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Ha elfogadjuk az emberi elet periodizaci6jat, vagyis a fejIOdes- es szemelyisegIelektani szempontu szakaszokra bontasat, ugy az egyes eletszakaszok koziil a s e r d ii I 0 k 0 r mindenkeppen megkiilonboztetett figyelmet erdemel. Noha eletiinknek mindossze 3-4 everol van sz6, a 14-17. eletevekrol,
ifjukorunknak ez a korai szakasza sorsdonto szerepet jatszik
egesz kesobbi eletiinkben.
Nem rejthetjiik veka ala, hogy a "hagyomanyos Ielektan"
elsosorban a melyIelektan hatasara
a serdiilokorral
szemben az elso eletevek sorsdonto fontossagara eskiiszik.
Latsz6lag csupan hangsulyeltol6dasnak tiinhet a ket szemIelet
kozotti kiilonbseg az egyes eletszakaszok "fontossagat" te- .
kintve, val6jaban a mas-mas eletkorral szembeni "elfogult.
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sag" alapelvbeli kiilonbsegekbol ad6dik.

-
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A "hagyomanyos Ielektan" abb61 az alapelvbOl indul ki,
bogy a szemelyiseg nem oroklott sajatossagait a korai anyagyermek kapcsolat, illetve a kisgyermekkori csaladi milio
alapozzak meg. Aligha lehet ketsegbe vonni az elso eIetevek
fontossagat. Hiszen val6 igaz, a gyermek az anyjat61 feIeje
arad6 szeretetben fejlOdik emberre. Ez a kapcsolat adja meg
(ha megadja) a gyermeknek azt a biztonsagot, amelynek talajail kibontakozik egeszseges ontudata, onbizalma; s ezen az
erzelmi toltesii kapcsolaton keresztiil alakul ki erkolcsi enje,
moralis magatartasa, kesobbi tevekenysege, munkaja es kozossege irant erzett felelOssege is. A hagyomartyos. Ielektan
"elfogultsaga" kutatasanak targyab61 es kutatasi m6dszerta-

nab61 egyarant .ad6dik. A lelektan az ember szemelyisegere
orientalt, a szemelyiseg sajato' tgait kutatja, s ezt vizsgalja,
mibol mi lesz es hogyan megy Jegbe ez a fejlOdes. Ennek so13

ran sziiksegszeriien a gyermekb61 es a gyermekkqrb61.keij
kiindulnia. Hiszen a fej16des iranyvonalcit kovetv~,' mirideD.
kes6bbi szemelyisegnek a gyermekkor az alapja, ill. az anyagyermek kapcsolat a pilIere.
Nemcsak a Ielektan, tobbe-kevesbe minden tudomany elfogult kutatasanak targyaval szemben. Ami erdek16desenek
homloktereben all, azt tartja a "vilag kozepenek", a vilag "altalanos magyaraz6 elvenek". Nem kis problemak szarmaznak
ebb61. Konkretan a lelektan eseteben nagy a pszichologizmus
veszelye. Vagyis abba a tevedesbe eshetiink, hogy'az ember
szemeIyisegebol, a szemelyiseg sajatossagaib61, elvont, bels6
tOrvenyszerusegeib61 kiindulva szeretnenk magyarazatot adni
egesz eletiinkre, tortenelmiinkre, tarsadalmi viszonyainkra, letUnkre. Holott a val6sagban pontos~n forditott.a. belyzet:
tortenelmi multunk es adott tarsadalmi viszonyaink hatarozzak meg szemeIyisegiinket. Noha ezt az igazsagot nem a lelektan tarta Eel, ahhoz, bogy eredmenyesen hozzajarulhasson
vilagszemleletiink es Onismeretiink tovabbmeIyitesehez, ezt az
igazsagot szervesen be kell epitenie szemleletm6djaban
es
m6dszertanaba. Nehezen realizal6dik ez az igeny. Nemcsak
alert, mert szemIeletbeli ellenallasba iitkozik, de alapvetO
m6dszertani akadalyai is vannak. Hiszen gondoljunk arra,
bogy a fej16desIelektan ezidotajt pusztan leir6 tudomany,
amely eppen leir6 jelleget nehezen adja Eel, hiszen szaraz
teny- es adatszerusegeben veli szavatoltnak tudomanyossaga
hiteIet.
Vegiil is azonban semmi gem gatolhat meg benniinket igazein abban, bogy nagyobb figyelemmel elemezziik Cl.tarsadalmi eletfeltetelek szemelyisegformal6 szerepet. S amennyiben
nem sematikusan, nem valamifele "vilagnezeti kenyszerkent" .
nyu.lunk a tarsadalmi viszonyok, az eletkoriilmenyek es a
szemelyiseg fej16desenek parhuzamahoz, hanem ez szemlelet- .
m6dunk legtermeszetesebb alapja, ugy nem nehez felismerni,
bogy a tarsadalmi eletfeltetelek akkor ervenyesitikbefolya-'
sukat, szemelyisegformal6 hatasukat igazan, amikor a novekv6 gyermek gyakorlati-cselekv6, es elmeleti-megismer6 tevekenysege soran tenyleges kapcsolatba keriil veliik. Ez az id6szak tarsadalmainkban nagyjab61 14-17 eves korban kovetkezik be. A fejlod6 szemelyiseg ekkor talalja szemben magat
elOszor kozvetleniil azokkal az alapveto tarsadalmi kovetelmenyekkel, amelyek aztan vegigkiserik eleten, s amelyek megoldasat61 val6jaban egesz kesobbi elete ftigg.
Ezek az alapveto tarsadalmi kovetelmenyek:
1. ona1l6 gondolkodasu, fele16ssegtudattal rend~lkezo emberre kell, bogy valjunk;

