i~~ vt....Ll.t Jrt lttiG: 
SW  ó rzc? ni ol f oga;ás lupllba t ná cog.  



- A  párl:a;x:eola z o.::i7:: való  viszt,n;r.alös a fiotaiot,  
rÚszarÉO... c:z 	' 1'r`_í~.vi+ •  7 ziv;07ii.v tiAla.,.z tdí! GO  
10 niivc#r;ak közdmbign%ct mutatott. Ussza:2asonlitva  
T.A.T.lapp'.:tgó Wi.3yfat:. szaralom. szox ::ategdr ~~:.vai  

ogyűt t j: r4at tala::nk. ,; :;ezeMböa •Y: ].asztót3ok vaLb-  
azinGor, aat 	a növoiulókek amásik nee irónt  

drzct t bi z.a1.°.rs'+'.k:.►i í:+.:t:i.:,w1J4+., 	a.:fGSt jtIk, illet- 

ve gétlás aib ko:ilneic.  

• N társadalmi nurma Moohottirozáoa a szakiroda-
lop szerint: " 	isa7ifamis novc3m.in:c nindon olyan  
E:ifojuzatt o1ftdet. vew  ta3.gatól<..~jQs olváróct,  
om4sy rapg.::enclja a91t egyón számára. :new v-! oolt.cc:ják  

adott t3,:lyzu:i:on."Ac+dcrke.0e.:a-C;,ci^«.4: cc:w.tt:r =74.  

i.i. .;  

11iapvetl táToclLiAli.{j. ~ '̀ ki p: :  val.!.  viszonyul  

~1, jiazliiv vA,laa:.tás, coc}p,In 	válasz utü-  
oitj8 el  ti társadalai nurcr€trvsilds2ert. A amps pozifi:iv  
negnyilván:u,óavk a dovir::s fiatalok rimmérel, opt  i  -  
c►i: aussal tölttemik el b:.~nnlnkor . rort hajlamukat  
fejezik Li ct `eyyo r::rr3rnd3zuroí: elfogadására.  

a  A azorop azoknak a szabályoknak 6s ol3iróotaic-  
nak az iioszoBsdgGt jolont.i, amelyeket egy adott áa  
társadalmilag ninacitett arabori twlyzetGon vagy t{:r-  

3aCialai pozícióban lóvú oclyán küvot ul má;; oalarok-  
6:ol veld kapcoc,lataibFUi." /Duda 6614 1::4,.!  

A  :azorojaew - a családi. 	nasal.  a írolrk"rtt, a  
táror,dalui ;,zorop - tanulás utján aliskulnak ki.  
Póló{itrorj illuozt ráln6k a o.yclropvkkni  való pozitív  
iclentifikf,ciók©t do a %avart a.:ono3ulánokar a  
vizogólf,d3sunk a1.an ; ón :  



Uoca.vi  j 8 novolsicirői:  

3. Zul  t ón /17  

i l oor/l7  ,. 

óvac/: "caisxlun tanárorz:.ai. kapcoola-  
ti ©3í1S! r43eC r3úilEiésCi= Jon: 147k".  

JOa/: ~ iK1 ~~Ut+Í 123 ~`Lt/jti~ jurtam i2. . Lt.s-  

tolúnoa iakoiút. AZ  oroW:  
z;anorra 	czivoann aotó::czan,  
szarotott v3roku:úni. Az  oo<.tL+ly-  
f  iinc3kro c=1' 'coon eu?.c3ol-.~er..  

Van.° iOazi barÚto'* j s?  

J. 6,'Inúor /18 óvos/: "t:dt jRSr barit rir?;iicú noüí:rt:  
otjyada*. C ; j'l t 1. k 3gyt3éi t, ha  

f ouot 	i y.;v  t  owr kerülnek." .  

. Tibor/17 c3vaa/: "Igaz tariied; nor: loizot . otivi  

kilt ten 	nert n3^co  
ogyotértó :."  

I9c*wraz---n  valakit. akitől 8z.ivosen venníac,.. Ila  
s:..®relr.wa lc►nno bel ód?  

ü. Zfll t án /17 óvo ,/ :"rfeelr 	1ogyer jó Vi oá 6 r y,  

"maims  kedv\!i /VQ" v_g- •  logYen.
(T  

P.3Cizouf/18 óvos/:"igan. now iin=;í nap  kurvóikodit,.  
N,i::t ram Icülti. ii  

?_.3áz3of /17 dvr}®/: "iuon. Hog6r*_$. okoo. problüraúra  
txú;► részár dtv{is.la3.je.  
nüa a no,*círt dt. "  
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Vólonányov ozorint jó-o hózaooógot kötni?  

E3.2oltón /17 óvco/: "i1om, nort olyan pint og f'  

WW1, , nao altig szabad  fl~. 

o r.k10 r ~ .  

0.ZSolt /10 ávos/:  °flora, curt non lohot kikapcoolóc ►-  
ni ós íió núkkol jórni."  

u.Tibor /17 er.•oo/"noca ;já kötni.  csak ugy 1030-2  
Ale jó, aca:l. s,z óp. t.tüng foko-
zatosan  kezd r.iogror.lar.i a  
viszony."  

U.Zoltón /10 Crvalles'ftcrinton jó, nort akkor egy-  

Wesel 3at.t.t3l jobban doszutor-  

tosnct.. tiort akkor ogyűtt 61::c;.;  

óc ;aroblópóitcat ogyOtt oldják  

nog." •  
T.J8zoc3f /10 ávoo/s"Saorinton jó. 36 coo?ó€li  t:ü- 

-!'ű1oduyok nollott gyorokot no-

volni jó, tübbot nyu j tani  coki  

oz nagyon jó árzvn."  

:36-Q, ha van gyorotco az o piwrnotc?  

0.2oltbn /10 óvco/: ° ~gun, van utócioo. aki ,;:z  

ólotot tovább folytatja, von  
cí.:icSrt dolgozzon az odor 6c  

a.ion.
a  

G.,r:3olt /17 avasa/: ° ..~ú. port ha 3rog 2oozoi;, 1 ucz  

ki  Jondirshodjon rGlata."  
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N. iJo1  t ón /10  

T  . József /10  

c1. Józs© f /lII  

úveilei:iokonccn  no de caár ha kozd  

okosodni. akkor jó. Kickoruan  

alk idfit kell ráfordltani óo  

akkor nines eldy id5 C.3kap+cso-  
aidóora.'  

eivocule igon nagyon hozzátartozik az  
ólothoz."  

ónrarr/:"I;ivsz, c::orz 'Whet valakit aze-  
rotni 43  valakivel törődni."  

i rilyenneic kGpzo? oc] el?  

T. Józoo f 10 óvo o/ : " Ln nó? ac; különbnek. nc:ca e rc t -  

nóu, hegy ilyen helyzetbe t.e-  
rül jön. '.,zoroosvn sportolni  f~ c 

legyen azoronc3uo az  ólat üe. "  
u.  Tibor /17 E,voo/: "bzrno., sOnciiir ho ju, ká1; cz eraü,  

jó =iac»,, ni:rt a legtöbb átlag  
ec:ac r . "  

#'ólyoválaoztóooc3 r3Qgtiirtónt -o. hogy tcópzoloú a  
jövüJot ?  

tJ.7iEaor/37 óvQa/:"tis letelik az óvoca, utána  no- 
szoknál hal yazkecloA el do2goz-  

t:3, Megpróbálok vflaz©gyü j t etlí  

pún zt , idavel uegr.ö3űl  ni úc  

cca3óciot alrapitani.'  

T.Józaczf/la óvos/:"Legküzclebai torvec., hag;; ;,._;ai;-  

nunk3c vizogíazow. Győrben czerat-  

ndk úo.lgoani. oajc3 lcaórcattca.cígi:.n.i.."  



U.Zoltón /17 óvoo/: "coot ogyúltalón non órdcl;c3 

a jt3viNa". 

N.Zoltón/10 bvoo/:"ho kikorűlól; innót olholyoz l.oci- 

ni ogy óo dolgozni, 

oojd kikorülni kúlfUldro, hogy 

ratio  icőrnyozot bo E;erül jok. " 
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7,  t  áb1áZDt  

A;.t.,~►~C)TP~V€i~~Tt<OZ~.  
i 1ir1f +lir~ll 

Pw4i-[etc  

Tartalma 
,111•1■1011•11•01111..  

Cluforciulóo o=iírla  

,~c~.g~ 

Vosalád 
Qyiikártolon3dc} 
MWOOLho tóo  

• 
•••• • •  
♦ •  • 

ftglrpai:  t  iva • + • * • • •  
Mao  i riiotok lo11iLet  • 
:.;2iit45a  • 
Otthoni oa3.ótsotc  • 
Dün t uc3za  t  • • • • • •  
=erc;lmi bóna t 	•  ~ 

fciacabla4G<7i óra;ao  

..w,....,...` _r ....... : 
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7.t bláz}t,  

Az cxploráció során é.ovtt3 intim problóna tá-  

rul t fos.  

A ozoraeílyx3k- o:ctuáliQ óllU;mtónatc noüfololü proí.,-  

lánák oifojtáoa oilt3ntcaontl i.A.T.cu,;}noozárau nyo-  

c►eoztci álcényoinoic. valóozá.n0 vorbáliaan nohozob-  

bari f oytilouzrták 	Nrv+slár.áikat , úrzaovikoe.  

L1:;áocrrE,an dr•~.elai nttitűctjükot projcakciúk utján  

lcoanunikáljóc a  külviló0 fo3.ó.  
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A s::eo:ílyistig 1:ínyogos vonása. hogy az mbar aivol  

foglalkozik o?..ivcoor , ai, tölti ki ozabtidicioj 3t . ni3.yen  

jelonr3érekre figyel fai lorink0h.  

A vszegdloti er®c'nbr,yr;k alecsony kulsuráltoógi szin-  

tet Miltgtnsk.  

A kedWo7Rt1nn környezat hatósai. a család ozocíalizó--  
ció # 3n4tr nes1 k ~ ~1  A7 	nen ::+Mki : o: ta ki 	: iata:.oi;ixzn  

a hslyme iskolai t.an•J1be rái;lót. 	áladnyeiíc  

nagativ tortalr..uak, nohaz an, t.inlóc:va tanultai:, non ozo-  

rottetc iolcalába jórni. ig; now alakult  ki bennűl; az  

weretozarzá:s l.ogoróce;ab motivációja a Iciv:íncoioóg úa  

az obi>l1 : a:;ad;ú rcúú;;o.zon  j. `rdaklűc}cioi terúlotűi; igon  
zárt rond;rzo rbon mozog. . pop zano , k riai , sport  -  
szao t ,c; t zinalc a külvilag, a torraciozct , a tutioaüiiy 6o a  
technika leniawaróx fala.  

Magas a disc?). pop-rock zorsc válaoztzíoainak oz 3ca.  

volászinasithot8. hogy a fiatalokat foglralkoztatá prob.  

foozOlts60-aik lovozn`óacíro szolgólnak. A sport  
kfltf*d7órf6rl ht31 111.t vó! a=t3oolc m.:;; a~jyaz+l3iG tl IiU!'fa6 : ;)o w  

pul ác iE olvd róoaiva]..  

Igen wcglopot t bonnüni;.o t a suinf iúz, a .+ ilra úa a  
to*e;rízió iránti órdctctelon3óg. Foltallotüen a fiata-
lok n vizuális cílnőnycat:ot nou tudják or3;jóta.:úr..ui;ra  

aclaptólni, vorboliz:Sln3. Us  vizocCilt szor.,vly jolü:.tc  
nog a tolovizic3 raüaoroinak oegtokintót3ót. Az  irányult.  

sógra a hi►boru tómája volt  s jallcuaző.  
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9tóbld?.rat  

..rtót;oláa:  

ünórtfikolóo noglornion foglalkoztatja © v.cz. --t.  
A  v(,lanzok roólioat:, azórcidásuk caogfolol n popt:l6c:i6-  

nclk, ikagfigyolhotú, hogy a fiatalok ürliocaQrc3to o3.o3-  
sorban a nogativ nttitütiü€cro vonatkoznak. Kovóaúú  
oulitik 36 INIsedonotlgait,at. Am  anio.lQrot 1caGrt6i;e-  
1Gov a korai  nogativ rainúoitósalkol hozható oozefügoú ,-  

:)E7, mint ahogy azt  

a.lindr6i3 `1G 4WW41, 1i/.3z •U#3C3to io alótdowticl.  
ftliftWirdot Iriokoróhan VOMCioti:oroocin rondro utaatattótt.  

liablaőr űoozoha€:unlitot  t ák nólánól ügyoaobb, eMo rgal-  

navabb, azúfogadább raagatarta3u gyorotcnk€co1. Arra n  

kórdóaro, bogy t;:c:i,ti-o c:siltjon vagy, ológorlcstt vagy--o  
rinmagaicia12 igy f olol t:  

"Idogoa 63 durva vm;;yüt;. :;:izurotQtc c€:trvorogni. UOo  

gyok el©cúodott, ocrt a üüszc.Solokcdnyt cginúltan.p  

Az olbg©dottaógro vonatkozó €,órcl63ot:ro 11 f0 nocz-  

logos vtílr.lozt adott úo 9 fü noca vúl411Milt. r::,  a 75 .,»  
oo oriamy igon oarjoa. A nuoorikua Q+'OMiny nogptiv  

ottitűdütcot tatvar. Diz onyitjo ozt a tulajdona6gZi;;t611  

clofi t alól€ Iat c5 Jzonólt,ioGgj eg }ok.  

zórto.ág, a bűntudat úrzúoo 400zi nytgtaL nn6.  

indulatoas:b a vi::mgá%lt oallayokot. iUilűnöekóppon  a 
zárt or3g $tigiso Wilt  Ici nyelliMató dalehyt. ~ ~z l.c00-  
randnzor o 1Aegat3üt ólclónyok betúoúro nourotikua tOne-  
tokot proda63. Moly €cúro3it ja a alliMilly3.sdgot.  

