
Az esztétika másik nyitottsága filozofikus; irá
nyulásában óriási feladatkör kikerülhetetlen válla
lását hordozza: a művészet és a társadalom örök 
viszonyának az elemzését. Ebben a vállalásban az 
esztétika nyitottsága etikailag konkretizálódik: in
terferál a művészet és az erkölcs struktúrájával. 
Ezért itt a feladat megállapítani, hogy a művészet 
mennyiben közös tárgya az esztétikának és az eti
kának; melyek a kérdésfeltevések különbségei és 
hasonlóságai; miként bővül az esztétika kategória
rendszere napjainkban esztétikai-etikaivá; miben áll 
az etikai és esztétikai azonosság és konfliktus tár
sadalmi fontossága, és miért mindinkább erkölcsi 
töltésű ma nemcsak századunk művészete maga, 
hanem a róla alkotott ítélet is. Végül, e második 
nyitottság struktúrájából kimutatható az univerzu
mok viszonya is: a művészi szépség és az eljövendő 
szépség birodalmainak (Marx) a viszonya. Ma ez a 
viszony az esztétikai nyitottság maximális viszonya, 
amelyet a parttalanság veszélyétől a pólusok köl
csönös feltételezettsége véd: az eszmény és a való
ság esztétikai dialektikája. A központban pedig a 
nevelés problémája áll. Talán mindig is a nevelés 
volt az esztétika és a művészet dialógusának cent
rális témája: szebbé, gazdagabbá tenni az emberi
ség szellemi életét. 

Angi István 

Az „elvarázsolt tudat" 
világa 

A z emberi pszichikum fejlődése: filogenetikus 
folyamatba ágyazott ontogenetikus folyamat. A 
gyermeklélektan ennek is csak egy részét, a gyer
mek fejlődését vizsgálja. Elkonyin szerint a gyer
mek fejlődése „a társadalom tagjává való formá
lódásának, személyiséggé válásának a folyamata". 

Alapvető kérdése tehát az ontogenetikus fejlődés 
lélektanának, hogy a gyermek fejlődésében milyen 
tényezők játszanak döntő szerepet. Tabula rasá-
val születik-e a gyermek, s így személyiséggé vá
lása kizárólag külső környezeti tényezők (neve
lés) függvénye — vagy pedig filogenetikus múltjá
ból örökölt belső tényezők beérése? 

A kérdés kategorikus megválaszolása szülte a 
pszichológiában egyfelől az ún. szociológiai elméle
tet másfelől a preformista irányzatot. E kettőt Stern 
konvergencia-elmélete próbálta egyesíteni, de hogy 
ma is mennyire időszerű ez a kérdés, mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy Rubinstejn is ab
ból az általános elméleti hipotézisből indul ki, hogy 
„ a külső okok a belsőkön keresztül érvényesülnek". 
Ennek bizonyítása és részletes-tudományos kidol
gozása a mai lélektan feladata. 

ma már dokumentum-értékű 
— illusztráció leírását két al
fejezetre tagolt külön rész tar
talmazza. A z egyetlen folyó
iratot feldolgozó bibliográfia, 
önmaga hasznosságán túlmu
tatva, egyben a hazai magyar 
filológia nagy adósságaira is 
figyelmeztet. (Editura enciclo
pedică română, 1972.) 

MOLIÈRE: Tartuffe. — Az 
idén emlékezik meg a világ 
annak a színész-írónak a 309 
éve bekövetkezett haláláról, 
akinek — épp a Tartuffe miatt 
— egyetlen pap sem volt haj
landó feladni az utolsó kene
tet. Elegáns gesztusa a Krite-
rionnak, hogy a Molière-év-
fordulóra, Illyés Gyula pom
pás előszavával, Vas István 
mesteri fordításában éppen 
ezt a művet adta ki a rangos 
Drámák-sorozatban. Anélkül, 
hogy egyetlen képmutatót is 
„átnevelt" volna, ez a darab 
azzal dicsekedhet, hogy meg
írása óta szakadatlanul mi
nél képmutatóbb, annál adá
zabb támadásokra ingerli azo
kat, akiknek halhatatlan pro
totípusát megalkotta. A leg
különbözőbb felfogásokban 
játsszák a világ nagy és kis 
színpadain, hagyományosan és 
modernül, vaskosan és szubli
máltan: a hatás sosem marad 
el. (Kriterion, 1972.) 