t

,

2. erette kell, bogy valjunk a csaladalapitasra, es
3. hivatast kell valasztanunk - amivel bekapcsol6dunk
tarsadalmi munkamegoszt .oa es termelesbe.
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~zek a'tarsadalom
teszetol jOVQelvanisok, mint megkeriilhetetIen feIadatok, aITa. kenyszetitenek mindeD fiatalt, bogy

tisitazza helyzetet es viszonyait:

.

.

.

~) onmagiival,
b) ember{ar;saivaI;

.

,.

.

c). tarsadalrrii kornyezetenek kulttirajavaI,
4) a miisnemiiekkeI es a.
..
e) munkaval szemben.
Ezek a kialakitand6 viszonyok lesznek egyszersmind azok az
alapveto fontossagU szemelyisegsajatossagok,
amelyek nelkiilozhetetIenek a tarsadalmi erettseg szempontjab6I.
Mint Iatjuk, ezeka legfontosabb szemelyisegvomisok nem
"beliiIrol" jonnek, mint egy benniink levo program automatikus megval6sulasai, hanem "kiviiIrol" jovo kovetelmenyekre
kialakitott,belsove
valt sajatossagok. SzemelyisegfejlOdesiink,
-formal6dasunk eppen e kiiIso'meghatarozottsaga
miatt nem
mindeD kockazatnelkiili. Hiszen amennyiben nem sikeriil eleget tenniink a tarsadalom tamasztotta koveteImenyeknek, szemeIyisegiink automatikusan seriiltnek, k6rQsnak nyilvanuI. Ha
szemelyisegfejlOdesiinket belso program hatarozna meg, nem
aIIn~ fenD ez a kockazat. Ennyiben tokeletIenebb is az ember
az aIlatnaI. Nem veletIen, bogy az aIlatvilagban ismeretIen a
"szemelyisegzavar". Mint ahogy az gem veletIen, bogy miert
eppen serdiiIokorban jelentkeznek elOszor - s mindjart nagy
szamban
azok aszemelyisegzavarok,
amelyek kesobbi eleteveinkbenbarmikor
jelentkezhetnek, de a serdiiIokor elott
alig, vagy egyaltalan nem fordulnak elO. Legpregminsabb peldakent keIl emllteniink az ongyilkossagi kiserleteket, de errol .
tanuskodnak a fiatalkori biinozest, narkotikum- es kabit6szerelvezest sib. kimutat6 statisztikak is. A serdiiIokorral jelentkezo sebezhetoseg s a kesobbi eletkorok feIe elmelyiiIo szemelyisegseriiIes mindenkeppen a tarsadalmi-kornyezeti
elyarasokkal, viszonyokkal szembeni "meg nem feleIes" kqvet-..
kezmenye.
.
KiiIonosen fontos lenne ezert tisztan latnunk, bogy a serdiiIokorban milyen szemelyisegjegyek figyelmeztetnek benniinket kisebb-nagyobb szemeIyiseg~eriiIesek megletere, bogy
helyes neveloi magatartasunkkal,
iIletve amennyiben s?:iikseges, terapias beavatkozasunkkal elejet vehessiik az elmelyiiIo
szemeIyisegzavaroknak s a k6ros szemelyiseg rogziiIesenek.
Ahhoz azonban, bogy ezeket a
sokszor nem is annyira "kiiloTIos" vagy "szokatIan" - figyeImezteto szemelyisegjegyeket
eszrevehessiik, ismerniink keIl legalabb nagy vonalaiban az
altalanoseletkori sajatossagokat.
I
MindenekelOtt le keIl szogezniink - esetIeges felreertesek
elkeriilese vegett -, bogy a tarsadalmi kornyezet a serdiiIokorban levo embertol meg nem varja eI, bogy azemlltett alapveto tarsadalmi kovetelmenyeknek mindjart es maradektalanul eleget is tegyen. Ehhez meg
gondoljunk csak a szak-
