
IFJÚSÁG-NEVELÉS 

Életkori sajátosságok 

A pedagógiában, ebben a „nagyon dialektikus tudományban" (Makarenko kife
jezése) — mint megbízható és szilárd ponthoz — mindig szívesen mérjük tenni
valóinkat és módszereinket a gyermek életkori sajátosságaihoz. Ha valamilyen 
ismeretanyagra az életkori sajátosságok alapján mondjuk ki, hogy az ebben vagy 
abban az osztályban tanítható, akkor már aligha van helye a további érvelésnek. 
Különösen a századforduló óta kapott nagy érvényesülési teret az a nézet, amely 
szerint a nevelés elé tűzött célt csak a gyermek ismeretének birtokában lehet ered
ményesen megközelíteni. Mert amiként a szobrász más-más eszközt vesz kezébe 
aszerint, hogy milyen anyagon dolgozik, ugyanúgy a nevelőnek is másként kell bán
nia az ötéves gyermekkel s másként a tizenévesekkel. 

A gyermek „felfedezésével" kopernikuszi fordulat kezdődött a nevelésben — 
mondja Claparéde francia pszichológus. A problémákat nemcsak a „kell!"-ek, a 
követelmények oldaláról közelítjük meg, hanem a lehetőségek, a gyermek oldaláról 
is. Ellen Key svéd pedagógusnő 1902-ben századunkat egyenesen a gyermek szá
zadának nevezi, s pedagógiai nézeteiben és gyakorlatában a gyermeki személyiség 
tiszteletben tartását a nevelés alfájának és omegájának tekinti. 

Bár a marxista pedagógia nem ezen a vonalon halad — a célokat nem csupán 
a gyermeki személyiségből, hanem a társadalmi valóságból és távlatokból vezeti 
le —, a gyermek, az életkori sajátosságok ismeretét olyan fontosnak tartja, hogy 
mint követelményt az alapelvek rangjára emeli: szól a hozzáférhetőség elvéről, az 
életkori sajátosságok tiszteletben tartásának elvéről, s mindezt irányító szempont
nak tartja a tanítási anyag évekre osztásában, a nevelés és oktatás módszereinek 
megválasztásában, az eszközök és szervezési formák megtervezésében és kivitele
zésében. 

A pedagógiában napjainkban tapasztalható pezsgő kutató-újító munkából újab
ban mintha eltűnt vagy legalábbis elhalványult volna ez a szilárd és megbízható 
pont; mintha megfeledkeztünk volna az életkori sajátosságokról. Mert mi mást 
mondhatnánk annak láttán, hogy olyan ismeretanyag, amely néhány évvel ezelőtt 
az egyetemi oktatásban kapott helyet, ma a sokkal fiatalabb középiskolások tan
tervében szerepel! Vagy gondoljunk a Korunk hasábjain is továbbgyűrűző vitára 
a „halmaz" taníthatóságáról az I. osztályban. 

Ezek szerint helytálló-e még az alapelv, hogy tiszteletben kell tartani az 
életkori sajátosságokat? 

Mi több, az a kérdés is felvethető, hogy egyáltalán vannak-e életkori sajátos
ságok, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Mire gondoljon az ember, amikor 
ma egy hétéves gyermek — aki életkoránál fogva inkább a mesevilághoz áll közel — 
élénken érdeklődik az űrutazás kérdései iránt, s talán még a rádiótechnika terén 
is vannak valamelyes ismeretei? Melyik sajátosságát tekintsük ezek szerint megha-



tározónak, jellegzetesebbnek? És mely életkor sajátosságai szerint jellemezzük azt 
az egyetemista lányt, aki a francia szavak tanulását babajátékkal ízesíti? 

Az „életkori sajátosság" gyermeklélektani fogalom: azonos éghajlat alatt, azo
nos gazdasági-társadalmi környezetben élő gyermekek testi és szellemi fejlődésük 
folyamatában azonos változásokon esnek át, a fejlődés adott stádiumában a külső 
és belső ingerekre hasonló módon reagálnak, s életfeladataikat többé-kevésbé ha
sonló módon oldják meg. 