A v.3z . folónál tapeozta? hotá az Willictoaoác} fol:ozv-  
clóna az intózoti novolGo I;uzdotbt01.  
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UelQtiirüdüa /5 f6/  
olkurülún  
elWriton  
° oiküldöta az iliatdte 4" flikt  
fQkozora raagon  
figyolncnoL oltorolon  
f  úl rohuzbdt3c  
ital  
loópituu /2 fő/  
non  hoüyora ono=  
olv000k  
oztíni  t kic.orrdj  o  
(3tI3E)ziv /7 fő/  
tot  t lOoOO:,&J 

 

vioozavüjok /4 t Űf` 



as  11►  

~  , ~ . 
,.: r• ~ (~~+ul6Ca0 :  

A  vizocűál t ozQnGlyttkQt 	f ruozt rúciói: o`ól ou  

. ~.  oi:t;~13 t G:i: L ~. L t~ :. °.~ ~.:.:;,t,~t+l t~  

A frusztrációk  olvitxű.üoo tale)  kdpot czutatot  t fic:?.-  

v1i10tAwt az Cn-itJtaGlt a i~+1a.i 	noo or.  akt ur5lis  

T.A.  T.  proj©kciáinaFc oroalőnyoi•,ral üo ,zahaoonij  tva  

az  aktuális 	fruoztrócióinais szdva jolontűaan  

sahb.  

Ut fiatalnál hangzott al  az 0 t:ina3Qnt4S4 400,-  

"bolots3rűdcit:; az Caxton ulai.tslúuSiaa. ratigker ticy'sor,  
lotu3t.*  

A. vaYú;;ágos 	ós 	f_::-idi'súi ciis.:hart:yfin:.ójúna ► :  

foa: űltsúgót jelzi. xnkúbb devibno noúollul azono-

sulnak. i:uo tudja a3v•joolni, bogy pozitiv joi2egO  
ünciu3valcíoitF3si 	nttgativ ca1r:(j-  

aitfrskron ütközzön. 401100valiOROdeu€;nt tsahót roviúna  

utort bontakoztatják  ~. 

Akii.nó1 alacsony fi rus::t rócifi3 tolorancio kelpoo- 
 

eóg. azok agraeoziv do dcprü3o.sit> u ton roog63juk lo  

a konfliktuaalkat.  
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r/ .... OW r :.....•..+2..I41D....  

ci/  Jvv3!-tc~l 

Coo.  átigc e  Viesszo■ 116042••Pd.lyardCalürl 	vú10-  
18d 	nowin a  hetás IctszciGo 	gúny. 	v=olt  

.. 	., 	7 	~ 	 1 	., 	4 	 ~ 	 p ,  C~ 	.~. 	 c.. 	 +►~J 	 ♦ ._ 
ea OD 	 ~w.••f••■•. 	 ~sa.rr~srrrr.rra'.Mr.r~ 	 rrrrlr  
0/  E:pqpg ú3.aok   

xc;©n 	non  

12 	 10  
r.... 

f/ +'0so4 f,iPaqtc tmtpclr.p:  
úctogoúg, sic!igulclés, zuhanúo, zártazío. cool.**  
ozürnyoic, holct tolcrél , úüncoulat~udny  

MO  4  ow.  

   



4. túúa4at  

Ért ríkc,vu  

T.A.T.vizo; ti.iat : c «úc113ozdackor a töcakörUcr,  
a►okkal rdiRlataoctk, czúl=+vWr$l feltörő mognyilet-  
kozáooka  t  ikapfta.  
/téor3 T.A,fi.fiyeava::tú ölm{~ri<;  ok 12. taul~izat/  
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A  vizssc3ólat alatt olyan  lógkör i:inlakitós3bra  
tőre#eevdtünk, ahol a viZscjól.t szuuúlyuk az oróyütt-  
nüki3ck33 s3a ►rán a vizogGlot; ozituúcic3t rokonazonveo-  

nok, nyá.iYna3c úok. ao:i.in two. úrnzzvt., : ► koopcarác9rÚ  

oorur az €xzbizOMIPOWSdott. külön iróetnyoltők az intirz  

jolloga baozálgcrtóaokilt #  aeoitaétic,,aL• kártok  

lia úgyoiá in t ó:::áaúbon s  

- D.1vsc3r0f10 uvou/ : t ovóE>htaraulóoi azóndók¢a  

tátooc,iatóotiba  
� L.t:E3aba %i7 c wl:3is kolicft,;jl.oa.á. altaolyozGsz  :.r.. 

tdzotbo [sórto arK,iitcc';uüiJi::::.  

A T.11.i, v3.amól.ato..at a pro -lcaite:14y az.üvoga i:ocn  

r.augjQlenzi tartal#* 	alQCxa.:tűk.  

ttóror.r fő t.atogóridba cuoportotzitottuks  

i . t 1yaoaczt8 áloóayaic prvj okciús  

z. i:ellonua áloőnyalt projvkcicii  

3. Lgppangfi vó,yok f.:ro jvi:ciói  

A tóízl.ó .̀:ato#c arotiaónyQinak vaazalaar►oalitópr:  

arra ong©6 tsóvet • °trotni. hogy  a davióna aciolosazcon-.  
ook aktuógia La-kúpüt:tacn oályoR Ai  i3üntutlatuk. uwo-  
rongraoflu állapotok.  

Elonozzük cacaat róczl.otcacvr-: kategóritSnkdnt  

pro j©któlt törtánQtokot,  
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Dio: i,rita#n6ciG 	 7  
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Jot  ogaúg 	 10  

t:.rátaaatráfa, :Ia3.00at 	 17  

Jrancoe3.ai:.c:►dny: iopío.úotüt'cio 	35  
gyi3.ko3oíáu 	 1G  
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i.,ürtün  
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i:0163  

t óboru, 0o1)006l43s  

t'ór t+ána t.lk uz4 ►aa öSB?.tápon  



rasielikat 
 

Mlibanetes ntrg;=oz :in:: n yonasztó aniny proJet:ci{1-  

kat találtunk. I1orYaa txopuldc3.ánó1 taogkazolitűor:  a 

nveamilld 63 a tcollc.mn3 61 ~.~3nyok og yonlOok.  

Al  tsyoaoaztb 6106nyok cgrQasz.iv. frusztrációs  

ős a d•aprQsszB.ás t a# t almu p ro j flkcí.óinok ciso.zago  

402 ocjyaág.  

A ttatcgófi{cn 	L doproosziüo t:xrtolou projoi:c.: : 

vezatnok 3.54 o3.tífortjuláu:i. cccattoi.  

A2 oplvrációo vizsgálatoknál vorifikúl.t 75 7:;picto  
eazorsmodco:z ala#wtot a T.A.T. vizsgálat arodraünyc;::  

is aiát áoaszt4Ak.  
A ctoprQOon lcSa attlanólyi8lipt rukt ura kialakulósát i;jo--  

zolja n kosie artya•.7.011111101 60j3c3o:.At oárül600, n  
szar►dl,vakhnx tOződő ór -*~ici kapcsolatok kiolot:ulot-  

lF:noógri. A v.ow-nek ;;yarr.j©t:i,orUbban világnak nc: n  

volt "fol.txivd j oilacjo" .mogiaoare ito coiis'.ot.vő akti--  

v3tdscstc .QŰtlfio old korűltok. Ezőrt olrag6nytoodto#:,  
ac.►;:o c-3 f:a,3csoZo« : itc f ol n7Inn^Qkkó váltak. A tárgyi  

viióg iránti őrcoklíidóoi;ct; csot:áiy volt. igy narnól  
fojlőctórü tGrsaiktxk: no twpcsolóctbottok. mart non  

tudták  ,, alűk 6rzn lrotkot,,. órckrklőú,oüko t megosztani.  

Defel6 forduló. Qovánv11, z$ricozó onborró  

~«•.isi2iÍi iT~zir~rir:nrr+i +~•l• 1 
0/~ 	

i 

á.~ia1~2,Yd t  

t]/ ha3„d1  

c/ a suiciducl  

t,i/ o {wtO,jiliiu  

0/ {1z  



J1 *AM*  #olazó3itú jUllogükncil fogva i;3on  cU ~ , 
árzalrt, indulatot r"ux;,,:goflitottaic, cokfdl.n  konfli.':~ 

tust +efp©dtck c.anífaoztálcíiini a v.oz.-nál. Uod-  
nyoikoF t,ivotituttóc n vizsgálatok 3or3n.  

ron " do ro- 	 ú? nvn ok:  

u.Tibor /17 &rsao/:" Viharos sz-5l kortxzcoolta  
® torxgtart, c"ílcor o4 ut folánól'oltunk, hajónk nó-
hány pillanat c*ulva tongoralatt járdnaic is sc•ilyo:.  t  
volna, t-inck3raüFt taz, oz losz o i.űcilunk, do  aíaiac:n  
a nillran3t+aan kattó tort a iwjir uorincca, cía oi  
süllyo;tíinl. 3ofGlcí so•,rog3drt kapkoc:.rca. "/.A.T.19./  

L..Iraro /10 ávoa/:" =zalauidk fos'.uet von ogy ut,  
Qgv or;.üort üldüznok ozan r.z uton, uurx oog,ai:arj ~ =:  
ölni. /T.."+.i.11./  

®. Ziándor /17 dvo ,/ : "Zg'>' ro -fx3tunría küvotkoztdlxar:  
lohot látni az orciüt. :.3zörnyü$ág az wtaorek ía nog-
halt ok "/T.A. T.:t.l./  

J..,ündor /10 d+ro; i/: priz üregooúornok volt ogy  
gyorcako. aki nogh,alt a háuoruüan á0 apja t:ir.iont  
oognózni a oirját. 4OOndooQn, ozonorurnn EazaoQgy  
áQ ci.lcvoczi fia  

T.Józsof /10 ávoo/:"Jötdt smobibm kinyitottu  
a: ablakot a nű, va,l..tau#,lyon ugipaltodttati+3 órto.  
öngyilkos lott." /T.A. i.14../  



Az o.lá h5i f ri,.is z t rOc#,ós titrtOppv 41m4nvetc   :  

a/ olozakadóo. hütionodu  
b/ coolódófl, oikortulon3dg  

c/ azx:gányaG,, nyo;aor  
d/ zártság. iwrrün  

o/ aoncakúldo, :izütcú:;  
f/ ct.iazkricaineici6  
g/ ozcrxualio kudarc  
Korü3tois folczinro doazoaon 120 íaltcaioor.io.l.  

D.Andrdrt f10 dvec/:"4gyik förfát csorbontagytz: c  
fol.ctaóge. Az  apa vigasztalja fiát, hogy  van new  nv.  
do a f  i  u non akarja  t ud0110ou3vernni.  "/T.  A.  T.7.  00/  

a,:dndar /17 cven/eXt t lo a f drj , folQoó:; vau -;  

kát azcrclr 3:s tirökro ol:aucou:.nak, !logy  ooha töbüú no  
3.v:;sák ogyabat. "/T.A. 7.4./ 

 

1.;. ~:íncior /10 úvoaf :"í't f  árf  i do a nő ozarclnz  
kapc;oLlatn vG,}oozokad. Alamo. nun  ai3yc3zik a fúrfit  
oz nagyon r:ogrózzo.  

"Lgy fúrfi ballag tta.:gf Qlú az iacti ldCapofc'anybon  
da 41101 gon:dQlteociik, hogy cat tett az filotGr3n ta  
tdrilibrlosafart, 	az an3.t ő tott, hogy befogad- 
ják. Lolkigyiitrelaaok foglralkcztat jSk./T.A.T.2ü/  

a.Jdndur /17 dvoo/:" Lgy árva gyorotc. ak:.nQk  
nincoon oonkijo. ugy 611 az utcán do  káregot."/T.A. T.$,.G/  

P. t.drüly /17 Ares/s"uJy issanotöM# any(Jt óúrdr.a :.  

akt  otthon sir, ®Mertto gondjdt. Vdnotót. port  ott-
hagyta 0 fárjo."/T.A.T.3.33/  



- 

 

T.Józoof /10 ávs4,10112agény oo bor, nínc$ ,1atseloa,  
utcán alszik. Cleo  fogged,*  Lx) a caaláctot:, tccínytalon  
utcán aludni, non GtGc3zik gondoson, níncoon caolf,d ja,  

tiflzia. "/T.A. t.3. 011/  

T.niklBa /17 ónroa,/t°itimastbra ogycaFiasai, voczo-  

kvclnok óo onnot: oka  oz losz, hogy olv<<ilnal, ogymfictu::."  
T. A, i.4./  

"Az t3mb3r kipiheni A fáradalmait. Az oaísor sir  tl 
nő fGl.ozík az tígEfon. t:orx tudott azoxudlio kapcoolat ot  

t o rora t cs ni a nővel. "/13 LW/  

t..  Gyula /17 óves%: 'A f ő rf  i of  akar apnn.f.  vala-
hová.  a folQnág non okar jQ olongodni, 1tMir ál joncl;  
együtt. txacoLsoon nog nok:i."/T, ;...4./  .  

í  t. L6la /10 óvQO/z"~'~günyok íohatnok, nincoef3  

rondo ógyuk, cook igy fot;;,; or,vtc lo. Xiratoa, c:crt  

caogvort 6k. "/3  

"Lz a flu wograekik a biirtünLöl. 4- -s.:úrt ktarü
.
yt  

ide. port botört vabibilvd. A  alikew sikore3l, do  
kóotit3ty olkap ják de  vlscza►aozza.11/17 üp/  

V.F+aronc /17 ároo/: ", : fiunrak van agy tatétj,a  ü 

börtönbon óa ki akarja ciontoni, foZcaószik u köCdlon,  

najd o iKiotyó ra ugrik, oá. fürvazoli a ró.cmrat ág t.i-  
uonti a bor6t ját.•/17  ~ v 

Sz.Zoltón /10 ávoo/:"Ugy börtvn, 8hoi to fogoly  
mindig csak  a nágy fohór ►  talat lát  ja. "/T.A.T.1Gf  



V.Feronc /17 ávc3c,/t•  Egy s3oUort becsukta  a 
hürttintxa, raort gyilkolt. A1: caca;3or c: ükóot tvrvQz,  
rxu:í biztos not fog oiS:c3rűlni. °/T.A. T.14./  

Pl.Zoltón /10 óvoo/:"Jütc3t I,ol,•ságac,acaz fog-

dába korült egy illatő vQrokcodóo ci'.tat t.  AZ  ill.otű  
uc:u:k^cikif:. Jo a vóroovok aie3viil nor,3 tud olcaonni,ucrt  
visozmhG.̂~att. /7.A. T.1.4./  

inís-  rs biirtütr•ix;3yzrat Earojut:ciGj:a viszonylag noo  

noJyszórau /1" raácJio aot:at iddztou,nort intenzi-  

vok do cstilyati aa aMinecir.íci..ük.  

