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~ palyavalaszlas 'nehany larsadalomlelektani vonalkozasa

Sokan ~gy tartj6tk - es nom

I

bogy a valasztott hJrvatUsal jAr6 I1
alap nelktil -, bogy ke! munka, tartalmanak es jellegenek
d5nt6 pillanat van az em- megtelel6en, visszahal szemelyise-

beT eleteben: az elelJt6rs es az elet- gUnkre, II'karjuk, vagy sem, attar-
palya megvalaszUsa. Amig az e16- mal benntlnket.
m az ember szemeJYI1 kapcsolal- Ezerl 15 a pAlyavalaazUs objElk-
tormaira nyomja ra d6nl6en be- tlv es szubjekt!v aspeklus*61
Iyegel, a palyavalaszta.s a larsa- csak szoros egymltsra vonatkozta-
dalm! csereviszonyok piacan el- lottsagtikban celszero beszeln!. Le- I I
toglall helyUnke! es szerepUnke! het6segeink es kepessegemk nom
hatarozza meg. Vegs6 Boron mlnd- egyebElk, mini valamilyen sziln!iI
kat dontes eleltink s vole szeme- megteleles konkrel munkak kove- I
lylsegUI>k tarlalml es minoseg; telmenyrendsze.onek. Vagyis szub- i
valtozasa!nak leheloseget, mOOja! jektlv adottsagainkal csak az ob- I
es jellege! erleli k6vetkezmenyei- jektlv telleleleken tudjuk lemer- ,
ben. n1. I

Hogy a munka kozpont! tonto.- Kepessegelnk teJlesztesehes, Id- I
sagd eleltevekenyseg, amelynek bontakostat6a6hos elongedhetellen
.oven az ember tenntarlja es Uj- leltetel a monks, a tev6kenyseg I
ratermel tarsadalmi lelenek anya- - mint pr6batetel, OnismeretUnk- I
gi teltelelrendszeret, mlkozben nek is ez a pr6bakove. Helyes es 1
magI is ,lcit&jti egyedisegenek "te- celszero ezero sokiele alkalma! I
remt15 lenyeget", jobMra mar 01- me~agadva pr6Mra tennl kepes- ,
cstlpelt kozho1ynek szami!.: Meg- segeinkel. Ott es olyan alkalmak- :
.em Ii.rt ennek utanagondoln1 hIva- kor, amilkor egyen! teherbirasunk- I
tUvMaszllisunk elott. r61, aka.raler6nkr6l, lelemenyesse- I

- ,.MJ legyen belole?", latolgat- gllnkr6l tandsagO! tebelllnk. S ezek c
IM<. tonlolgaljak min&n evben a helyzelek, mondanunk sem keIJ, I
lIyenUjban azok a szlll6k, aklk- talan, jeIJegllknel. togva rendsze-II
nek gyermeke a BOron levo gene- Tint val~mByen tevekenyseg, mun-
raci6val a palyavalaszlas nehez katolyamal vegzesehez kolOdnek.
gondja ale kerUI. De ezl kerdezi A jarlassicgok es kepessegek ki- 1 ,
onmagat6l tokoz6d6 nyuglalansag- alakiMsanak, az erdeklOdes es haj-
gal a dontesre kenYSZerlll6

,

fiataJ lamok tejlesztesenek nagyon hoSZ-

I

'
mail Is. - szo es taradsagos uljal kell bejar- ,

A kerdes a mail hetkoznapi je- nil mlndenkinak ahhoz, hogy aze- c
lenleseben vilagos es egyertelmil. kat a szubjektiv tenyez6kel mail' I
Ha elerkezik az >deje, az elet

I

szlnlre tejlessze, s hogy megfelel-
I

,
rendje es mOOja szerint. hivatasl jen az ah!toll palyak kovetelme- I
kell valasztani; a telcs"repedell nyeinek. I'
gyereket va,lamilyan szakma elsaja-
titasara keIJ fogni. Ritkicbban lu-
datosul ennek a kerdesnek a me-
lyebb ertelme. A "Mi legyen be-
lole?" ugyanis erlelemszerilen azt
jelenfJi, bogy mll legyen ez vagy
az a fiatal M!ra levo telnolt ele-
level. Mit oolgozzon majd?" mivel
loltse el eletenek tetemes reszet?,
mihez ertsen? s ennek megfelelo-
en milyen larsadalmi ertekel kep-
viseljen?

Hogy az embernek mindenek-
eJott ooJgoznia keJJ, konlntsem
olyan egyszeru es magat61 erthe-
t6do Igazsag mind en fialal szama-
ra, mini ahogy kivanatos lenne.
Marpedig a hi'Vatasvalaszlas elsOd-
legesen nom romanlikus vagyaink
celkitilzeset jelenti, hanem vala-
milyen 'munkavegzes meIJelt! el-
kMelezettseget, a tarsadalmi mun-
kamegosztas valamely posztjara
torteno "eligerkezest". Szepilgete,
nelkiil el kell mondanunk, bogy
napjaiIikban a esalad, ebbeD a vo-
nalkozasban, nom keszit! fel kello-
keppen a fiatalokat az "elatre".
Nem szoktatja elegge munkara
okel. A ,,!anulj, bogy ne keljen
majd dolgoznod, mint sziileidnek"
es az ebhez hasonlo "intelmek" a
fiatalokban gyakran azl a meg-
gyoz",!esl keltik, bogy monks nel-
kiil is meg lehel elnl, Mi tObb,
bogy ez eppen a eel. Mondanunk
gem kell, bogy ezzel a hamis tu-
datlal aligha lekinthelo valaki,
"palyaerettnek", s egyaltalaban:
erettnek. Hiszen mlkenl is tudna
jovojat illetoen felelossegteljes don-
test hozni: valamely munkaveg-
zes mellett elore hitel lennl.