A gyermekről, aki anyjához a következő kérdéssel fordul: Mondd, amikor én 
születtem, te már meg voltál születve?" — kétségtelenül megállapítjuk, hogy óvo
dáskorú lehet anélkül, hogy nemét, egészségi állapotát, környezetének kulturális 
szintjét ismernők. Karinthy hőse, aki egyidőben akar nagynevű akadémikus, or
szágos hírű drámaíró és „mellesleg" világrekordot elérő úszóbajnok lenni (miköz
ben esetlenül lóg a szeren!) csakis egy álmodozó kamasz lehet. Az életkori sajátos
ságok, ha nem is minden gyermeknél egyazon mértékben, de a nagy többségnél fel
tétlenül kifejeződnek, megnyilvánulnak cselekvésben, szellemi működésekben, bio
lógiai-fiziológiai folyamatokban. 

Csakhogy az életkori sajátosságok sokkal dinamikusabbak, mint azt eddig 
feltételeztük — és ebből ered a sok félreértés. 

A köztudat az életkori sajátosságokat rendszerint valami belső érés mindentől 
független megnyilvánulásaként tartja számon. E szerint volna kisgyermek kor, 
amely 1—3 évig tart, kisiskolás kor, amelynek időszaka, mindentől függetlenül, a 
6—10 évig terjedő életkor és így tovább. Aztán ott van — gondolják — a három
éves korban törvényszerűen jelentkező és csupán néhány hónapig tartó dackor
szak, a négyévesnél jelentkező „kérdezés kora", az ötévesnél a csapongó fantázia 
kora. Mindezek, amilyen spontánul jöttek, úgy is múlnak el — tartja a köztudat —, 
hogy átadják helyüket más, ugyancsak spontánul jelentkező megnyilvánulásoknak. 

Elemezzük csak az életkori sajátosságokról adott meghatározást. Ez úgy hang
zik, hogy a hasonló megnyilvánulások azonos földrajzi, gazdasági és társadalmi 
feltételek esetén jelentkeznek. Vagyis nem spontánul, nem függetlenül a külső 
hatásoktól. 

Azt, hogy az életkori (elsősorban a testi) sajátosságokra a klíma, a földrajzi 
környezet hat, az emberek régen ismerik. Senki számára nem új a megállapítás, 
hogy délen a gyermek két-három évvel korábban érik testileg serdülővé, mint az 
északi népeknél. Azt sem nehéz megállapítanunk, hogy a biológiai-fiziológiai téren 
jelentkező akceleráció — például a nagyobb testmagasság, nagyobb testsúly az 
50—100 évvel ezelőtti hasonló életkorúakhoz viszonyítva — nagymértékben a jobb 
gazdasági körülményeknek köszönhető (elégséges és ésszerű táplálkozás, orvosi ellá
tás, megfelelő higiéniai körülmények). Ami azonban a társadalmi hatásokat, elsősor
ban a nevelést illeti, ezen a téren, úgy tűnik, nemcsak a laikus, de még a szakem
ber számára is sok a feltárni való. 

Jean Piaget, az életkorok világhírű szakértője említést tesz egy Iránban 
végzett kísérletről. Ebből az derült ki, hogy egy egészen más földrajzi viszonyokkal 
rendelkező városban, Teheránban, a kísérleti személyek szellemi téren nagyjából 
ugyanolyan megnyilvánulásokat, fejlődési szintet mutattak, mint a párizsiak vagy 
a genfiek. Ugyanakkor a Teherántól alig száz kilométerre levő tanyai településeken 
a kutató számottevő fejlődési lemaradást észlelt (a Six études de psychologie című 
kötetben. Goullier, 1964. 175—176). 

Sok más kutatás is arra a lényeges megállapításra jut, hogy az életkori sajátos
ság nemcsak feltétele a nevelésnek (ahogy azt eddig hittük), hanem eredménye is. 
Egy adott fejlődési fokon e sajátosságok nemcsak egyszerűen megnyilvánulnak, ha-



nem alakulnak, létrejönnek is. A gyermek nem először érik és azután nevelődik — 
mondja a kiváló szovjet pszichológus, Sz. L. Rubinstein —, hanem érik, mert neve
lik, érik annyiban, amennyiben a felnőttek vezetésével elsajátítja az emberiség fel
halmozta kultúrát. Mostoha vagy csak spontán körülmények között, tudatos és szer
vezett nevelés hiányában a gyermek nem azokat a sajátosságokat mutatja, mint 
hasonló korú társai, akik megfelelő, fejlesztő oktatásban-nevelésben részesültek. 