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ma elsajatitasahoz biztositott tanul6evekre, a csaladalapitashozsziikseges
anyagi es partnerkapcsolati
"elOkesziiletekre"
stb. - meglehetosen hosszU id6 all rendelkezesiikre. IEppigy
nem varja el a tarsadalmi kornyezet azt sem, bogy mindjart
es vegervenyesen, tehat mar a serdiilokorban egyertelmii viszony alakuljon ki ugy onmagunkkal, mint embertarsainkkal;
ugy kornyezetiink kulturajaval, mint a masnemiiekkel vagy
a jovendo termelotevekenysegiinkkel,
munkankkal szemben.
Csupancsak elore jelzi szamunkra a veliink szemben tamasztott kovetelmenyeit. Ezt sem konkretan es egyertelmiien, hanem a tarsadalmi tudat kozvetito szferaival: intezmenyesitett
kepzessel, az emberek egymast ertekelo viszonyaival, irott
torvenyekkel es iratlan moralis-etikai szabalyokkal stb. Azt is
mondhatnank, bogy olyannyira attetelesen jutnak el hozzank
ezek a tarsadalmi kovetelmenyek, bogy val6jaban sokszor fel
sem ismerjiik, s nem is tudatositjuk oket. Sot, a kozvetito
szferak nemcsak bogy bonyolult helyzetet teremtenek, de
sokszor egyenesen rosszullatjak el ezt a funkci6t, felrevezetik,
"felreinformaljak"
a fiatal nemzedeket. Az ilyen "felreinformalas" kovetkezmenyei azok a gyakori peldak a fiatalok velekedeseben, amelyekkel nemritkan talalkozhatunk:
"munka
nelkiil is meg lehet elni", "a sziiloknek kotelessegiik maximalis anyagi j6lettel ellatni benniinket", "ugy viselkedhet~n~,
ahogyan nekiink j6Iesik", lIneID'fontos csaladot alapitam es
gyereket nevelni" stb.
A magantulajdonra epiilo tarsadalmi-termeIesi viszonyok
sziiksegszeriien magukban hordozzak a kozvetito tarsadalmitudati szfera meghasonlasat. Hiszen osztalyhelyzetiiknel fogva
egyesek szamara a munka, a termelO tevekenyseg val6ban
nem jelenti egzisztencialis biztonsaguk felteteIet, mert masok nyakan, masok munkajab61 elnek. Ugyanakkor eletviteliik
Iehasagaval, izIesiikkel, elvezeteikkel masok szamara is vOI\z6 eletviteli modellkent szolgalnak. Sajnos, szocialista tarsadalmainkban sem zavartalan meg a tarsadalmi-tudati
kozvetito szfera szemelyisegformalasa. Gondoljunk csak a sziilok
elfogultsagab61-tudatlansagab61 fakad6an elkapott fiatalkoroak nagy taborara, akik viszonylagos j6Ietiikben, gondtalan
henyeIesiikben, hanyaveti magatartasukkal
szocialista tarsadalmainkban is gyakran modellkent szolgalnak.
A modellnek pedig eppen serdiilokorban kiilonosen nagy
a jelentosegiik. Hiszen a serdiilo alapvetO torekvese: onmaga
formalasa. 5 az onformalas so ran gyakran van sziikseg peldakepre. Ezek a peldakepek nem sziiksegszeriien kozismert,
tortenelmi hosok, nem is feltetleniil nevelOk, sziilok vagy felnott ismerosok. Gyakran a peldakep, az "eszmeny", akihez
hasonlitani igyekeznek, veliik egyidos tarsuk, akinek valamilyen tulajdonsagai miatt nagy a presztizse, nepszeriisege. Ezek
a tulajdonsagok sem feltetleniil Defies szemelyisegvonasok,
leginkabb kiilsodlegessegek: viselkedesben megnyilvanul6 lezserseg, hajviselet, ruhazkodas. E kiilsosegek masolasa onma16