AZ  axpl.orácxóo V i2.o0i }3tat nól 010Minet• 100tos..:—  
vusztéo, 00116ü60. i►millyottat4o üaazúrtsibm  
ják T.A.Mrvoztbciadt targoluaincok - olectokadóo.  
hi.it.s.onsadg, c,zaicSt.3tsa, azogányoó;l. nyouor -- oa3r,;  
ozóou olocaánaf. cadQkv$1to6Jót.  

:1 -.:drtadi. a biirtün. a oonot:ülús, a tiiozkriu•r-  
saúció tortilla* kis 	úrtcaloazc;oGoni: ozurint  

az calfojtóe. gm &NOW , oltáritó oechönizms.sc; jQlo.  

vowtün do indulati ólat vizo,lóiatruatsl az  
antisz+ociálA s ozoodlyro 10g jo3lsas`azGbb az agrono..• .:°v  
magatartdei, fosa. C100260üni.n©k 0130uarh0in ag-  
rQe.ozici cotivbciG;jórta, kctlotkoado3, forrá-3flrA. cől-  
júra  do lQvozotósxí:aok aódjdra koll koncontrólódnia.  

AZ ogroaezido n€sgotartdoi caograyilvúnul5aok  
zül a g/i3.t:oaoórü, o hátsoru, to coal6c3i. i:onfiiktuaoc  
torta3.s.ustc szignifikanoak.  



1411iiniioon magas u h3ixaruo tc;raóju tiirtirtwtet:,  
Cs a bOncoo3.c:kmónyoLko3,. ;;y3ltctiaalpot:tcal vú ;zűU3  

000tok száma. Valászinüliwai iftpyarcízata  a 
dovivno fiatal árctolclőc3ddónrak küllippo.nt játa a kc-::-  

cui.nalitáo kattií3s. Az  aktsad3.i€:  
 

~f~~lal;o.- foglalkoz- 

tatják 3a ~ $t sorsuk. ül ~ tct ~uk. A fasmölt33CJk 

 

 .Lü-  

vovotáotlt agroasziv vio©lt:adások utján korapon.^_áljat,.  

A  c3ioztzorránikusiga fojlott psziclaúo otruktura  
konnyot,txsn aaonsem,Lnak a bünciz fi á3.ctvitolű dovfan:;  
koraktcrQkkvi.  

~ lu . "t =1 	nt 	bb 	t srtYlcL  
tt;rtánotibleA,1tax_fu ~;  

4.SétildDr/12 fvQtOrA förfi 	ilikarta kapni a  

na  t.  A  016 *oak  .#acárkeebt  t Vale, 	ru:gutit o magát.  

~a f 	lagyürt+o, 	crvozalulta. A  na 	fonyrr-  

gotai!!tt . hogy foi3ol.onti a rond8roágon. A f  úrf  i  
oegijoc9t ás mogfsajtotta u nőt. A  fárfi cogrottan  

saját tot tőtől. Foljolonti magót 	ronclf3r€uógon.  

/l5 ir/  

3.?.solt /17 t'ivoa/aUur -,~veoznat: sa námotoki:ul  

do lövölclii2áoro  kerül  °or mogölLak ogy ocabert. "/a`I 01 1/  

U. 2.altán Aa . örcxo/: "ititör* o aaboru ős ogy  
ozik3.ós rászei baceopot t a balm  Valríoz3.nü 04y  
hidat akartak oogsorauls3itoni. Mivol az ollonszá;;  

ut jdt olvágta... T.3.3.J  

0.:W.Indor /13 óvemei"ikiraga fárft kclrzött ollen-  
sdgoskociás ikátaaK3t. 20 cola ugy lobo*  {il.düntoni,  
ha  WroL7 közül valikeitylk 	Akiaf iu nou ná2  
cda, fől az  iszonytól. ami osetiog old tárul. °/3•3tV  
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7.36zsos /10 óvoo/:"Egy sikert tu3tulró1 loOt-

nok, vócl4t;o-.:ni akor, do non tad.  Oyilttosadgot iyü- 

vot f3Clt: o2. "/ i.. .. f. Lü ..t V 

t1.Antlrós /16 óvoo,/: "s iii;or botöltön 30. óvanot, 

kicsit rószogon nog,, ►oi;, ott o koc3nóbo o4 agrónoauc 

olOvos :i ,pónztórai,t úa .rtn;ystag ncinz vort konno. 

:.int Qogvá.ron óa 3eatön. a  pón.zt olvooac3n..IMA. 7.3.0 ETV 

a.Zoltón /17  6vog/:"Dotür8, oki a 	be akar 

jutni bosszuvógybó1 non okor ölni volokir óa kirabJl- 

ni."/ j./1. j'.14.1 



1l. taaiíz- Le:  

+C .CIc~ 

Gyerekkori jútdtc  

:izJc.. i  

Coolád. ajúr►abk  11  

5zorolan.3zox  0  

t3arc4toág, vigcr=to1ás  0  

5ikor  7  

: Zuni:a  

Piiwnás  10  
~  rakoaúo  10  
Vermlezat  T:  

~;~Ykuo tortolnoic  
F_ra3.ót;o..,ó;)  

Alkohol  
Kol.lonoo úlndryci; prcjoi:c3,úi öo:`•: ecdn  

wOOMINISr  



A t ol jocitoóny úo t:otspotoncio. nroozociélio  
óo tonaciczoti tcrto:i.ou projekciók iiss:.ou 142 Q;;y-  

3úr,}, szar:tix3Gllitva az agr000ziv, a fuoztr6cióQ vo :.:  

dopr000zá.ós3 tartalarlk 442 ouYe6c~Jóvol. Jelentős o:.-  

tolócls`iet outot alpteicnóson 3c'irült ozot.:úlyisógslt r::i:-  

t  uro #oló.  
A szoadlyiacíg jooyak kialakulóaáiaon a harc. az ttcaúi-  

valanciö ó3 a trír .rxia3.00a valő E3oilloozkocióo. a  
tlovi6ana karric,r folá va,ió oaurocláo küzvtt zajlik.  

Fol tiinu, 4}ogr ip T.r..T.Iccinrak felhivó jeilcgólioz  

viozonyitva u ozeilidtin óa a szurc.;.ua tartolnak lgotj  
alacsony  aziiimmk, kiilssnúson,  no  4- luyolouoo vesszük.  

i•logy 13-10 Alms fiotaloI:rúl von szó. togyaró. atui:  
az n  oiat3cil.ggite Qz.ocxtr3. '~íciá" oó rü:i ósacrvel . korai  
nv5otiv ninös.itóocl:I,o1 lbozhotóic tiaazofűggőolaQ.  

katwuúriát, alacsony 	viozont olient-  
c.ronci tu:nkna:: ay o rocstac'snyoknoic , diskoc t a nor:ti =-  

rop ác a folnőtt szerep vtil'lalóvdlit irizoc.~Fílcatai:or  
kaptunk o,.: explordció saran.  

ouin'n 	i :  

eV  a aunl.a  
4/ a  cscl ód  
c/ a tarsimmme  
4/ a salONOW00, jtytdí:  
0/apihemil  
f/ # elLkar. dlcodnój  



F.C3it~16442, 4hma/:`lliftetogcn tűrd$lek a  
:aalaton ht;;ita „tglibmn. Mt in tseeniant: $oredri.  
{+ta;jytNi tote4t Y a vS1,z. 5okat fOOMMOOk. 36 két úrút  
voltunk bonne. r tikor moulftwasik, a? cx3ntűnk tag/  
tcii:c33,i voru►bgl.íiüo. Ott ONIMOdtic33tahk. majd á3.acíny-  
Cjuiali ol3.iZdtlltF.tnk home. nitse!' saazaf:rtunk eoytaá a~  
azt aont;tuk. hogy dn 161 tolt oz a vaa6rnap dá1AUD.**  
/T.A. T.3.4/  

O. 66ndor /16 6vun,/: ° ügy j6toz6t6r ohul,:ia  

gyaru ;ok játozannk, pope a  padon  03 €+n t3r01  s~ 

cJyo rokónak. •/T. A. T.  ]6./  

u. Til:o  r/.17 t`ntoo/ :"9  Óra  f t31.6 al ke zd t oa k6 ;...1--  

18c3ni , lt3gazobb rutuir,,at vel: ta3m fol. Tudt mo, hogy  
ft:i 10  órakor  tali.lkozwa valakival, mór rá(jcíta  

káozOltom a te]..6l.keáorew. R3 10 aft* 	perccel  
ott  volt nus , ah i  t vé rt am c;sok t*3oa bw jatt peg. Oda-
voltan a: i'rrdmti#l. hog ,/ n,6giacot3t: olOtt 63 karon-
fogva, köz a kázbt3n Qlindf a t:ar.t: a rs>zA fa14."  

/T, A,  `. ZG./  

T. Józaaf/l.3 d,=aa/:  "I:-;a  o-rdMt3 ogy fars- ia zudu1  
le a ovikl6r6l. Ez i.à 3iJ`,K3n o: áp 16tv6ny.  ahogy  a  
viZ orciar;;a le  a t;,iiveLe : 	ct t:c; bigot  alkot." .  
/T. A. T.3.1./  

J. sibider /10 6vt;aleArz►t6g4pc:ry dolgoztak az.  
oa:x3rek.l.efikiidtok pitic:nni.FárDr>ztú munka r3c3glaztú  
gyGmiilco{t, oitEOresit l.earDtni a gabon6t.'/T.A.T.9.C11/  



~ 

2.4.  4kii4Za t,  

Csalód. '~usszc3Lot'ta2tís  

.'•` rftlGm, a.Zt3iC  

Tcruoz4o, áloodo: ús. boldogság  
Kurriarr. gtzitwilg,  124  
:;or,}itubgnyu j táo  ~  

Titok. kolruld  L  
"'awo' 6 có vits.ii yzIk prod***  ilegz .~i.`_... (' ~ .. 

,~.: ...<.+►+.+« 	 ...r..as...ra.......ra~a~+eraw... 



14.A014dFat
, 

Lrtol.cx3ztiee:  

A  lappangó vágyak a ozollayieft tvrokvóoQit , 
akaratait jol.zik. de  taogjolanitúoalt 0 	tso..... 
cik6e3 cxechanizeauook  itt  óttót+ele3oon, jelkóp000n 

jolvnnot; mg a gvneolkexléotan óo a fontózis coo.lezk.. 
°vóabran. Ooló t ttstunt: a  fantázia úo az 40dekl.ődáo vi- 
l úu,ú:a, acaolynak proUlócdit a v. oz-k SOMerik, út- 
dlik , do  ceoleakvéooikbon  tier  órvóny4nitik. A  pe°o- 
joktúl.t törtónQtokion 	fiatalok igyc;k«azneatt a túr- 
eatlalo:. nornákizoz pozitivon i+ ►iozonyu3.ni, aoQfal.o.l- 

n:i U túrogclolni, a fealnt3t t , a Ceaalóeli ozurepat;nod:. 

.:: olvórt de a vágyaknak raeal,lfcl.salő attitüalt; 
te:ialakclóm ►ta pezáctiku, folyaaatcrkdok ktirooztül va- 

iútaul. aog. A  ozütcoógl.at4k igúnyea oczuoait jók a; 

r¢ozóro a vúgyte3l jeoit3 eaeativtelpitat. 

A lappangó vágyak proleMelBinak ösozúrtc;kc 
1:0 egység. Anint oór oralitottiik u nyomasztó tar-
Ulna  preajeakcieSk oz:sraa 402 oc;7yea6cú. amoly a oze- 
mályiaóslQt difOnziv úllap+atbo tartja 6o salnyonja 
a lappangó álsadinycai: :aani f oaztólóűíasót. 

A leppeng6 vágyak prea jokci6i : 

e/ # család utáni vágy, oz cisaazotartozóe 
b/ ex  álaoc3o:.óo, a tcarvozóa, tt boldogság 
q/ # karri,or, It iakar. az ug2io::tvncia 
d/ rt segitaófl nyuj tiMO 
a/ a ozor©3rara, ozox 



T.Józsof /10 óvoo/:": i kisgyerek szeretne Deg- 
tanulni 	áo azon gondolkodik, hogy oilyon 
nagy 	talan az üdoaapja is  zc3noozorz6 
1oh4ts!4rr"A. T.l. / 

i3. Tibor /17 évt3g/: °A ki3fíu kapott ogy hogoslO t 

a  szüleitől  ejándilikba. Azon álnodik, ni  lonno. fia 
3 c.eilvósz lonno."/T.A.T.1,./ 

3.S'aM' /17 óvoe/tiliA. t ornáoz =art küzd, hotly 
első  legyen. t9inel©n orOfoOl9.tást ra agtooz ös bonne  
oz © vágy. hogy 8 a  legjobb  csincenkinól.°/T.A.T.17 OW  

T.:hózsof /10  óvos/: "Csalóci. rondos körülnőn;rok 
között ó1nQk. A folnúrtok dolgoznak. a rgyor©kek t a-
nulnak. Eg;nó3t 4.L,yvucoü.rtik. "/T.A.T.1Q/ 

a.Sér►ú4r /17 övosr,/: "Ot thon. ammidie shol We:,-  
anyón a konyhilis fáz, apóra talán 6004 Mici e  toot- 

vó roiu a ozuháben  ját uzanuts. "/T. ti. T . 1$*, 

K. Tibor /16 óvoo/: "A  család ovorgammean dolgo-
zik a ház Gpitöoán. A  család örül, hogy loaz ozáp 
ot t hontinic. "/T. A. T.10./ 

T.aparg /16 ávQs/:"iiükE3ra vat =ó(J kaposalAto.:.. 
í3ankotton immObicitün nag ogy Gulp  lánnyal. Wiencp 
ratiJQvut tx3szatűnk nog. Ai kielány ol jtitt, azóPoa, 
boazdlgot ttnk. mogártot tűk +egy laut , majd kialakult  

a azo reaai hopc3olat unt:. "/ T. A. *.3116, 



:lorlopű s;üvett:eztet6oro nyujt o3t;almnt az c: 
tény, hogy a  vizogírlot loüonyolitr:ioF3nak orgüoz 
folyacaotA alatt az intc;z ot"en 610 fiatalok oc;yi}t t- 

caükiidéoe. t~iind az oxplorúeic3o, mind a pro jokcibc 
vizsgalat sorón nyiltate, nyitottak ó0 órdokl8d£ot; 
voltak. Ugy tűnik igon orőo, kiolGcsitotlon kommu-
nikáció ozük;zcígletűk vaui, főkónt olyan fol.nöttel., 
akitől non függnek, aki rau? t jut;t.ol együtt alfogtac:- 
ja űkot. 	vizsgálati o:itu;3ciGt ugy ulakitottusr, 
hogy úrazni.üts t,ellott 000n3fólu diszkrimináció nos: 
úri  Oka! 410 oz szinto toró144o lógkört toroatot€. 
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II. 	z Un/ 1 16   

törtónt 'v. ,-16111tol;  

A  45. sa. Unálló L pa ri fteitiounItáo;: onulá Otthon oz  

ország legnagyobb nzakmunr.áokc3pz8 tdzioának ogyik  

koaploxuraa. Célja. pedagógiai feladata a budapesti  

lakflobpit _ósi program uunkaordpdtlríoünais biatotii.táms-  

ra vidékről felhozott szakmunkástanulók olhoiyo: ciou,  

novulös©.  