Ez a meglátás számos kérdést új megvilágításba helyez, és rengeteg kutatási 
problémát vet fel. Hogy néhányat említsünk: egy ismeretanyag, amelyről eddig az 
életkori sajátosságok alapján kimondtuk, hogy adott korban nem tanítható, vajon 
nem a tantervi vagy tankönyvi prezentálási mód hibái miatt volt a gyermek számára 
hozzáférhetetlen? Vagy mert módszereink nem voltak alkalmasak arra, hogy hoz
záférhetővé tegyék? Esetleg azért, mert az előző években nem fejlesztettük eléggé 
azokat a megismerő funkciókat, amelyekre szükség volna? 

Óvatosan kell tehát bánni az életkori sajátosságokra való hivatkozással, ne
hogy a számlájára írjunk olyan hiányosságokat, amelyeknek okát inkább nevelési 
botlásokban kellene keresnünk. 

Az életkori sajátosságok újszerű szemlélete merész javaslatnak ad hangot: nem 
volna-e indokoltabb az életkori sajátosságok tiszteletben tartása helyett inkább a 
fejlődés ösztönzésének alapelvéről beszélni? „Respectare" helyett „forţare" — 
mondja a román pszichológus Paul Popescu-Neveanu. A „respectare" ugyanis inkább 
a fejlődés kivárását jelenti (vagy legalábbis sugallja), a „forţare" pedig az, hogy 
megkeressük mindazokat az eszközöket és eljárásokat, amelyek a fejlődéshez ked
vező körülményeket nyújtanak. 

Ha sikerült érzékeltetnünk a külső hatások, a nevelés fejlődésserkentő fontos
ságát, vessünk egy pillantást a kérdés másik oldalára is. Nehogy valakiben azt a 
téves nézetet ültessük el, hogy a nevelés mindenható, hogy bármely életkorban 
olyan sajátosságokat hozhatunk létre, amilyent éppen akarunk. 

Az életkori sajátosságok megértéséhez az is hozzátartozik, hogy a gyermeki 
fejlődésnek megvannak a belső törvényei, megvan a belső logikája is. A nevelés 
csak akkor tudja létrehozni az adott (kívánt) sajátosságot, ha a belső feltételek is 
adva vannak hozzá. Henri Wallon francia pszichológus mondja: „a szervezet meg
érleli, a környezet előhívja a fejlődést." Semmilyen nevelés nem tudja megváltoz
tatni az életkorok egymásra következésének sorrendjét: a kisgyermekkori sajátos
ságok után mindig az óvodáskori sajátosságok jelentkeznek, serdülőkor után pedig 
az ifjúkor. A fejlődés nem találomra, nem a nevelő kénye-kedve szerint történik, 
hanem törvényszerűen, éspedig — L. V. Vigotszkij kifejezésével — a „legközelebbi 
fejlődési zóna irányába, és azon át". 

Feltétel és ok — mindkettő egyaránt elengedhetetlen a fejlődéshez. Itt is dialak-
tikus szemléletre van szükség. Egyes sajátosságok esetében a belső tényező a fel
tétel, a külső hatás az ok, más esetben viszont fordítva. A biológiai-fiziológiai sajá
tosságok (fogzás, ülés, csontosodás, nemi érés) kiváltó oka inkább a belső tényező 
(maga az érés), de a külső feltételek ugyancsak szükségesek. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy gyenge táplálkozás, betegség vagy a zsenge szervezet erejét 
meghaladó fizikai megterhelés késlelteti például a serdülőkori sajátosságok jelent
kezését. Az értelmi, erkölcsi, világnézeti fejlődésben viszont a külső hatások (ne
velés) játsszák az aktív tényező szerepét, a belső faktor pedig mint szükséges fel
tétel jelentkezik. 

Az elmondottakból természetesen következik az újabb kérdés: beszélhetünk-e 
egymástól minőségileg különböző életkorokról, fejlődési stádiumokról? Vagy az élet
kori sajátosságok egy fokozatos, evolutiv fejlődés megnyilvánulásai? 



Ez a kérdés szükségképpen megszületik annak fejében, aki összehasonlítani 
és egyeztetni próbálja a különböző szerzőknél található stádiumokat. Kiderül, hogy 
egyik szerző az iskolás munka alapján osztja szakaszokra a fejlődést, a másik gyer
mekkorról, serdülőkorról és ifjúkorról beszél, a harmadik pedig a serdülőkort 
beolvasztja az ifjúkorba, legfeljebb annak alsó fázisaként említi. A szerzők nagy 
része a kisiskolás kort egységes szakasznak tekinti, de van olyan, akinél a felosztás 
például a következő: korai gyermekkor — 1—5 1/2 évig —, középső gyermekkor — 
6—8 1/2 évig —, érett gyermekkor — 8 1/2 — 10 1/2 évig (lásd Clauss-Hiebsch: Gyermek
pszichológia. Budapest, 1965). 