gaban nem is lenne kifogasolhato. Nagyobb baj, bogy az atvett kiilsosegekkel rendszerint egy eIetstilus is jar. Es ez az
eIetstilus legtobbszor sekelyes, nelkiilozi a szilard vilagnezet
igenyet s igy nem segit cselekveseink es iteleteink belso, kritikus ertekeIeseben. Nem segit onmagunk formalasaban es
a vilaggal szembeni kritikus magatartas kialakitasaban gem.
Marpedig a kritikus magatartas ebben a korban mar nelkiilozhetetlenne valik.
A' kisgyermek meg kritikatlanul all szemben a vilaggal.
Naiv joindulattal el. Ha a tiikorbe nez, azt mondja: "ilyen
vagyok". S ezzel reszerol rendjen is van a dolog. Egy serdii10, ha a tiikorbe nez, mar azt mondja: "milyennek kellene
lennem?", ti. ahhoz, bogy masokra bizonyos hatassal legyen,
masok tetszeset elnyerje. A kiilso mar nem kozombos.Es
eppen igy nem kozombos mar a belso en gem. Megjelenik
a tudatos onismereti igeny. Ehhez viszont figyelembe kell
venni, hogyan velekednek masok r61a, milyennek IMjak, ismerik., S rendszerint ott a nagy dilemma: milyenek is vagyunk
tulajdonkeppen?, hiszen mi sokszor masmilyennek is:rnerjiik
magunkat, mint amilyennek kornyezetiink ismer, ertekel benniinket. Ezt a szakadekot kell betOmniink, mielOtt vegkepp
felbillen onertekeIesiink s bele nem esiink. Ennekerdekeben
reszben onmagunkkal szemben kell egyre kritikusabba valnunk, reszben pedig magatartasunkkal,
cselekveseinkkel kornyezetiinket kell meggy6zniink. Az onertekeIes kialakulasa
igy sziiksegszeriien teljesitmenyi es ervenyesiiIesi igenyekhez
kotott. Annak erdekeben, bogy pozitivan ertekeljenek benniinket, hajland6ak vagyunk teljesiteni a kornyezeti elvarasokat.
Ha a realis tarsadalmi elvarasokat kornyezetiink nem tolmacsolja idoben es egyertelmuen, ha a tarsadalmi-tudati kozvetlto rendszerek bizonytalanok, ellentmondasosak,' az egyeni
imponalasi torekves hamis ertekszerzes nyomaba szegodik.
A kifogasolhat6 magatartasok, mint pI. manapsag a cigare1!tazas, hajviselet, italozas, dorbezolas, hangoskodas, agressziv
kilengesek, valojaban mind imponalasi torekvesek, csa~ eppen felresiklott onertek-keresesek. Ezek a tiinetek mmden
esetben a szemelyisegben kialakulo ertekzavarra
utalnak,
amely azonban szorosan osszefiigg tarsadalmi kornyezetiink
ertekrendszerenek
zavaraval, gyakran "felnottes magatarta:
sunk" kepmutat6 voltaval.
Serdiilokorban
kezdik szocialis-tarsadalmi
helyzetlikneI
fogva is ertekelni egymast a fiatalok. Biiszkek edesapjukra,
aki jelentos politikai vagygazdasagi poziciot tolt be. Szegyenlik egyszerii, parasztasszony edesanyjukat. A mult tarsadalmi
viszonyaib61 itt rekedt ertekszemIeletet a ma is meglevo szocialis kiilonbsegek sajnos meg fenntartjak es tovabb adjak.
A tarsadalmi kornyezet ertekrendszereben meglevo'ellentmondasok miatt val6jaban nagyon nehez az ontudatra ebredes. Nagyon nehez a tevekenysegiinkon, emberi magatartasun17

kon,kozosseget szolg.H6szemelyi kepessegeinken
lard es kivanatOs ertekrendszeriink kialakitasa.

nyugv6,szi'