Az intózot 1.500  fős  itapacitsissal mükíi€3iI:. végzi  
oktató-iiovc9.ii7 amikii.Jbt. A tanulók i.ópzáoükot 2Z fó::c  
szakmában knpjAk. Ezol:  közül  a logjolontősobbok a  
követkozők; 4pületúurkoló. ItOuavczs. Lies. ozr,baio;;zci.  

vasiotonszorolíi. asztalos. csőhálózat szoraiő.  

. ~ tanulók 25-30 fős r3ovolfioi agysúgokot clt:otnat;,  

caolyeknuic élén x8hivatósoo pedagógus szervezi munká-

jukat. tovókonysógűkot.  

poúagí;}iai munka  sorón a novolEitoertülottol  

ogyot ártvo az  állami gondozott rövonc9ükoi: novolóaci rc  

különös figyelmet forditottunit,. Mírt  első óvta  W.:-  
iS3ck3on köt kiváló pot3ugúgusor,l egy NW*  i4  agy  na  
csoportnovol8vr,l ir}yolp®ztün.: az otttsrmpátlőoút 0 le-  
tYC3t(ísácJok szerint 	Kontroll csoportnak  

nppon uzc;rt v6laaztottaa ozt az állami gondozott I:i;,  

közössórdot, ÉlottÜrtCnotül: » családi kürnyozoti ér-  
taauat.. tanulaónyi Ult3af ~ti:13. stt). - ugyanis nagy- 
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ciórtókbon hasonlóak az aszódi intózotion 618 tamp  
tcalokóhtu, /uzt tokintattor.i függutlon  vóltoz~ , 
függő v©3tozó viszont ra vizsgálati és a kontroll  
csoport 8lctuólio iwlyzoto: a zárt intözot taÚntotü  
jolingü katon5o fatlyoincivol szsrabab il koliócgiun..  
t an norgtarvc+zctt ottfxan;.sátló.szinto toróniósnak  
mor ►u+íaió légkör.  
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2. 1kontroll csopxir viAggOlvti oroc2uOnyci  

c12  r~ok órtcilcelc~~c 

1. Az irényitó kárct~ook alom=600  

ry ~~~ ~`~wii:~íTit:ir :r~mlo k r.~ . ~onat C'o
~ 

cletrsyzi Al;; ;;: oci-kul t c,rulis auatot;  

1. tábláamt 	Születóa,i év c►ogoszlÚOo  

2. 0b1áame 	Szülök faglralicozáoGnat:  úo 
iskolai vá,}zattflbg6nef:  

szerinti megoszlása  

3. t~~ 

	

	 Családi, környezeti 13ot6co1:  

rc3s3z1ore!=wso  

4. 0:)) .6zat 

	

	f-iatal pályeveilauztőo6nol:  
motivticíói  

5. tábi.ázat 	Deviano wo;ljalanáai for  a,"4%  

b/ A  v1zsnólati 4411111VV©L pszichikus oochtt.-  
llizt3Ltsa;t.1'a vUlimi:o. á Ei4alÚt+Ok , 

	

G. táblázat 	ilclolnnor:onook társas I,oF;-  

csolotai ős tfiraadalni bo-  

illoszk4r)ciso  

kozÚ QEcta~it:at: 

	

7.  táblázat 	á'roblómát:  

	

G.  tiib:lázat 	Ertiokl(idás  

	

9. táblázat 	Un3.smor, t  

	

10. táblázat 	Frusztrációtárás  

	

114táblázot 	rsanifoa3zzt, vorEali..ált  
lal~ .  szorongás  



-1(s : ~ 
~ r t  —  

2. T.A.T.aro_ivkc:.v  

12. tiííli■imt  
13. tóblózat  

14. tóbl6zat  

f iyouaaztcí Glr3ónyok  
culiocaoo ólc~inyok  
Lappangó 6lotUnyOti  

IV 	 t ozo~.~o~~o vona  t  t; oz~5  ólat  M 

r iai 6fl ozoos„~;~ ~ t u~-ó1 iQ ut •  ot ot ,  

1 .  t  6%1=vz41s  

g/  

aC1r,~,+ 
	

~.9Ga  
9  4  

M.11•MP.11MMrMM411.wMwNIIMrr  

b/ 	sit3üza Ea  L o t Ű t C li•v ot; 

	

3G fó 	üouzoa©n 	277 óv  

	

1 fa 	3t'; au 	9.23  óv  

/logtöbb 17  óv,  logt;ovoocbb 2 6v/  

2.  tó616t  
-.2  've,< zvtt  

..1111..... ■ 	 

Foglalkozós  ;;pa t=riyr3  ssicűla:;. vácfz. Apa Anya  

~ ,.~...►,. .• , '• ~-aunkós  3  ~ istsolór_at lan  G  9 

Lic3 ta1'3.it Ot t 	O .  1  3 G dlt.  J 4  
SosidmiJnk.  9  5  `'.~akn.kbp z5  4  ~ 

rsyusdijaa-htb.  2 G .:rottOági  OP  w 

EQya  J 3 
 

Nom tudja 16 14  

Nei tudja  10  1?  
.r--11----u------ 	11∎01ww.doommsN  



Allarai gotldomott 
fiatal 

*. t á IAb28[  

cm0161  
al i:taho3.i7s.t.  
APO 	AnRf a MPS  r'!inyfj  

Karol  
onyn.gyorn,  
kcapca. ocS-  
rűlóoo  

TOME..  
volMt óR.  
Goad.  
c;da  

tad© . 
álrüh  
lift b8-
n8aaód  

t tLin pt-  
tetős  

Korai  

sitdo 
C11nő-  

Idontiii~- 
nodal  
c>idny  

Poa.cvalé-  
di lionis e  

nyujtis  

:~ik•r 	~ ri ti~tst!► 

vÁltiadt  
kudarc  
dladn  y 

4 	•  
4 

+ 

4 	•  
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t •  
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fi 

t 

... 
;• 
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•♦ 
ea  

+4  
fi  
+ 
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•  
44,  
4+  
+ 
+ •  
•  •  
~• 
•  
•  
•  •  
♦ •  •  
♦ 41  
26  

+• 
4 

~ 

•• 41+  • 
♦ • •• 
i 
• • 41  
♦ • 
♦ 
♦ •  
•  
• 
• •  
• •  
!M!  •  
~ •  

•  •  
•  ♦  
•  •  •  •  •  
•  

•  •  
•  

41 ♦  •  •  •  •  
•  
+ •  

22 

+ 
t 

++4 

41#  
•41  
•  
••  •  
• 
4141  
•. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
~ 

•  
+ 
+ 
+ 
•  
fi 

fi 

3:;  

• 

•  

•  

4 

1 
4  

• 2  
3  

2  
4  

+ 	3  
3  
3  

• 2 
+ 	3  

1  
• S 

3  

S  
2  
2  

• 1  
2  
2 
2  

+ 	6  
5 

+ 	2 
~• 	 2  

4  
2 
J  

12  siker  
21 kudarc 79  

u, Tt6K  
D.  Fe!'i4it  
C.Foress  
E,Zoltio  
F.  Ant ai  
F.1.ószld  
G.Gi-se  
G.2atván  
N.Zoltón  
I.L.ajos  
K. K$foly  
EC,1.ószl.ő  
L. 3ó.10ef  
L., józoo  f  
M.Zoltán  
1-1. ;Jdnclo  r  
M.Zolt ein  
N.Kóroly  
N. :.ó=1v  
O. Isro  
00 .6=16  
P, yc3tvón  
P.Z  oltón  
P.Al fong  
P. György  
52.Attil©  
T.Fornnc  
V. Kólo$n  
Y . Lánzla  
V . Ltio.^.l  ó  
~3:~.zQnan  

x/ tsa egy kotogórá.3bu aTfná3  több  •  jel o: ©ropQl. 02 at  jo2onti. ! ow  +/s intorju ovrún 
többazi* Aretjja161t ozdsauJ utalás.  

illotva válasz bung<:o.6 al a vizagólt o2caoti3ly róozórúl.  
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4.  tcíL-1ázat  

~~.  fiato]. pályov6lo^ztnilociváci4i  

Fo3kéoaül  t a pó--  
ly5rrs. mega  vó-  
1aszt Qt ta  

tlovol$i 110000•  

ot~l valaIishaft  

J.0 

 
~  R 

 

~ tő  fő  211 it  
IMO OW N 1 OWNr  

   

L.3vqU4k)tt  

si fő  __-  

 

CE}idaI4a  

29 fő  



A wL-:sc,,:ílt f: ,c►talok rondkiv{il alacsony kul-  

t urr.ivó j u családokból ozbrraznek. priaitiv i n,e ^-  

azagár,y kürnyozotbear rovelkccStek. :1z03adh közül  

csak :i fő ewdalk/Id.t: aalkIMpkáat:Gpesitáoovl.  
t4into,y Z5 Sme az á'talinos tbobala nyolcadik osz-  

tály ú:avetolabtyeinak 	tettek elc:oat /V.'VI.o:,z;:.,'  

Az ossüctlogoo szocializáció k.:tOntotott korsza-
kában unós:: c'slotü:;re EciíatG sulyos károsodásokat  

szenvedtek. Tartóo óo holnozott ártalcaai; vQ ,zélyoN-  

tottók poaichrás tajlódúoüí,ot. A korai anya-ctyorrlcl.  

Ampcoolat . a tár..aazveaz  tós, Az olozonvaclot  t b=-s;s-;;-  

Iitósok, a hőnyattIItrá3 nenno0xazitottr5íc vagy toljo-  

~ r.tFc3gakadblyozgtStc ozűloitctcol, taint raodallol va••  

16 ic;orrtifikáiiE,iut;at.  

Az i}azúdi du a 3zal.[l+JnicrískópzÚ intázotbsp ólű  

állami gondozott fiatalok warcakkori élettdaténo--  

to, a szülókkol úc osezc:n ►.únt a .̂w0l$-pót16 navc-  

lőkt;el a kapcsolata a  Lótpopulációban foltünő  

altárdsokot mutat. /idod 	old. áúr,á ját./ nof. 

deviáns fiatalok onlókQibon több caa].ádi ártalom  

/ozcsn;redas/ szoropo.t. mint aasnnyit a javitóintú-  

zetí fiatalok oralitenot:. Nyitott t;;y:~cEr:o. hogy oniae ► ;  

az eltárásnak pi az otca. egyik foltovóoünk a,z.hogy  

a koliágiuni fiatalokkal az Qxplorc3ci8 f olyaAán  

jobb r.zorllyos kepcoolatin elikarült t.iúpitonünk,  

nóa.#.k hipaRázisilk:  hally 40 eesíá&  novoltók ol-  
fojtották a! ki©gyornolikaa‘dlaónyotcot, port kor- 
társcsoporthoz /ref erancim csoport/ f üzőcdó kapcco-  

lataik prognánoabbok. dora:in5lGatc,  
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~.üt,.>bonotoo o ,or:xSnyoE:et isaorünk nog oz 611ani  

,r,ondozottak intózotbon töltött Qvoinok do az inty-  
zoti váltások adatainak wuoviZt0lá0akcar. Egys©Vy  
fiatal ót l€rgba! l.i tivot töltöttt ü<:o tbon 6, 3. G-  
ozor változtatott intóztltoto  Az  élltai gondozdtt ezek  
szcarint nom tudta botUlc:ouL az utttmemp3t1úo azcrapót,  
ielx3totlQnnd 	# tartas intorporelpnóiio kapcso- 
latok Kia3.czki tósa a foln8ttoktloz ewe  tárFrakhOz fü-  
z5J8 intit°+ kcitf~dósa, sőt kQnaukvaulo.rt vógrohajtatt  
intózot váltások kirvotkoztát.an o ezc ►k$sc•ondazoroic  
gijat:ut-i fo3bocl6oa is uuzarganizá3ta a fi.atalot, On--  
f Qj lúclt`isá t.  

A  kollógiumbert az otthonos cuep:,rt lbgkvr  

ai©kxtására  való törokv6;;o3.ntc aQrán f a' : ;in c-V ko-

ralt. iiouy (ado 1:-10-17 c:rJo3 kot°ukbila 3.n - anit.or  
ac3oiosconoak általában fii,c,gotlonedirs tiirokazonet> -  

on:to;s a iclo~.aapo. t:k3k o'i:aujait ura; ciopenciorcia  
ozüt,sl#c31ot jolloazi. Aálcrnd6Qn ogyűtt vall* ntr.ra-  
lc3ibkal, a Rotiagtsguo jolon.?.átát io6nylik. ishozon  

clüntonok ügyt3ikban,  ürüink  a callacsnai;, irárzy:tó;,-  
nai.. t=olndttá válásuk old3ogittlat tw ►a4z fol€adat.  

A pályaválasztás :.:t,u;}yensulyozott családi 160..  
körbon nevalkvd8 gyorradiadc BzáadiCie la nahd.zoópokkol  
toli korszak. ad intGzc;tbon 613 gyor.Jwkok o.záoóro  

idginl:uíhú. Lzá r t á fi c,lon4u.l t, h0oozu olt3káezi t o t t po-  
dimidtg].a.i ráii:.it6at i i3ltcitUita zoo a;aú ~. yawr'iontríci6.  
A rrovcalOvt thc ►nok osotóboo az sradm6nyoic nom ozt  
saetst44k. pcá.ig k6r4l.tak3,nt$, torvsalaiii  az agyónrc  
szabott azat.ma3.-vfalaoztőssal olkit€úlhat8vá válna  
n sorciü10 szakacrni:áalcó{.az3i kutarca.  