SZABOLCSI BENCE: Úton 
Kodályhoz. — Ez a mindössze 
hatvanhárom oldalas kis könyv 
értékes darabja a Kodály Zol
tán születése kilencvenedik 
évfordulója alkalmából meg
jelent kiadványoknak. Elolva
sása után óhatatlanul felötlik 
az olvasóban a gondolat: sze
rencsés az a szellemóriás, aki
nek olyan követői, munkatár
sai és folytatói vannak, mint 
Kodály Zoltánnak. A közel
múltban elhunyt Szabolcsi Ben
ce könyvének minden fejezete 
(Kodály és az irodalom; K o 
dály és a világműveltség; K o 
dály és a magyar népdal stb.) 
felvillantja a nevelő, a zene-



szerző, az ember szerepét kora 
kulturális életében, azt a sze
repet, melyet csak úgy tudott 
teljes mértékben betölteni, 
hogy bámulatos tájékozottság
ra tett szert a világ és benne 
saját népének kultúrájában 
egyaránt. A z általa megkez
dett út még nem ért célhoz, 
értő tanítványok százaira vár 
a feladat, hogy a kodályi mű
veltségeszmény megvalósuljon. 
Szabolcsi Bence elemző pon
tossággal tárja elénk a nagy 
szellemóriás „varázsának" ösz-
szetevőit. (Zeneműkiadó, 1972.) 

PERTORINI REZSŐ—HOR
V Á T H SZABOLCS: Személyi
ségzavarok. — A gyakorló 
orvos könyvtára 164. köny
ve orvosoknak íródott, de 
pszichológusok, biológusok, 
sőt laikusok számára is érdek
feszítő lehet. A személyiség 
meghatározása és elméletei 
után, a normál pszichológiai 
adatokból kiindulva, a szemé
lyiség klinikai típusait pél
dákkal ismerteti a szerzőpár. 
A könyv végén kitérnek a te
rápia általános lehetőségeire. 
A mindennapi életből ismert 
„nehéz ember" különc egyéni
ség, komplikált ember, feltűnő 
furcsaságai ellenére a normá
lis körébe sorolható. „Nem 
kell kóros személyiségnek len
ni ahhoz, hogy valaki bizo
nyos szituációkra érzékeny le
gyen." De az érzékenység or
vosi probléma is lehet, hisz 
a normál személyiségtől a 
legenyhébb klinikai formákig 
a skála nagyon széles. Az áb
rák és a függelék a szöveg 
pontosabb megértését szolgál
ják. (Medicina, 1972.) 

A z intelligencia mérése. Szer
kesztette Kun Miklós és 
Szegedi Márton. — Wechsler 
felfogásában az intelligencia 
képesség, „amely lehetővé te
szi, hogy az egyén célszerűen 
cselekedjék, racionálisan gon
dolkodjék és eredményesen 
bánjék környezetével". Azt az 
intelligencia-tesztet, amelyet 

Ebből az általános szempontból lehet megközelí
teni Mérei Ferenc és V. Bánét Ágnes könyvét. 