Nem V'ilas, bogy aki i~kolaba
jar elsorendu feladata a ta-
nulas, az elmelet! felkeszll-

leg. Egeszseges neveles azonban
nom kepzelhetO el ane!kiil, bogy
a sziilok ne adjak meg a m6djici
es lehetoseget annak, bogy gyer-
mektik reszt vegyen mindennapi
tevekenysegeikben, s bogy nE
kenyszeriilj5n felismerni az ossze-
fllggesl az ember egzisztenciali'
lehatosegei es a jovedelemszerze,
gazdasagi feltOtelei 'kozobt. .

Mindezt koranl gem csa,k mora-
lis szemponlok miatl taptjuk szllk-
segesnek hangsulyozni. A munkict
mint elsorendu szellemi szuksegle-
tot s a munkahoz valo viszonyl,
mi;"1 az emberi melt6sag meree-
jet mindeD fiatalt61 szamon kerni
irrealis lenne, s esak a demag6-
gok szonokolhatnak lIyesmirol
Mindazonaltal a munka larsadal-
mi- es szemelyi jelenlosegevel on-
non erdekeben celszeru mindeD
embernek lisztaban lenD!. Am!
egyfelol azt jelenli, bogy a tarsa-
dalml munkamegosztas szabla elel-
felletelaket, mint realis eletprog-
ram-Iehelosegekel, mindenkinek
figyelembe kell venule. Masfelol,

eeIszero ,zem eloll tartan! azl is.

'"

Senki gem allilja magarol, I I
bogy orvosn"k, bir6nak,
mernoknak sztiletett. De

azl, bogy rendelkezik-e az egesz-
segtigyi, jog!, muszaki palyakhoz

I

szUkseges szemelYi adoltsagokkal
es kepessegekkel, vagyis bogy a I
kitilzotl eel realis-e. avagy tu! I
meresz, vegeredmenyben meg le-
het gyozOdnl. A palyavalasztas :
szervezetl formM tulajdonkeppen i
ennek a faladalnak Igyekeznek
eleget tenn!. Egyeztetnl proM!j. ~

az egyeni tevekenysegakhez ko- I
tott, ezek roveD kialakult szemetyi I
kepessegekela valasztotl paIya
kovelelmenyeivel.

Az ember esak megteleM onis-
meretlel rendelkezve kepes arra,
bogy elerheto celokat tuzzon ki
mail ale. Tudnunk kell szamot
vetnl kepassegelnkkel, s rendel-
keznllnk ken a eel megvalositasa-
hoz szllkseges eszkozol<kel es mod-
szerekkel.

A palyavalanU.. nem utols6sor-
ban as ember onmagaval szemben
megfogalmazotl Igenye, Olyan eel,
amelynek megval6sltasa r"",en
egyuttal onmagunkat is probaTa
tesszuk. Oda kell ezer! figyelnl w-
gyainkra es torekveseinkre, s he-
Iyes, ha ezzel kapesolatban tuda-
tosiljuk magunkban Igenyszinttin-
keto Akar magasabb, akar alatla
marad l'genysz!ntUnk tenyleges
teljes!t6kepessegllnknel, palyava-
laszUsunk sikertelen lesz. Ha tul
ma-gasan lebeg a eel tejUnk felett,
ha igenyszlnltink joval magasabb
teljes!tokepessegtin:knel, hlvala-
sunkban nom tudunk majd helyl-
allni, sorazatos kudarwkban lesz
reszUnk, ami az elel egeszere vo- ~

natkoz6an demoralizalhat bennUn-
kat. Az alaesonY'ra szabott Igeny-
szint viszont nom lesz Igazi ero-
probaTa bennUnket: igy elmarad-
oak ugyan a helylallasb61 fak:ado

nehezsegak de elmaradna-k ate-I'
jesiimeny 'tomtl erzetl slkererze- '
sek, oromek is.

Arra a kerdesre tehat, bogy
"M! legyen a gyerek?", nom
konnyi! sosem valaszl adni.

Magal a donlesl sok InInyb61 se-
githelUnk elokesziten!. Valasztani
azonban - es ennek na-gy a jelen-
tosegel - vegm is magukn"k a
kozvetlenUI erintell tia-taloknak
kell. Merl ebbeD a valaszlasban,
talon elosmr elelUkben, benne van
visszavonhatatlanul Bnmaguk val-
lalasa is. S a palyavalaszlasban, a
koekiczat melletl eppen ez a fel-
emelo es szep.

Dr. HODI SAndol
pszieholog""