,,

Ahogy a serdiil6 kezdi mindjobban

megismernies

meg-

kii!onboztetni onmagat kornyezeteben, gyakran valik ,maga,

nyossa. EIszigetelodesenek, olykor maga is, oka-elOidezoje azaltal, bogy tulsagosan is,kiilonbozni akar masokt6!. FejlOdese erdekeben azonban mindenkeppen hidat,kell talalnia masok fele. Emberi kapcsolatokat kell kiepitenie. A kotodesi,
kapcsolatkialakitasi
problemak a' serdi.ilokor 'masik jellemzo
sajatossaga.Korabbi
eletkorokban meg a csopdrt6s magatartag, a jellemzo, az egymaskozti viszony6k,tneghi;Jtarozasaban
a "csoportszellem" domina!. Serdiil6korbahkezdodnek
a paros kapcsolatu, szovodesek. A masikkal szemb~rii viszony mar
sokkal inkabb' szemelyi jellegu,a kapcsolat~rZelmibb
toltesu,

s egymas atfog6bb, melyebb megismeresevel jarY

,

'

A par,as kapcsolatok ,megjeiep.ese' idobe~'egyb~esik amasnemuekkel val6 ismerkedessel, egyiittjarassal,flqrttel"
dhikszerelemmel.;E.z,ek :a kapcsolatok nemegyszer erptj,kusanszinezett kontakttisokhoz vezetnek. Eztaz erotikus szlnezetet hem
fe~tedepiil ,sz~xuaHskivansagok ,valtjakkLAz 'erotikaepben
~ ,'korban meg ,gyakran amasik
szepsege" kiiUeme, meghitt
kozelsege, ,s egyaltalana:z; ismerkedes i~galma-Qr,ome.Persze,
Rem lehet vekaala rej ten)., szeJs;ualis kivaIlsagok -. vagyinkabb,kivancsi~agokis fellephetnekma~r egy"egy szituaci6ba,n~iDgy,tunik,hogy a mai fiatalok gyakrabb~n,es.Ilyiltabban
flortolnek, mint mondjuk a sziil6k vagy,p.;:lgys~ii16k generaci6ja. Nern, 1\etseges, 'hogyazakceleraci6'L
yala;mint .<lpef!li
neveIes fokozottabb, n~gyvonalusaga,egyaJ;~nt"
kqzrejatszlk
~b~

"

,

'

Afelnottek
afiatal6k
flortoleset altalabah felreert'ik. Nemdakabban
az ertelein1}en,hogy
a" fiatalok '.ei::iblmi~erdHkus

.

voriz6d~sairas6kszordurva,
s;ze)~ua1is'~~gya~~¥i:l',reagalnak,
hanertlaltalabal1veve,
afiatal6k flot1olesepen 'is gadastal~m
szexualitast latnak. 6sszefiigg 'ez szexualis"klilturank alac;sony
szinvonalavaL ;Bar szexualis, kultura 4elyeq cel'szerubba, nemekegypiashoz
val6 'viszoriyar61, illetve' e 'viszohy altal~nos
es melyrehato ,zavarar61 "beszelrii. Reszben' 'epriek "'a 'zavarnak
a megnyilvanulasai a maihazassagokbari
feUepo' --'-nagyon
gyakran a hazassagot is feldul6 - korifliJHusbk; 'fesziiltsegek.
Bar e pul6vitakban
a resztvevo felek alt"lcibC!-n"egYtnas'szemelyis6g~beI]., ,pontosabban.', szemelyi ,fogy~ ~~.k.O$sagaiban" ke~
resika.~ okotesahibat;
a kontliktus.ok p'~~~er:~bena nemek
egyma.shoz va~6,viszony~nak to~t6J;ieln:1i~~~,~~q~1fI1~,ellentmop."
dasa ~.1l..EnnekeIlenere.egyeni,szernelyi
,.rj~legeben is, ,megvanJ;liinden .kapGsolatnak (es kqnfliktusJ,1ak},,a <J;I1agaszoc~~l-,
genezise. Eppen' a f~nteqb taI;gyalt serdiil§l}od ,i~merkedesek,
randevuzaS6k, ta'p'aszta~atszerzesek ja kef?~~m' k9zotti sliexualis talalkoza'Sutjapakallomasai.: Ezek ~~Utap~sztalalok, )ila:p.;
veWek eS 'nelkiilozhetetlenek'k
fiatalkorr' parataktilas :ismer'