„Ez a könyv a gyerekről szól. Érzelmeiről és 
kötődéseiről, gondolatairól és játékairól. Arról a 
sajátos szemléleti módról, ahogyan a világot látja: 
a gyermekiről. Különböző országokban, különféle 
feltételek között élő gyerekeken végzett vizsgála
tokat és kísérleteket ismertetünk. Saját tapasztala
tainkkal is hitelesített anyagunkat a változások fo
nalán rendeztük el." A szerzők ezekkel a mon
datokkal indítják a gyermekkor világába az olva
sót. A z „elvarázsolt tudat" (Sartre) valóságosan 
valótlan világa ez, ahol a lehet és nem lehet, igaz 
és nem igaz szétválasztása egy más, idegen, felnőtti 
világba való átlépést jelent. Ezért rendkívül ne
héz tudományosan, a maga sajátos törvényszerűsé
geiben feltárni. A z egyetlen járható út: a kísér
letezés. Minden kísérlet pedig elsősorban a gyermek 
életkori sajátosságainak, fejlődési periódusainak a 
függvénye. Általánosan elfogadott álláspont, hogy 
a gyermek fejlődése nem folytonos vagy szakaszos, 
sem monoton ritmusú lépcsőzetes fejlődés. A 
kutatások azt mutatják, hogy vannak periódusok, 
amelyekben a fejlődés menete hirtelen, gyors, más
kor alig észrevehető, lassú. Tehát egy-egy komp
lex képesség hirtelen megjelenése mögött, amely 
egyben minőségi ugrást is hoz, az egyes funkciók 
dinamikus kombinációját kell feltételeznünk. A 
szerzők anyagrendezési eljárása is korszerű, nem 
követik a merev fázisbeosztások egyikét sem: „Az 
egyes jelenségeket abból a szempontból helyeztük 
el, hogy mikor hoznak lényeges minőségi változást 
a fejlődésben." 

A könyv 44 fejezetcíme egy-egy jelenségcsoportra 
utal. A kísérleteket (a fejezeteket viszont már ke
vésbé!) a lélektani mechanizmus magyarázata fűzi 
egybe. 

Az első négy jegyzet anya és gyermek viszonyát 
taglalja a születéstől 7—8 hónapos korig. Megle
pő, hogy a kísérletek szerint csecsemő és anya vi
szonyában mennyire döntő az emocionális ténye
ző. Ha az anya állandóan jelen van a gyerek élet
terében, s így emocionális légkört teremt, a 7—8 
hónapos csecsemő számára még a közömbös tárgyak 
is érdekessé válnak. A gyermek és anya viszo
nyában a szerzők a gyermeken kívüli, külső ténye
zők elsődlegességét emelik ki, ha ezt nem is fo
galmazzák meg tételesen. 

A gyermek—külvilág kapcsolatban a szerzők ha
tározottan kimondják: 18—19 hónapos korig „a 
tárgy mint gondolkodási kategória — s éppen így 
a többi kategória: tér, idő, mennyiség, sebesség, 
mozgás stb. — nem velünk született. Kialakulása 
jól követhető folyamat. „Míg a gyermek értelmi 
fejlődését — a tapasztalás nélkül látott világtól a 
beszéd kialakulásán át a formális gondolkodási 
műveletekig — feltáró kísérletek szerves egységbe 
épülnek, addig a gyermek érzelmi fejlődése etikai
esztétikai arculatának, személyiséggé válásának 
folyamata kissé háttérbe szorul. 

* Mérei Ferenc—V. Binét Agnes: Gyermeklélektan. Gon
dolat Könyvkiadó. Budapest, 1972. 



A frusztráció jelenségének bemutatásakor szó esik 
ugyan arról, hogy „a konfliktust az érzelmi kötő
dés" enyhíti, vagy az élménysűrítésben (szinkreti
kus sémában) „egy valóságemlék az érzelem révén 
roppant méretűre nő", részletesen mindössze A já
ték öröme és az Érzelmi kapcsolat és csoportköte
lék konfliktusa című fejezetekben kapja meg az 
emocionális tényező az őt megillető helyet. A z ér
zelmeknek ennél sokkal döntőbb hatásuk van az 
ember, tehát a gyermek fejlődésében. Platón, Des
cartes és Spinoza az érzelmekben a testnek a lé
lekre gyakorolt hatását látja, Freud pedig az ér
zelmeket egyenesen az ösztönélet mechanizmusai
val hozza kapcsolatba. 

A legújabb kutatások szerint az érzelmek nem
csak motiválnak, színeznek, hanem tevékenységekre 
ösztönöznek, aktivizálnak. Belső vezérlő és koncent-
ráló-mozgató erejük nyilvánvaló, s nem véletlen, 
hogy Füst Milán az indulatot tartja „a költészet 
mágiájának". 

A gyermekrajzok esztétikumát vizsgálva a szer
zők egy kísérlet eredményeit elemezve megálla
pítják: „az esztétikus rajzok többségében a gye
rekek nagy indulati feszültségtől kísért élménye
ket dolgoztak föl." 