:2;ojnos az 611ani gondozottak pailyarsriuntftWa  
000tlogcos üo vólotlQnozorű. /iríari 	:.4b1./  

AZ  ®clutt szcogőnyQ3 oitornativ$k között ongod váZa:z-  

t6oi lohotüsvgot. non az ogyón foJ1:Qdieót do  í;idnyGt  
tükrözi. haneza o novcol3o`thonflk pocSrogdgiai tohatot-  

1+t3staőgút .  

t3áhóny tragikus cSlotoors iliuoztrólőoőra sző  

azorint közöljük azokot a i üvid oz;iv-ogokEot, =alyo--  

kot 	fiatalok oxploróc5.újuEc porón olraoncltak.  

°5zi,iloin :ó.:aaaúgo nagyon honor nogroolol"t.  
Apóta ivott,  anyó rx3grisolta. UQkrot nólkülüztülik*  
nort a fizotÉ3onmpt3n volt  aincion, oztaSn wont.  
Sokszor lötteca ap:,nat rdeMogarn .., iagyaon nohdz  
cgyornekkortm wat t  aunyam samisen  you  hoomáci űoz`~Mn- 

ta. Apósa  alatta kerűlt börtönbe."  
/N. t.óazló l906/  

"Szüleim olvatrk, ap'•n ivott. ~..4*MM.  
hogy ogyszor t:óoor,l taladt anybnro •  tiMndOlicorooa-  
ban  nuvplős<zulvkiöz t:oc-ültora. AztCJ'n nagyon no;i-  
öro-gacit ok  ős gn tcizotbo E:orül t ora. Won nagyon JLl  
órozton n,ogon tk3gyaazón, nort vortők ro gyoroirokot .  
s cs.ikkot bol©ógottók to kozöakbQ.°  
/1,42:oltón iO£L/  

:zialQtbsaca utőn at'y'~ n nagyon :zoktiig kdrhAM4410  

volt, uridig nagyanyklc, novait. r=taín non is akart  
anyón nQva3,ni. Ll:ö o:x.t a roo koromban korült  in-  
tőzvttza. Anita cook a slax,;jyelnvallal tumuli akapcou.  

latot. Anyip 0 lagrohac:tabb oior*  lama. #?kdloa."  
/C.Antol 1906/  
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"Az  dlotoa aortal a 'sQgtübb kudarc volt a 
felnőttek réozdrEil. Eltottok oz o;Rit: otehorn'Xrl t, 

aáaikia, podia 6n nrmfon noo 3karta•a. Olyan szak-

mát erd3ozoI:oltak rdcz, anit  no akartam."" 

/P, Györu y 1904/ 

"Agin do  onydca vort. Cz az 0106 oraldkon. Sok 
otthonba voltaic.  Aoikor eslo3 ocz t5ly°0a tcorűltoo, 
okkor c3öbbonton rd, hogy noE.on ninc0 onyuicáfl. Évo- 

icig oirtaca  do non ártottoca, bogy  oit3rt non  jZ'in 
hozzón oonki. " 

/P.Al f orEz /1964/ 
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i:rtolaRzós:  

t.dot  oink szerint a cooport tagjai  fcüzüt  t on  t  z-
s :üc•.3d1ls fo3l3dáo0 riata3. nincmoon. Diaszociellfo  
coolQkociotokot - lopóe, azüiccío, alkohol dak kítitó-  

ozor avazáa - taken ki3votto:, ol, bonyMMIOUNNc  

 

   

      ~ 

 

o- 

r~t ~~ ~ 3ó~'a,i ~i nagy. 
`l L~{~' ~~n (fL6FlyQn %o ~u fiatalok 

 

 l irQJ  V Í f  -  

ió 3011e90 coclotcodcatoinot•: =daft.  Az alkohol  fo--  
gyao`:tá3 oixogadutt norca volt 1$rnyozotűkL- on. ..  

tzábulatk31t3 3z©roi.ot 30 ;,-uk kipróbálta ozorongó-  

*talk  oldáoáro vagy  a  caoport konforcai3ausánok iza-  

tására. A  probancluook ugy tűnik, bogy o;}roaoa:ó ; uLot  

maguk  ellen forciitottdk lsuiciduo isisárlot adatai,'.  

uunvilk000ácxra 	velahp, caAárt?  

"VII.osztblyoa koron 

szolt  volt.  bolőnkötut ti óc 
aorodtor nagyon, da aztán  

tora olfolojtoni." 
/G. Gőza , 106x4/ 

ban, onyóc ivott. hót ró-

uaj dnoc cegva rt . Ll100  
Lioggondoltan cóo igyot:o.^-  

"icdon, oort náha ugy vrozton, hogy unüca raúr  
az ólotot."  
/'r. I..oS oz].6 ,19Gfi/  

".igon. Apdo nagyon ivott  its ha  non is bántott  
/fizii.ailog/,cb olozonoritott az óloto."  
/u. L4oz3.tí , 19G5/  



6. táblá za t  

Ág. Adolescensek társas kapcsolatai és társadalmi beilleszkedésre  

vonatkozó adalékok   

Állarnigondozott 

fiatal 

K ö t ő d é s e k Párkapcsolathoz való viszony Normákhoz való Társ.felnőtt, csalá-
di szerepekhez való 

viszony 

Felnőtt Barát Kortársi 
csoport 

Pozitiv 1, egativ Közömbös Pozitív Negatív Pozitív Negatív 

B. Tibor - + + ++ ++ 
D. Fe re nc + + + + +++ 
E. Fe re nc + - + +++ +++ 
É. Zolt án - - + + - _ ++ - ++ - 
F.Antal + - + + +++ ++ 
F. László - - + + ++ +++ 
G. Géza + - + + ++ +++ 
G. István + - + - ++ - ++  
H. Zoltán + + + ++ +++ 
I. Lajos + + - - + - ++ 
K. Károly + + ++ ++-+ 
K,László + + + + + - +++  
L.  József - - ++ ++ 
Lu. Józ sef + - + ++ 
M. Zoltán + + + ++ +++ 
M. Sándor - - + +++ +++ 
Mo. Zoltán + + + ++ +-1+ 
N. Károly + + + ++ +++ 
N. László - + + - ++ ++ 
O. Imre + + + ++ ++ 
O. László + - + + ++ +++ 
P. Is tván + + + ++ +++ 
P. Zoltán + + + ++ +++ 
P. Alfonz - + + ++ +++-+ 
P. György + + + ++ +++ 
Sz.Attila + + + ++ ++ 
T. Fe re nc + + + ++ +++ 
V. Kálmán + - + + +++ ++++ 
V. László + + - ++ +++ 
Vé.László + + + ++ ++ 

Össz. 	pozitiv 6 19 26 22 6o 81 

Összo negativ 3 lo 4 8 4 4 
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,rtolnozós:  

A táblázat adatai vdlocuSnyűnk ozorint igon Lcc;-  
vozÚ nódon tár jók fol állani gondozott nüv©ndóko#a-  
notc mind a tórsaot,apcszolatoi;hoz, c::i.nd a tár3adalAlL  
felnőtt  szoropokhoz /uuntca, cs3albd/ óo a tffiimikhoz  

való  viszonyát. A barátokhoz, illotvo a iert6rsi  
c©oportEwz való köt8dádik igon inronz3.vnctSc tGnit;.  
AZ  ol8ztitihlon leirt cK:pondoncia írgányűk Go lovó'_á--  

si 	azt tcio3c3git3on magyarázzák. Novo- 

18i tapesztalataint; ,̂,zorint a csoport  1006116  vta- 
lóban nimpObb o ncrvonclfskot; tcözött. W.nt siokbnn  tr 
c3oportoften. 	mögött  családi !át  t ór van.  

3cicízote~i: o t~.~i+olont ú  e~81 s  
....,..~....,....r._.....  
n Flz a jú bonno, haw 	goncoavttak Crg. yűtt vagyunk,  
oort ha bántjuk is +OeVmá/t ttdba azt  nOW IMMINOdjiitc  
nog cagy. ©intio ceiaddben folncivaI,odott groroic br' ►n-  

tani taog oink ot."  
/P.Ai+isss 1U04/  

° t:liillimmi,llst d3 , hogy  t ol  j o swn magától iis.azo j ün a  

csoport és jókat boaz640tünk. o 36 40 hangulat.  
nincs illlonsftuskocl4<.3.. *bum  áv oulve olyanok lo.  
szünk, taint a tu3ivcSrak.'  
/t'.Yetván 19W/  

A normákhoz du a tórca:la1l11► it33nűt t =oro-  
pokhoz való ilyon nagyszámu 0011241W /).01/ óc  
olonyószö E;ia számu nugativ /4, 41f iaszonyulón  
igon no;}lúp8 lonno. ha rttitc ► 3.ssaernint; azt a jolon-  
súgot . hogy az r37.1.aui goidimot  t üerdülíik c3cldig#.  



Glotükbon tapasztalt nQgativ tároodalai uogkülün-  
iaüztotós niutt oz into rgii►roaíiaon vógyádnai: a tbr-  
sacicrlal LeLl.losztcedóo 6V  i  falnőtt ozoropok után.  
A  jolzott 116400nyulóoa€. p ozaUti.iyi3vgük ronrki-  
zQOdro void  etirokvóaoikot r  o  jozik €;i. AZ  ünno ~,~.• 

val.úsitós iOnyo fáradhatatlanul haX ju őt n szt3•■  
ciólyioónot MI  eddigi 	í3l.otu:: rQ€ubilitó--  
cibjakónt. t:ttől roraólik "néosóguk" :aordozünér3ét.  

SJúz otűnk szerint a o...aknóra i'c:l.L:óozt.slóo sza-
kasza döntő jalontíS€36g0 olyan  ozcsupontbó.i„ hogy  €a 
vógyott célok olárósó€oz tásaogatáot koll nyujto-  
nunk róazint -azcraélyioógük /nt.aruterQjűk, árcitr-  
oógük/ f o j i oszt  óaévo  1, r ú ozir ~+t Vi f  s o  runc,iól. i  
pálya falkőoz3.tóosol /ocdrycini béndocéd, korrope••  

tcilóa/.  

A hatodik tóbl6zat illuoztr-ó? éoára idézzük  
néhányuk uu:ijflgyzéocit#  

:16za33ó3 az ogy bürtvn, aort nou ad szabadod-

gut  a két fd'l rG ozóro. do  oz: of ogyűtt jú € u'izoo-  
aágot kötni, do a cxegfololő partnor koll.  
...i.ratlyo:,ak a ;3Yttroktji:. Jé{. SOO*  s4Qt3znok. NGíi  
fogom verni őkot . "  
/F.hntal 1065/  

"Nagyon sok házaaaácj nagy tvnkru, divot a vólóc.  
Valóozinb s  hogy c;agtézasodon, do annyira  kevés  o 
rondrao f ár f i 6s nS, hogy nokon son fog  ,3.krüln`,  
de  raogprc3€aál.o©.  
... 

 

nagyon kodvoo órtolca©a agy kiagyorcak.  r ~infirsn- 
képpon szeretnék gyorokot. Annak oz ©l.lontátóvol  
f ugall isevolni, ahogy un j,*  Milr+oltok. `.  
/111.6#SM16 13GG/  
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" Ln noofoovk nösülni. Loy  caalticl az ntkjio cook  
cado. Ho non  oIvtm coti166, mint  nokca volt. Po r- 
szo 1©sz o;roraíton kottű yaw  háron. uk nom looz- 
nok AG.sok. Mon  nincion t moo  f o;nai: kapni. f a  
olvólok. akkor nootnmal vioz€ma Okot. 2mbort fo;;Q1: 
bo131ü#; faraf3n;. tlinúc3nt moo  fogok  nonf3ani nQítiíc, 
ham mit csin3ljanak." 
/G. Góza 1964/ 



114111.1111111Sallgl ig 
 

PrQb3434k  

Tart alma 	 L:lúf ardulSaai  
Porspac tiva  
C3a1őc3i aol.ákosc  
T  ratuaat:tkuo álnt'tny  
Trancl3.d3i txaháza {~;~ 

: lima prolúímCi,ga  



- 116  

Szotcatien. hogy oordüiHkflrbon 17 íistalnat:  

nincs probiúná j a. Ft3i tcruáaünk =print ogyí:: a.Fr-  

gyorúzoto az lohqt. hogy a coa36dy ao~cgoágot n61-  

kű3í~zS gyorcavk dlet6533 kimaradt a cIIalódtogok o:o-
oóiyoo gondjainak. proiú.úmí.irak raaguos=413:;v óo  0 

közön döntósok 61mőrrjtt3d6 at:tuoa. Moat knptot; nintó::  

oajat 6lvtük prod6m6iról való gondoltadiohflz. űn--  

ionorotük c.sokóly. nom uorn3!: o4-:rr.»anftni szoron-  
ühomebbel•  

Mderd=t arra is gondoltunk. hogy jolonlQgi  
holyzotükbon k31I.oOmooJGon átnok. :cint odclig. o  

azt Qir.c"roitii: a °proiz?.6mót: fZ3Anyánui;".  
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►-rtalozúo:  
....... 

:az Esrr'so+c].Sc9ós onnot: az +3letitorr.ac acgfa3.aiőon  

.! 411100461yiség r.iZdan ct3nonni ú ;tit iiy Iatja,: ► ganuuk+'--  
badlie f o j l8dó3o áe a  czoo~id.ti s impc oola t ok úi ff o-  
rvi-n;iálciders® az d#3uí:or4 árdajclddó: kibo:.takoztac:j-  
hoz ncgfolol8 alapot biifteit. A  pro::anciuci:t: cit --  
cicak3+ixi6:x3nok árinyvona:itlt a tü©sobeasunikóciáo e; :.:-  
kciyiilk bagáaa ordeal  uofoly$ell3jAc. A rrtze#Olati  
ar®diodn;rQk mogctrQoi tonQU bellnlltket abvan a folí:o-  
v;;s:ou, ho;=y tl  fiatalok  $2l6a6nck, s: órokoz€ioi  
foriminak, kat!Tr€altiddelLekjánycf.k^t !: nincs +agyárji  
arculata. A tailv3;zi órtókc ► ; iránti ezakoóglotúk  
még nvc, alakul tak ki. A t6 roodal:i 4s at;vész.i si-  
kotáoQk iránt azinto kvzur:itAsar,.  

Foltünő a boszagatáo ozOke8glatdislc intattr.:.v  
ivanyu. 	i  s  j ukorunt► a t:iroa$ együt t3.őt gyakori  
forrcéjo a boszélgottio. 0o1larmz8 koro3ztályut~ra  F1 

"wito a vitú6rt" folytatott aszr.:oc.oöro non  annyira  
o t c rt aloia . 3 = órvok vo o? l onbr.ralc , mint ink-db ila  
ünallást50, a 3zoaályioá-~ hang¢ulyozema ás az áramito  
c.>ok 1`üLvttoógánok a ttor,:it-ianri4ja nr„rlhat3rowó.  