".'
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kedesi es szenzibilitasi fazisai nelkiil ugy keriiliink a hazassagba, mint uszni nem tud6 a melyvizbe.
A fiatalkori szemelyisegfej16des leglenyegesebb tartalma
azonban a palyavalasztas, a hivatas megvalasztasa. A hivatas
s ennek elsajatitasa dontoen meghatarozza szemelyisegiinket
s egesz kesobbi eletUnket. Ez a "koldokzsin6r" kapcsol benniinket legszervesebben a tarsadalmi kornyezethez. Egyreszt
hivatasunkon keresztiil vegzett munkankkal termeljiik meg
azokat az anyagi eszkozoket, amelyek nelkiilozhetetlenek
alapvetO sziiksegleteink kielegitesehez (taplalkozas, lakas, ruhazkodas stb.), a puszta fizikai,. egzisztencialis fennmaradasunkhoz, valamint gyermekeink felnevelesen keresztiil a tarsadalmi reprodukci6hoz. Masreszt hivatasunk tevekenysegiinknek az a formaja, amelyen keresztiil megval6sithatjuk kepessegeinket, belso torekveseinket. Szemelyisegiink legdontobb jegyei, tudva-tudattalanul, tevekenysegiinkhoz kotodnek.
Tevekenysegiink megvalasztasaban, tehat ebbol kovetkezaen szemelyisegiink cselekvo formalasaban, nem rendelkeziink vegtelen nagy szabadsaggal. Torekveseinket meglevo tarsadalmi-gazdasagi igenyekhez ken kotniink. Nem talalhatunk
ki uj hivatasokat, kedviinkre val6kat. Azok koziil ken valasztanunk, amik vannak. Latnunk ken tehat, bogy mivel az adott
munkaformakkal szembeni kereslet nepgazdasagi erdek fiiggvenyeve kell, bogy valjek, vagyis az egyen valasztasi kenyszer
e16tt all, a valasztott munkatevekenyseggel jar6 szemelyisegfejlOdes lehetosegei miatt onmegval6sitasi torekveseinek korlatai nem irhat6ak "szemelyi adottsagai" szamlajara. Magyaran sz6lva, sok ember kenyszeriil meg ma is es sokaig meg
olyan munkara, amely legfeljebb "kenyerkereso" foglalkozas,
de a szemelyiseg belso torekvesei es lehetOsegei elott magas
korlat. Az egyen szamara a mozgasi, dontesi szabadsag a
tarsadalmi-gazdasagi kereslet sokfelesegebol ad6dik. Am meg
a valasztasi lehetosegek gazdag sokfeleseget is igen leszliklthetik szocialis, helyi adottsagok sib. Meg ken jegyezniink
viszont azt is, bogy a "tehetseg" igen rugalmas tulajdonsag. .
Az intelligens, kreativ ember nagyon sok hivatasban talalhat
mozgasi szabadsagot. S az igazsaghoz tartozik az is, bogy a
legtobb szakmajhivatas
kovetelmenyeit altalaban a '"kozepesekre" szabtak. Es egyaltalan, valamennyi tarsadalom
igencsak lehetOve teszi, egyedei szamara, bogy teljes ertekli
terme16kent reszt vehessenek a tarsadalmi termelomunkaban.
Ha ez nem igy lenne, sohasem lennenk teljeskoruak, azaz
felnottek. Ugyanis a "telj eskorusag" , az "erettseg", ~ "felnottseg" nem bizonyos eletevek betolte~evel au.to.matIku~a.n
bekovetkezo valami hanem a tarsadalml-gazdasagl-kulturahs
eletbe s enek repr~dukci6jaba
val6 szerves "be)capcsoI6das.
Tudatosan kiemeltiik szemelyisegfejlodesiinkben
a nagyfoku tarsadalmi determinaltsagot. Mert nagyon fontos ezt vilagosan latnunk. Enelkiil az egyenek szemelyi sajatossagait
szamon kerve 6hatatlanul a pszichologizmus csapdajaba seta19

lunk. Es a pszichologizmus gyakran tettenerhet6 valamennyi
szemelyiseggelfoglalkoz6
tudomany elmeleteben es gyakorlataban. Ezek azok az esetek, amikor a szemelyi sajatossagokat, fogyatekossagokat, seriiIeseket a szemelyisegbol onmagab61 szeretnenk megerteni es magyarazni. A szemelyiseg azonban csak tiikre, hordoz6ja tarsadalmi kornyezete va16saganak.
Mint ahogy mindeD szemelyisegzavar is a tarsadalmi ellentmondasok manifeszta16dasa.