Tehát az érzelmek jelenléte, aktív szerepe a gyer
mek életében szorosan összefügg a személyiség kia
lakulásával. A gyermek a külső világgal való is
merkedése során át is éli az eseményeket. Igaz, 
hogy ennek az átélésnek az objektív valóság a for
rása, de az átélés legfontosabb ismérve mégis az 
emocionalitás, amely belül, a gyermek belső vilá
gában zajlik le. Tehát az idézett rubinstejni meg
állapítás („a külső okok a belsőkön keresztül ér
vényesülnek") itt is helytálló, viszont a lélektan fel
adata kibontani az érzelmek fiziológiai alakját, 
amit elsődlegesen a köztiagy, a hipotalamusz és a 
vegetatív idegrendszer működése határoz meg. 

Marxot parafrazálva a pszichológia tudománya 
is fölösleges volna, ha a dolgok megjelenési for
mája (a kísérlet) és lényege (lélektani törvénysze
rűség) közvetlenül egybeesnék. Kísérlet és törvény
szerűség kölcsönös viszonyának feltárásával Mérei 
Ferenc és V. Binét Ágnes könyve sok helyütt adó
sunk marad. A szerzők a bevezetőben megjegy
zik: „Nem törekedtünk arra, hogy a hézagokat spe
kulatív anyaggalkitöltsük." Ez becsületes eljárás, de 
egy Gyermeklélektan címen megjelent munkától 
nem várhatjuk el, hogy ne csak kísérleteket ele
mezzen, hanem — ha a szempontok megjelölésével 
is — integrált szemléletet nyújtson? A kérdés an
nál is inkább indokolt, minthogy a könyv nemcsak 
szakemberek, hanem szélesebb olvasórétegek szá
mára készült. (Ha V. Reismann Mariann fotóit le
hetőleg az adott jelenség leírásához közel helyezték 
volna el, ez sok fölösleges lapozástól kímélte vol-
na meg a laikus olvasót.) 

Kiss Mihály 

Wechsler dolgozott ki, a jelen 
könyv is hasznosítja, figye
lembe véve az elmúlt 30 év 
alatt bekövetkezett változáso
kat. Munkája során a kutató
csoport a teszt magyarorszá
gi standardizált formáját (fel
nőtt- és gyermekváltozat) hasz
nálta. Érvényességi próbákat 
nem végeztek. „E vizsgálatok 
elvégzését a későbbiekben pó
tolni szeretnénk." Elméleti és 
gyakorlati anyagával ez a 
könyv „lehetővé teszi, hogy 
érvényesen meghatározzuk ma
gyar kultúrviszonyok között 
élő személyek objektív intelli
gencia-szintjét". A kitűnő 
szakkönyv elengedhetetlen tar
tozéka az alkalmazott lélektan 
területén dolgozók könyvtárá
nak. Dicséretreméltó vállalko
zás, hisz „ötven éve nem je
lent meg magyar nyelvű mű 
az intelligencia-kutatás ered
ményeiről". (Akadémiai Kiadó, 
1972.) 

FLORIN GHEORGHI Ă: 
O.Z.N., o problemă modernă. 
— A „repülő csészealjak" vi
lágszerte egyre többet vitatott 
problémáját tárgyalja művé
ben a hazai szerző. A titokza
tos jelenségre vonatkozó ada
tok, fényképek, a tények és 
érvek halmazán kívül igyek
szik a fizika terén szerzett 
ismereteket is az ügy szol
gálatába állítani, s megpróbál 
néhány tudományos hipotézist 
felállítani az UFO-kat kísérő 
jelenségek magyarázatára. An
nak bizonyítására, hogy a „re
pülő csészealjak" problemati
kája nálunk nem csak manap
ság merült fel, néhány régi 
román dokumentumot is idéz 
(a X V I . századig visszamenő
en). Sok mindent megtudunk 
ezekről a különös repülő tár
gyakról, a könyv mégis első
sorban a kérdésfeltevés szem
pontjából érdekes. (Junimea, 
1973.) 