Fo3. totxtt(ion a l:iagyarcaokkori kcrruun+.kác:iáa  
szroktságJ.ütait +elógitütt kc.alxanc,itciGjakdnt  
jelentkozik fokozott baszá3g©tác iránti vrigy.  
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0ytalalzsit  

~:.~....%..t.. 

4/L̀Bi,rrákolia arfúogcty/f3 b/ alq4tlottoó_ /ftS  

36 	 ig an r ,.~ .. 	n 
~  

Gyongo 	Aadvo3ono 11  
Elfogadható 	LS 	i on 	10  

c/Indu;.ato©r~ei: L'aft  is  
9 r4L 	f6 r1/ IncluaoaoiaóbII,  

Lelia a 	► ű  

Igon 7  Fokozott  J  

.`.oLivEri.ona G Cocii:i:ont lw  
c1oo 31  Pk}n v5loflzn 7  t ~ ,; 

n:'[1 vellsszoli 	^  

0/ .: ajgagidamaja 
 

MINI Oft*  ártc§ke:átzot3 vLloozt . o+ai ogyiu3vk;  
iindrtákuióc caüt:i;cmt volr6val,  
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krtalw©zvo:  

Unisuor©tükot az addigi élotúk folyamán tepasu:-  
talt töiaifnylro nagotiv nin8ait6satc, vi9s..~,ajalQncc;cck  

ditQrrZinálják. csak  50 11••nai< van reális ianórttíkol:ioe,  
a csoport aloft  fob iitxaogát alul ártákoli. Ez c cng-  
állapztó3 összecsang azzai, hogy t:u. kótharnad rénzc.  
nincs rac3©lágncivo ünnegara.l. A fiatalok tőbbeftil 61-1-  
magukról regativ EseAl.litor.r:sággal va2?rar.oko  #tfbő:,ikat.  
rgysimpsdcgoikot bővebben sorolják fel, Mint ink  
ol3onkozőjót. Ani. a ozQtw3.yiaógűk stal ►ilitáoót ills-

ti. ugy tüni: az errs adott válaszo., a I3gproforál-  
taL+aalc, mintha az álZacti gondozott  fiatalokat oz  
f..;;lal ko:.tatní: a '_c;;hetár:s; ottcht;wn. ar-3t:or ór:t.4Z;i:-  

rNl vallanak.  

"Aknratgyong©, kisebbségi őrzősom van, be..  

f ul y}áso1ha t ú vagyok. ón csak "AG" vagyok -  

izQk a Grogdllonitások a ezonblyi.sbg dicmnziájriaon  
a fciogyensulyozot3.cnsóg drz33ót ti:krözik.  

Előnyösnek itwltatji:ic viszor;t oat az mciutat,  
trogy  i2 fó ugy őrzi, hogy ; alanlog indulatossága  
csökkent. FoltQhatd► ,t  hogy a sZakce-tanulás coilla-  
pitotto a jiivőtől való  szorongásukat ás ozárt vál-  
tak nyugadtabtaklCá.  
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FruaztrrSciá tiirczsükru Uviiotkozúá .vcrl:ólis  
vel.l~rikból 

 
holytúlló kir,tutttuzi:cbG:3Ukt3t nt3ra  

are.nt: levenni. AZ  or=etoic igazoló:.át csak  hvuz*  
ozabb i,ciaig tartó uegtioYolcis adhzs tn& D0.5.  
,/1'>z  a cO:lunk 	kös#íbbloi:bun có'izutt ús r-cndsz4•  
r4a moetágyulósc~tl:Ll 	n kű-  
liinböz~.i szuciukcslturólio ;iLlyzut',;or: 61; :i:ivan.  
dókok fr•usztrácisía tÉ3rősói.f  
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Vóo•f^i{, 	p?5tól szorolc.n, a lanyokrÚ? .  
szép dol gUkrGi ,  

szürnyakről, tc,rnüwat feletti lényekről, az  
áleLot.ral, a talarv:.  



122Fers :  

Az állami gonciozot  t  oúg  helyzet óval «• szülfii;  
áltel voló alhogyotottcag. t3roado.lai t:irttkooztct t-  

ság, az óZloai gondozós nogozúnóoúr.•e;l való úizorz,1-  
talaned°  - együtt jór az állandóan fonnállú. do  
többnyire  rcj 4ott sZor ;ano3s. /Wad a T.A.T.projel;--  

Lpuen ozárt 36 j€;inak tekintjük. hogy az cx-  
plordci8 sorón mognyilvánul  t niivondótcoink tudatos  
t.üzdolrsc: a szorongós Ulan.  Ugyanco€ak kedvező azo-  
z.=3'lyá.cdgtarmá3ácléor+á3. t€inuskoclik.t:flgy  fob  róos:hca:  
kellemes tart  alruw úlaalt: vannak.  

"Gy©raokkoroc:bon a iftWortúl félt aley. .Md, a p3 ncéhü?  

Jön fal. AiAodtaa a•$1e eokat,  anyó it,locztogoteat  t  
azzal. Kb. 2 áv JolazaiGt  t i.g általában y últen ok  
nólkűl ia,.'  
jE.Fc:ronc 1367/  

°Ap6o voróvvitűl fáltem. EgórtrlL Tó.i.t3k oz unoi;a-  
toatvóram i jooztett ilftl nagyon. Elafordu1 rocaz  
63nac ic, ha olyan  Mint 3.ótok, af:►ian valami  
ozörrayt:za rú 3 ó:tyskat l$t#Ik. "  

/13. Tibor 1967/  

aaou3zc;c:►jartól f ó: tcn, álnonclt  so is  
róluk. aft jút is  elimodok szexről. jó nGrű:: ,  
talva;,amfl! #olosigia. "  
/H.woitán 19cZj  

"Gyakran 	EaWk mostanában koT.Ieme ólcaok.  
Dó lorane, ho  ME  onbar ~i3aaian  
/t1. ~ozlú 19GG/  



T i\LT.  .~i JEMlitily  G.[a  LLPNi.SL , 

Amint v3rhotó volt a ko13á,.:zonbon 615 fiatalo':  
T.A.T. vizsc}óla.a ösozoi7aoonlitve o zárt intázatior:  
nevolkeri$ ontiozoci3lisok vizagálatrivól orcdracinve-  

sebinok bizonyult a pra;;ot:ciók raer.iiyi;;vca szempont-

.16:151. Lzt az ala:goróciüJ kászoáj magosabb o'zintjú-  

vol magyarázzuk. í-:z rogorcissti azt a tapasztalatun-
kat, uL`SZ.rL) 02 o?:plOr'óCi ú;: Jpüntaili33.t Ri3á' ✓F3i kapcso-
latban utaltunk. A kollGgiuni fiatalok 915 válaszával  
az a<.3zc5di nevaZtok 703 rty :ao7.a %17V 311 s^orafx3n.  

tfc;y  hell jae;e .~*:ünk. !logy 	arányok so cl-  

tol8cltnk a nyomasztó ciJ.mányt3k, a kellemes ólc4nci-;  

ó3 a 1Ap;3E31104 vágyakna Vonatkoztatva. A  két utóbbi  

t:atagória oz állaal gondozott  fiatalokníil t>anga:P-  
lyoo'atb, aint az aazddiatuiál.. A nyot.asztó álrórtyek-  
rQ az somidsok viszont na;;robv szócau projakciót  
adtat:. Ailed 10. tó`.lwz..,tt  
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S.lozakedóo, hüxiensőg  

CaalCdAs, s3ikortri,loi.o60, büntudt?t  

aindáj . v C rU8 , S.Iantt3  tdV  

34  

1► 
}

~
y 

4`  

Czag6r.yo65, nyor;vr.6S:r,ző  20  

Stuici6ua  ~ 

Ob1et , r.Agr'sn}'. ozurongdo  47  

Gualddi S;on fliktuo  14  

Ital, alkoholi.zns.sz  30  

i;yülii ~.4t . 	troo3zu: ,  

s!€3rvs5c2u  

15  
27  

Kataozt ru f a, bol000 t  32  

i3iurcabIu'icu6tey:  ~.oi~i~. ►jwi;+~~ ~~ 13  

raLl6t ~ '~.>ad4u. ;i•fi.xku=,AitIy  'S1  

;~xuiili t~a 10  

il5r tan  t~ ~  

M-inekülbs, r,ziik6s  3.:. 

ti6S3U►fL:. a6rtti.6t►  44  

lia,ia  04  

Pro jokt ól t t ü r' z c'snúouk i',z: t.L.7 as3z c:.~.3r.  464  



irt olr2ozQso   :  

Mir  Allcsca.i gondozott leandáttOsAbla DOD  t  o-  
1á1tualk ogyonlG arányt a nyomasztó ás a kollcuaoo  
ólraónyok között, raógia t;ioobb a  difforoncia,calnt  

az aszódi populációnól. A nyomosztó óluóny©{:nól  

olaő holyon áll - mint  az aozb.cliaknól - a halál,  

a többi kiugró álufany azonban nós ramporba ke-
rn, mint az as;z ódiai:s6l. i:iriv8an tabbazür anozU-  

ciólnak a hóborura, tánadó000-gyilk0003gra, az  

alkoEw"lizrauyra, a o  :ogá-ny3cígro óo a lsotogaógro.  

Foltovóoünk ozorint ozot; a t.úlcinbs3ógok arra  

vallanak, bogy a no anti.^,':ocicílio, viszont sz  

átlag populóciónbi nouc-otiku&sbb állani gondozott  
fiatalok móg non  tucktd: 41001 feldolgozni azokat  
a 

 

coolódi kiirnyozoti ártalmakat, ooc;yrot; miatt  
állani gondozlisbe btrilltot:.  

a/  ~zoron~ó, ~~1~~, tarta3;,rau. nroiotcc:i.úí: 
r■-~~.r■rr~r 

"Ra jzór$n olkópzolt bolygónak a falozincít kollott  

lo f oat onúnk. AZ 0-do rajzok között ogy olyan rajz,  

araoly kitűnt a többi közül, cögpodí, azzal, hogy  

rottont8 ólónk 3s :Lnokből ó11t do különböző allot-

figurákat rujtott caagGba; patkány, raoclór, ozór-  

nyaa bagoly ozocx3. "  

/F.Ant ai  

"A  fórfi rón2orgc:n  jön haza, a folo3Crg óo aworc-  

kok ufir előre fál.nok, hogy caogint vorokodii losz  

3c  az d joza'kC►t s►  szabadba kell tültonift.•  
`V.If,óltaón T.,'r.T.16/  
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b/  Frusztr ~íclG;, torta~,~.lu,~ro loi;ciók: 
" Van o;jy üregasszony, aki czoca tudja kifizetni  c 
hGz bórr ús oóoncxp jönnek a caontiürüt; ás ki3.akoi-  
tAt;jók. f3usui. ncart 	i:uclja, hogy a gyoreskoi-  

vol pi lesz. olvíozák a g;orokokot az érvahézbF3."  
/:3Z.Attiia j.f.. T.3/  

"Lgy hézapiZr üoazovoaztoL. A  férj el  akar ioni.  
az asszony uegcsulta a férjét, ezért üaszovccztcf:  

do olvóltak.  

/i.Lajon  

c/  

"Ezek ogy  banda tagjai, akik lor.ószóroité.ot  

incliónokat és olvott6k a ;jáozágaii:at, kcgyeoóvol  

olkapjbk Okot do  kinzG cölöpön nocg8lik vra3.t.~:rmnnyit..
,  

/sz.At  t  il  o T.  ri.  T. 9/  

"Loy  rúozQg oribor, oki f olvoógóval uogy hemp a  
kocscdból old°  ré9zogon. Lttsüzfxan üsozovosznak.  

o 
 

férj regvari a feleségét."  
/U. Fu ranc T.  A.  T.1t3/  



13.0U14zat  

Kellaueo ()luck-wok prolokotól.  

Gyorwokkori jelték 

Csolódi ajánddk 	 29 

4izoreles, szox 	 7 

Uarátsdg e  vigosztolelo 	1G 

:Aker 	 IU 

i4unka 

Tonuleio 

L;zórokoztlo 
Pjhcmc 	 12 

Tormószet 	 32 

Sport 	 12 

RivalizOlOs, gyazolon 	16 

urikaszerzés 

Hose, illuziő 	 21 

Lolékozós 

Mdglicus tartolnu 	 13 

koll0003 610641yok projokolói Osszoson 227 
4110 411/*N.Ma•vill/Saaill•••■■■■•■••■••••••■•■••■■•1141111411111411111 	  



L rtclriazál:  

Az aszódiakhoz viszonyitvs számos különisá;;e t  
talólunk:  

- növa-nciókeink szarotnok áloz:avilágb$n ól+oi.  

ezt r-autstjs s  mosós törtbnQtoic sokasága.  

- sok a rivalizálásra Gs a sportra való asszo- 
ciáció. atti  teljesen  hiányzik az €aszáciiak-  
nü ~.. 

» pazitiv prognózisra utalnak a munka, a to-
nulás 6s a  €aásoknak való iiröos. orza3si pro-  
jekciók.  

:Iasonlósógot találunk az aszc3c3i populációval  a 
r c  ndk+ki;l kissci3ou uyermakiairi Qaalói;Qk 6s a játúk  
projekciók tcokintQtóbc3sz, valaaint a torlAoz.cotá tca°-  
tplmu asszociációkban. Továbbá  foltünő  - akárcsak  

az aszirc3i fiata.tot,raá:3. - to szexuális ás a szcarQluLa  

tart€aincak alacsony  sz~.~x•.a. Lrre vonatkozó  hipotCa-  
zisoi nI: ro az aszódi 'v  i.v;;uá ~..ú  t !'iá.}. utaltunk. 

W n 	r'o  Í okciát  
'A  gyerekek h€nor000n mogkoi:ve tóit a tanárra;t.  

Végig vitto őket VIII.-i0 ős azalatt a pár óv alatt  
ozivón viselte az og,ösz uoztólyt. :iker oár ki-
kerültek a gyerekek Arkezik hozzá ogy levél ás o jy  
verset talál a lavélb©n ;  

:z©rutnók ouy szót kimondani  
t li t hálás kimondani  

Lo y szót csupán  
Hit  annyiszor rágalmaznak  

:Azerotot.  
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~;'Ö3zi)ilÖ%3. !logy  brtcn annyit tott  

.~zivón a sorsomat visolto  

bort  ön olyan , mint ow anya  

Ki  keblén gyorslakit dajt:bija."  
/P.  Al f  onz T.AaT.lf  

b/ i1222 ! 	DrvIekció,  
91ol volt. hol  no  volt, volt egyszer egy  

szép tiszta f akit lap. nagyon gőgös volt.  hogy űr:  
kisgyerekek nM rajzolnak mait, han= 8 cuak  c 
►►aga tiszta fehérségónok Örült.  
Lgyszer e i:olletto lévő lapra egy főnlány agy gyÜ-
nyórú szép kiscicát rajzolt. A fahdr lap hirtolen  
elkozdott irigykedni. mort látta. hogy  a vásik  l.a; 
ilyon szépen vicit azzal a oranyoe kiscicával.  

Már olyan irigy volt.  hogy babsárgult abbe az  
irigyságbo. A kisgyereko1.nok necc kellett ez a  
sárga. csunya lap. összegyűrték és eldobták. Ez  
lett a vége a gőgös. irigy lapnak."  
/U, xa ra. T. A. T, l6/  

c/ Rivali hálás_; m18zolonre v. 1  wo  i c  fi  
"faagyon ozorotom ,i sportot. Tootnovolóabűl  

kiit ólrászáo volt osztályzatra. :1inrlonki izgult.  

vele= együtt. Tizedik volton a nóvoorban. s1ár a  

nyolcadik fiu som tudott foloonni. sót a kilence-

dik sora. Dire ráca került s •or.  Nagy  oröfoozitú&-
svl haladtam felfaló. Tudtat, hogy oikorüil."  
/F1.Zolt ón. T. A.T.17f  
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24.  tGulázat,  

l~tF~t~t~nncí  vAVai~c,,,,Via~,ot,c., ~~, 

3zíiczta  

Csraiüd. üsczctartU:_63 74  

Ezarvicau. szox 32  

Tor✓azófl. tlloodozáo. boldogság 27  

i.dr.  C'iUr . Cazdacüsó,}. ;;:ikbr 32  

5í3y's t8iignyu; 1:6:3 34  

Titok. kaland  ~ 

Lappunó  vb Jyat. projekciói cioozc Jon  
4111r1n.r.4e.p.rM■■.rr.rr1.rrrs.Ww.riMr.AD wr.rrrrrrrr  



irtel<nuz is:  

F, T,A,T, vizsgálat lappangó vógyait kifejező  
projekciókat a szemdlyis$g aktuális 61lopotéra ós  
prognosztikus le:)etósógoirQ vonatkoztattuk, A  
szoiaólyisáy may  rótcsgoit órintő problbnák cogjn-  
1 Qnit úse számos lappangli villpyakat ki f o j ozf3 tOrt ó-  
netakbon megtalálható elan volt, acu3].yekbon túk-  
riizádtuk az "Om"  tiir-dkvósai. árvót ►yosülósi vágyai,  
az ideálnak való negrolslás ígányQ,  

AZ  elmondott törtánotokbon olccclyd erővel  
jelentkezik "csap" iránti vóay. ;a e,ybon nog-
mutatkozik a tár sts:3Jitai normák de a folnőtt sz..u-  
repok vó3lslósának mtírtóke is,  

A  projoktált uo3zuuiációiaen sók az illw2i6  
tartalom, A vizsgálat sorón az s ►dolaa;ens.ek  

pr,zichó t rukturó jábar. kedvező úinemlkei adott-  

sógokat találunk, ar.wlyak fQltohotíSen pozitiv irilOrm  

ban follasztik, gazclagit ják a azo.:}úlyiságot,  

A  fe)1t~ 41.11:41.1.ataij:á;it,t: 
 

c,.l.vbUiakat  

"Llk6pzelt Ups 	úpvery lufekvó shoz kó- 

s~."űl, tdesaps do  óclosanya cegfűrde3tl a gyorokoit  
is  vacsorót ad  nokik, Flóg a gyerekek megnózik a  
ir®sót az ódo :anya elmosogat. majd ú is eu;gnózi a  
IV  cwoorót ós boldog, hogy ilyen szóp csalódja van,  
/I,Löjos,T.A.T , 1G./  
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"Fent voltan az ogyik láartltnőmnól. ,k:arsazorun5;;űt:  

volt, a  lány ódeoanyja azt  a feladatot adta. haoy  

id8nkór.t nyi;,aün r6nk, fti padló nyikorgott ás min-

dig  tudtuk mikor  jön, nikor benyitott ni nint az  
órtatlan gyerekek könyvot olvastunk."  

/F.Ant öl, T.A.  T. 5/  

"'logy  montoa aZ eltedn lF3ttxia , hogy valaki fok3zit;  

utt;;.,n. ► iivtam a  m©ntök4t s Wig nog not  érkaz-  
t ak  ,  pr'átxFi3. t ata f dlálli t sni. tMikor aogá rkozt ok  t~ 

L.i}urtvavL. mE3 jLGit,.:it3r tai,, :,ogy nom  irugytau C3erbc:  

egy Qszmólotlen i;i:,tx3rt."  

/11.Zolt6n.T.A.'+.17/  

"Elton a i-.ópr:n 	i::r,,gwat asgc,taca mug .  bogy  oikant  

tanulok r.=a;; ká:,E.orcwiüan fogsdOlni, Olikor ön cra g-  

k$pt €xra a szü'l oíc; t ű1 	j reledEit ów. c.ó‘' noa t  ud t trcr  

~`.oirati:c►ztau 	zcrneigkoló5cr, ui.ol  

tartexek tanitcrtt,ok. 	aalkQr 01 s:ent, akkor  

zenekarba kerültu, wajd n3.rea xanclaz luttam,"  
/P. Iotvón. T. :" . T. 1./  
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C/ 	 T1cF2 :  T"--.. 3A ' 	 yA:iL, ,.Tü►:  

Kvvotkoztotáseinkot a l.a3szúc.iu vizog3lati óc  
kontroll csoportra icor3.utv.:.ú úr••rányuoknok - ©l6  
t:iúóriotneí: taí.i :.t;j4k. 	kifolyólag now vot jüí;  

össze róazletoson a vizsgálati ás a kontroll cso-

port t_~~uélyioág su jlütíi:sé:t ás a puzicíinpodagó;l :o:.  

f©2Adutoknt, oác3azorot5:et, osaalyakct novolósükbon  

,ialkel.r ►4zni kell. Mindkót popvláciúrL vonatkozóan  

k8lön-külön vonjuk lo vizsgálati Qrodtac3nyQink  

asarjóli kiivs;ti.,:ztctó ►ci ►z::c 	tc:3:.zűic meg javuc..  

letainka t.  

Kővotkoztatisaini;oz 4lát4uasztá iisszahaaon-  

litó tóbl.ázntct,:  

~ tú'•.Lu :ot : 	fiatalok uz:3lein©k : sd:L ~-alkozúo azc-  

r_nti aogouvlúea do a :,::aülQk  

v6u.Z.C3ttLiog szorintl LZC,jflsZlósa  

16. tú1a3.4zat   : c:salfid, környozoti hatások  

ai  tóülzazar:  Aiolon$corro©w társas kapcsolataira  

do t::c-ot's4:a1c::i. fxailia:;zkuc:tóoéro vonat-  

kozó adale'skok  

l.4-tóbiózAt:  T.A.T. Nyoaa:,ztó éloc#ii;rek projokciú•:.  
39. tAu? 44t   s 	Ko,l,.lcawa ólovnycsi: pro jakcíG -{  
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I.  Az aszódi fiuncrvcZ$ irtózott vi .zsfiaptt}k  

kcivotko::tctőtoi  

	

1, 	A  viególati azguólycak óltattörtcirustast a  
tzbt rónyoe coalódi helyzet a voszti:iyeztott-  
sór3 ós a büi'coQlut:mesivok tipürei szerint  

irolclolgu:=vo a 34.; ::a;iu ;,adolesc~.kris csoportot  

homog ónvsok tapasztaltuk. 

.~ vizs<tdlati ero:It=+enyot: 	iv=  l.ote-  
rogón k3pat Lwtvt~=a:. az irrteu.:tera b©löli  
rétogaildóJ uzvmpontjaúó1. A  t:ibboőg a r3e-  
vión4 k+ar• ►-lor ko°zdatün van.  

3. A vizsgálati nrud.;zónye:c al iga:olt.l:, hogy  
a visezausú iantfziiú tartalóka 5/.0 fű.  

	

4, 	iJil.~.̂atli.iiL'?í#ósi.XiiG iJVf ::n a  s.V.,:.c3pir] sdszZ - 10-  
15 fő - a~ `:.1'3gadiJ".?ó szolfilyifN300  a j3üZi  t  iv  
foln3tt 	ciatt azonosulni noc,  

tudó fiatalok  alkottak. Ebüon az álatkorf>an  
nagyon  fontos a p.azitha►lógíta.i környezet oti-  

raui u3a. Az egyeegSrtoag aiiml,l t j a a rosszul  
oz©cializólóaot t , vagy akut naurQtikus ólia-  
pot uan loud  fi.ot,;d.oi;at a elaviafzs karrier  
cou,se r®xé,  

5. uipotclzinünknok azt €a rószd►t  igazoltnakc tu-  
láijuk, t;oly szoi-it:t tinci L nv.;rotitcuo.c.;iru:  

az antiozocidlia uagatartás kia].ekulasóüan  



döntő jcalontfioGgo van a család környozot  

ártalmainak. Tov$ia€aci üszgzafüc,}gáot talál-

tunk a uiliűárta.lr.: joll©üo c3o a az.m ~:~z y3.- 

aégzavar sulyosgógi foka között.  

C. Egyórt©lnűan levonhatjuk azt a küvotkozto-  

tvst , hogy az antiszociális r,.zowályisógzo-  

var okában a szülők 3z aciólis adaptáció-  

jának ..avarai, a nogativ 4001.ana icontifi-  

tcáciúo modoilots ós az ult>anyngolá rice,  

ilrut  álig i+ánásnádc,ic a maghatározóak.  

/Lásad 16. 3z.ós.. táía].ázat/  

70  A vizgc,,;alt r íat;33.ícoruakná1 sziinta kivátral  
né1ki'i1 a niliőfirtalZma ►tt halmozottan fordul-

nak e46. a:acjyúa: uuu,oci: ►%zsaan ;.ártották a  

Onlailyíség harraonitcuo tojlticlá3ót.  

/LAW  lb.  ön.  t fiui. '~:%  

O. igazoltnak vóltük azt a tényt. hogy az  

antiszociális b:ar-oi;tivrcal randoli:azlS fia-  

talkoru iaünü°" ; sazor. -~d:lyisíg-sür üláseinoic  

raonifosztálódá:„st neurotikus oag3tortáo  

olőzto mag. Diagnosztikai óo tarc3piai  

szempontból  azt u caugáila}ait4st ortókos  

aorxntuakónt koll kozolni a :.zc©óiyi:aág  

további rogro3oziüjúnaéti t©úirztutá:xan.  



9, 	r, vi...su;i.lt populáció tvbbseiciófi tu. alkalmi tilr-  
ványazagóstirt ts.i.itc':3.toit alkutStik. tiz intézetbon  
•• mbr wag8ból a zar::°xiut.ni ►l ar•uc}iican io - ciüratfa-  
al fsrl.ul3aaL;iű€: foicaieúru. c;utr.ar:c:umciiara, t;os.-  
fQfT: izryls.lrFi, fi:v-.+zics.Zyzet -:~erw3 az C:rG'; a-  

1 izól.tár#mi<. 	ni;:.or a he].yzatbord vL::wn atc f oí=z-  

toSar uuá'Ló:;  t:iuC:::l.Ljttv6, 	era€3Ci:ti3 ös2ttiu-  

strvkturkju c:ctrin^o. coQtankónt Qór valóban  

al7t1í3yoC1ii2lo CaC►j3os'ttaga3kat az ü.rai,:aally (N:--  

érttiku,i‘ctb r3áurCt:í.i,uuutc kúvca4;4i», wart ronütLl-  

vúli indu.latc,kkal., os üo aa.tsuicLionálti hntalop-  

mal ron;,l.ltcczteak. A zárt ti'iürüianyate között  t] 

vc1ak vv16 idort1fi.k6c:145 kfit nl_:.lwas az utára:.i.ío  

ós az E3LIp'al tia kialakult.  

A  viznta3.c3t arra utal, hcf,y az intóx ~tbon úlű  

%úta:tok rooxocital.i.. at-1-3x ► n lolon3,aei us;nr+vo+ett  

citnavol.dox aucfozc+r-okkel ne..) hatókon-y, wart a azot:#.  

tatón 6431 a rcrtinaze3rű fcri.uil.:i.s eti.k.al  fog,i.al,kczáctat:  

nou óriC1ti+C a azomólyisó;; =.riilye:Lb rc:tagolt.  

A vizag.'llt csoport taRjai 1i+9raC:r;ak poz:i.GhitLLo  

aktuális Ol iapbt rát 	rir, tkulcunúu*.rzots agy:'ió Mt G_1.  

honor) 92ociaiizólódáouk la mód felett hotorogún  

pot r.outet. Több wóc.iozor° iomQratas. ami 0azam637::..-  

sóg átotr:,}trturálioat orac;r.iúnyazi, rúoz3.nt d,atart ..z.í.:-,  
amónyok, rúszint un-Qrűu:ity töratcvúsok uYjc'3ti.  



Java$latok : 
~  

1. A tőrvónyszog8 fiatalok ogyt:kintral lónyogoscr;  

eltérő 	3trukturójtat ós rQ -~.ocia-- 
lizólóauk prognózicának. vslocint cuíciszerc inc;:  

különbözőt fícjyalosaEo vGve, az egyscígc3c  

tipusu zfirt ncavc.lü•lntózot helyett szül;sógoo  

lonno regkigGrolni dl.fforanci{i3.t tipuou, do  

legalább kt3tfÉ~3io azorve.=ottoág0 - nyitott úo  

Mirt sáo fokozataival rondelkozt3 - naval6int ó.  
hálózat t::ialak.á t áov t .  

i orópióa iéjY:ürt Loll tororatQni, auolyban  t~ 

fiatalok öniwc:aQra thcay, kos.7pc,tgs}cia-á3.ményektzcz,  

a  csalidt kapcaolatok tenc#ozóoóhoz jutnak.  
LtZ orasitE hatásokat 	nyujtoni azoknak  ü 

növondóköknok . akik rl családba non t a1ól t ak  
azonosulósi nirtót, vagy navolúoi hibák  

tán em-gyengQ, di ,,zoci8l.io tünetal.kol ron-  

dolktizö flotcalot.kó vól.ta#s, órzalailog nócl  

flea 33.véraoodtaFr cil, válaszutset  varinak a be-  

illoozkocdóa óo a raoroaazoclő ólert között.  

3• ülyan  p©cla9ógnik foülol.t:oz.^antk a nóvencló-  
tcvkkol, akiknek elc,Ql.naoaárjuk.tat a provláma-  
órzókonysbg. 41 #rusztrációtüróa, a krootivi-  
te5a óc a demikrStitccao boóllituelóo jellemzi.  
Alkalmas lctoven c.j, spocifitcua addszorak k3.-  
dol.00:zeicáro Clo o,fat.oriati nli;alciaidBára.  
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4,  nogtarvozni a növendékek 3zoc.dlyiaár-j ének  
mélyreható formál3;.t az intc:zoti novoléc  
során, megtalálni a^ot;at a nevoldsi szitu-
ációkat,- sport, kcaturéli►s, munkafoglalko-
zások - amelyek a ruszecializációa folyama-  
tot olcísttgitik.  

5. Alkalmazni  kell a roszocializáciá soréin az  
indirekt pszicFopoclagcíg.iei módszereket, me- 
lyek az acioloocenvot: outononia igényét t:i-  
4lógitik. S ki t;nll  aknázni az irotloZoi. a  
oüv6szQti, az önisftroti csoportfoglalkozá- 
sokat, vitafcürüket. intim beszélgetéseket.  
tandozek cegtorenthatik a  kiscsoportúan az  
egészséges ü:ohé,ziút, s e változatos  tov6-  
kanységbon kialakul at:ul ::  primer  csoport  

kormányzata, amelyben a fiatalok régi társ-
kapcsolatok helyett  u j . szimmetrikus kapcso-
latokba 

 
  lépnek.  

O.  112tositani azokat a feltételeket, amelyek-
bon érvényesül a ~~u n;;~. roszocializ,ócióm ho-
tása. Az egyfangu, piszkos ác nehéz munkával  
nom  latint o nÜvene#át.okien kialatcitani a munka-  
vrö° . a taljesitoán; eotivóciü tcoz tl.oteit.  
:izükaájQa lenne koro.:arü gépekkel l3orenclezot ::  
münolyokbor,, a Qociorn tochnelcSJiót caecjiomer-  
tQtB, árclotcoo, sikereket nyujtéi foglalkozások  
szervezése.  
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7. Lohotővó kall tonnai 4 oulyoaon Dórült nüvon-
dJókok rcúazóro, hogy pazicholó Jusn'l agyóni 
vagy csoportosan po ichotorúpiutwn vogyonok 
róozt. 

"Foltót3.onül aziik360 lonno javitiy-novolő int6- 

-.:otokbon pontoo. cóitu+.latoo., oz ogyóni coot 

aajótossótjaihoz ultsal,.ozott paz:i.cimtorópiórD i3." 

/üf.Gt3nos.i. a3o P.-Liob©rwunn L.  19C,4./ 



71 9  A  4v0z. 6n411ó  zakQC~nt 9t anuló ~• t t €ionfan  ._....... 	,..,......_.......,.._..._  
tiirtbnt viz0tlálatoi; i:iivoticoztotácoi  

1.  A  kollágivaban nta~rolk::d5 Miami gondozott fita-  
talok jolonlog c36g igcas; forr.3:iá€itató, kóAlákony,  

infantilio s`am:alyiaágűok, r:ourotii:uo roakciúlt:  
során  igyokoznok alkalmazkodni AZ uj környezct-  
tioz. ::►zemályiol3guk állapotáru az ickargreaclozcr  
lag3.litáso ós  o száloc3ságos nourcatikua raog-  
myilvánulások ja.a.lenzZoi:.  

i4acgrondit5 sorsukban ra kudarcok,  kötődési nc-  
házságok, az ogrocoz3.ác áo doprv3ozi6¢ állapo-
tok közötti banyfx;Go áo az in6ontifikáciá €i:i.ú-  
nyo93óg©i, 6n-gyc:ngo3Lghc3z óo ckapQncicinciGtick:  
vaze ttok :  /ic.éad 1G-10  öoozo€:aaos:lí tá tótalázat/  

A  gyakori intaztat váltása s:..uia€:u;lturában 610  
csolódjciktál valá lcválóo konfliktusai labilis  
órtákrantfszort, bizonyos ciíonzociolitvara iaj-  
lomositG - alkoholizálós. racgaoztúztaa, 1opáo r-  

motivációkat alakitot ta ki úoni-rü€:.  

4. 	AZ intorgacaroz onr.5.li:a kapcsolatok - navolíikt.c;d. ,  

iskolai tAnFSrokkal, sza.=üktotukkal - az át-

lagosnál több 8rzol.r.ii konfliktust okoznak.  
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J. nz óllarai gondozott fiataloknál a kognitiv  
üioos:onancia í:ioobb-nagyobb czGrtóko tapasztal-
hatú volt. Az a t udot tartaiAfa, hogy $ cí r annyit.  

caul;; fiatal. nog  tud feloini a volo sz cCoc ;~ 

tánaaztutt küvotolczc5nyot,nok. 9231ontL•tosl  azzal a  
tudattal. hogy non ;,ár iskolába. aunkaholyrc,  
gyakran ollons. ogü1. 000tQnkánt doviáno na ga-  
tartcíot tanuo.it.  

O. 	Tanuln3nyi o".i:aa+ adóoalk inkocapotoncio órzú:;ii ►:ot  
aulyonbitottók. P{alyaoriontóciG3uk non türtánt  

olbg gondossógga3. t.2.otpólyú3ulchoz, ozaknoi  
kápzóaűtchüz negyróozüi: paoozivan viszonyul.  

7. ;3üvő3ükhiiz való viszonyulósokbtan kovóo a lon-  

dülot , óZetűk 6n6116 olatcitpoára olig óroznol:  

üoztönzást, torvoik - cagy rászC.eí;nó1 - a vógyalc  

szintión tol3QSockak ki. optiraz5lio porapoktiva-  

juk általában sc . bogy tóro<adalcai cliozkrini-.  

nóciótúl, a t'.irokoovtottaágtől neJszabadulicratc}at:.  

t;cízotünk ozorint a vi:ocgsSlratainkból lovont t:üvot-  
koztotdookot ozakcwnkúsakúpzúoünkUon konolyan- tigyo? on-  

bo kcallon© vonni G$ az úlloni gonciozottol:not: c:indcn  
trsnintcízotbon á+At iiindon l.ollágiuntaan jolontún tár:4s:: t  

do sog,itságot tzollono nyujtani. E, €;ogitevgrcak azt ú  
formáját kollono vóloaz  tasli, acai ünólláo{agukat, ün-  

bi•.:aluukat 63 ünórtcíl:olú3ükot onoli.  
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vaslatok :  

1. Az állegai gondozott evarashak 14.0.4.0 (aka. 
rilisradőso I t1c loon° a -szólos koriketőru 
novelőottOOMOk Sembeilt nkivelóso. - tootvérkap-
eualatak dpolAsas laturporowna11,a kapcoolatok 
tartósstitja lubetihrii itúlik 	a novoiü1űi  
littlőzet 

"." 
440 AZ OtthOnOGOLIO 0 a....11110tills IS a 000f01016 

amocionális novalalleenk pazidoolóviallag 
alótánasztott tarópieis lőgkii061MOvelőotthonbm 
jOhot lőtra„ 

5. 	tanintózati podaoórjusOk milemdro olyan ape- 
ciais pedagógial, pazichológial ismerataket 
kali ayu4tani tov4bbktipzéesk karet6ban,  o-
3.7olasogita61 szolgarialz a nebezobbon adap-
t4lható allani gondozott fiatalok novalemiez:. 

4. Fel kailano kószitoni a szakolifteftot arra, 
bogy no óroztosaók o flotaldika OMOMbeni 
tarsadalni clogkiaönbüztatOat. A  velük  szamben 
való eivaróaok. 	Ótuonetilog alocsonyabb 
tudósokhoz igazocnak la, no különbözzonak v6u-
cóljukban caolLciban 451iikkol azonban falólli-
tott kOvatolnönyakt61. 



b. 	A  kollcígitx.iton al piallegt:4oknoi: a= o.ioő c3vo,'cbort  
azú18pótl6 ozorapt Loll butü3toniük. WAN*  
prab].óoúikkal melitidala boll fsg2a1fcomiuk, 4b  

oron to].ülANNOMlit ! AMIMMAt #aroadalpi wee  
coubizá:,okat. KIS?. fca3edfltadcat. tiokik van a? og-  

immabb o2űkeócjiik orra, taou,+ ozal:körciítian, upert-  
bon,  bibby f oglo? €t .,. Lon a núon4ra0atxkol való ba-  
rútl.oade tQr+i~ 	 ólyi€ióuCikLvn fiejlOtijanoi..  

oat lin401IM111 toZnu t ticori t6roaclula3. bvíllooz=  
a.tdi.tla  ~► 

G. t.Qhotávó troll tonni ouly000bUan obrűlt nt'ivorxiú..  

belt  abez6ro. hogy pomtclolóljuordl oejyóni your  
court tvrópiBbnn vogyoxilt rógzt. oro; oS 410  
int4Met Iwcau„7ógioi vozotóe.o a novolósi  t,~• 
Addikol való o jyüt tcaúksidó8i Yoboti3o6gocat.  

Foltótd,e=ütc . hogy o raszoc#a i-,ts•.ibra tott jo-  
vaalatolrilt intr►cit:cic polu3.fici6nc33 Ulúoogitik • fiotc,-  

lak tároorlaloi boilloozt:oc3úoát. N poi::icio~0411.  
libiozarrr& olkalaaauloo pocii;} aalaaól yi3cicj ca jlgrorr.  
Olidaót óo fojlőclGocit jyoroit ja emu.  

talún o3órhvtrací.nk,  hogy  a cSoviún:,  ~ iata? o► : 

itii« üt t no €z cái'.l.oai gont3o =̀:ot t ok logyammit t übbo6 júc:z,  
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rc`itcítolaz: űk. houy a roszuc{ a3.izáciibrS  ~v~t 
javaaltataink mindkút poiaul:íciónól oi3uogita a NO.  
tolok túrsadalwi iaoil.lo3z[codú:sút. A  pazieiiopodisiO.ai  
nódszQroíc alkalaaazGsFa paciig a uzuracíi.yisóg ujrcaronde-  

záa< ►̀t 63 fc j13sJésQt gyorait játc roi.  

Lrro€:oz63iink oikG ,zitvoo 3ordR bit  dvig sow   
fiatalokkal türtün3 onpátiáa üoozagotft c59  

^-, t ,;.s,^rvian^álat ogy ncig nova ronúazorozott, do  ir:-  

tan zivon átált pazichupcxiauógioi koncepciót círlol  t  

zn:s1 bannúr.k. NcS: otűnk szerint a ktativozatlon helyze-

tű fiatalokkal void  h€rtrikoacly iaónáaraaci f3i+b tGnyozGi  
az aldabiak.  

A  podtac3cígus a fiatal a►ctuúlio azuuc#lyiroc5gi:ta-  
pc3noK caogisuut'vaw alapján a  további szocaólyiaóg..  
f  n  j 1a2ztz#s 44  riiotscí:rczn pro;j r•acao  t  tud kóaz3. t oni. Az  

ogyed&  etsvalcasi tova tatat`ttalr:azza, hea;Jy hogyan. al-  
lyori pádon tavat!Cozi'..Utl a .` iutal aZúc,3c#lyioócgú:x's.  

Hogyan v
,
{
(
3ltazta3t3oi1 rrl;~ tv

^
E5o uik azok u i ~ [3ütZ í: ol:,  

ahol Ilat{~93dt akarja  

t.d.Zycgcv u co::poriotrukí:ursa 	ozz.ol  
ogyréoit nűvalni ZoiK1t a pedagógia-i `r>Jttsst/ílOkaronkc/.  
A ro3zocial,izálóunaii: oz : art cnlatoo pont ja. r.lvol  
Qiaúcn e haiyzotúoon l.oiu_vv s, ►xgjul.wtn iuotrrri az  Mórt 
o  roda6rz  yo icca t .  

eddig elhanyagolt tántvozcTkneit MIL  aplitortink  

a növendékek kreativitc,oónak fojlao'z`tailii  
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•# kroativitóm olyan lohotScógnok lohot falfo; -  

ile  eoolynok aogitaógúvol oz oven.)  iinmagQt faj-  
loe.zti. Qo;Zvalót;itja, kúlvilagót tiktivan Atala-  
kitja 613 fa jiiv3 vú.ltoz3QO3t  forc,til~a~. 

/Erika  [..gnta k4 , ,  1974./  

Vigegúl.Atait:k 8rodilligrainok iertaColigelől 	kü-  
vMdiestMisa»ni. ?evondeeinia nör lealitudt ruozoel.a-  
zigionak tal6n scG:l,ónyesgcoabt, fol.ndt.it {are, a  tarópido  
14sk+:r nc:gtursatóaórau. j,z :.sncitlóook calEcerűlbto vór;lat t  
ogy tcivblá aza0M00 ► ,:;.. L, ctium uur.t:d;,átaól vett itiózot-  
:ol szsarntnexiii Oft  a.látúrtnaz:ani,  

-Annak a a<=ol? oicu,uic. amaiy az iitóaetot tifhorja,  
a norol.5,mttiloeből kall. k3.,i.ndulnia. A  novo'lú  
aajút puzitiv á.l.rxtcirz.óoer, a:..: a azoc'oncoű , v  10 4-  
fogda. Analy ciociit íaa Orcrnot ár-öozt maga  
olyun stiaoozf órat turont , aaolyton nincicats kO•  
>iindueib srohcizsag nu3.,cü1 	load a ntawal$-  
:aunku. iFz.ek n+At li fita :: al.oknui: s avon  tokot  Loll  
adni do oz u natu3vt ut;;y »ouyun fion t Qc i;úvo t ew-  
,atiay old  .lalitijprt t,a,lyYocu Lol.udl.doi kóposcúgct  
wia•urik Ole. boot  Olnűiy o:Li:cerűl.jran jyt,gát -caznio.  
nit kell tomato 	" ifftl• ~ • 
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