Még a szakaszok, a fejlődés szakaszosságának kérdése is vitatott. Az angol 
fiziológus I. Tanner szilárdan kitart amellett, hogy az emberi fejlődésben nincs sza
kaszosság, a fejlődés egyenes vonal. „Natura non facit saltus" (a természetben nincs 
ugrás) — mondja. Érdekes az álláspontja a cseh pszichológusnak, K. Triskának, aki 
egyes jelenségekre az evolutiv, másokra a szakaszos fejlődést tartja jellemzőnek. Az 
érzékelés szerinte evolutiv jellegű fejlődést mutat, a gondolkodás terén viszont a 
lassú felhalmozódást revolutiv szakasz, minőségi ugrás váltja fel. V. I. Filippovics, 
a stádiumokra osztás célszerűségének, gyakorlati hasznának oldaláról közelítve, azzal 
kérdőjelezi meg a szakaszosság létezését, hogy egy és ugyanazon életszakaszról nem 
lehet egyértelmű jellemzést nyújtani. Egy ötven-hatvan éves férfi a testi sajátos
ságok szempontjából már a hanyatlás korába lépett, az értelmi lehetőségek tekin
tetében azonban éppenséggel a termékenység időszakát éli. 

De ne hivatkozzunk csupán „nagy nevekre", hiszen e fejtegetések alapján az 
olvasóban is megszületik a kérdés: ha a külső hatásoknak szerepe van a fejlődés
ben, lehet-e akkor évekhez kötni a szakaszok jelentkezését? Hogy ne menjünk 
messze a kételyt alátámasztandó példa keresésében: eddig a kisiskolás kor idejét 
7—11 éves korra tettük, amióta azonban egy évvel előrehoztuk a beiskolázást, szí
vesebben beszélünk a 6—10 éves életszakaszról. Nincs ebben (engedtessék meg a 
kifejezés) bizonyos komolytalanság?! 

Azt hiszem, bátran válaszolhatjuk, hogy a véleménykülönbségek és a bizony
talanság semmivel sem nagyobb ezen a téren, mint bármely más, még kutatást, 
tisztázást váró kérdésben. 

A szakaszok elnevezésében és évekhez kötésében mutatkozó eltérések általá
ban abból adódnak, hogy a különböző szerzők más-más kritérium alapján végzik 
a felosztást. Van, aki a fiziológiai működéseket tekinti meghatározónak, más a meg
ismerő folyamatok fejlődését, ismét más a gyermek és felnőtt közötti viszony ala
kulását. A marxista pszichológia a szakaszokra osztás legfontosabb kritériumának 
az egyén alapvető tevékenységét jelöli meg. A tevékenység ugyanis az, amelyben 
egyrészt megnyilvánul az életkori sajátosság, a fejlődés szintje, s amely ugyanakkor 
maga is alakítja, fejleszti e sajátosságokat. Így a játék a gyermekkor sajátosságait, 
a tanulás az iskoláskorét, a munka a felnőttre jellemzőket. 

A szakemberek túlnyomó többségben a szakaszok közötti minőségi különbség 
létezését vallják. Az egyén alapvető tevékenységét állítva kritériumnak, a moszkvai 
Fiziológiai és Morfológiai Kutatóintézet 1965-ös konferenciája (amelyen nagyszámú 
külföldi szakember is részt vett) termékeny vita alapján az alábbi felosztást java
solta valamennyi tudományos, oktatási, gyógyászati és egyéb szervezetnek: újszü
löttkor: 1—10 nap; csecsemőkor: 10 nap—1 év; korai gyermekkor 1—3 év; első gyer
mekkor: 4—7 év; második gyermekkor: 7—12 (fiúknál) és 7—11 év (lányoknál); 
serdülőkor: lányoknál, fiúknál egyaránt 13—16 év; ifjúkor: 17—21 év (fiúknál) és 
16—20 év (lányoknál); érettkor I. szakasza: 22—35 év (férfiaknál) és 21—35 év 
(nőknél); érettkor II. szakasza 36—60 év (férfiaknál) és 36—55 év (nőknél); idős-



kor: 61—74 év (férfiaknál) és 56—74 év (nőknél); aggkor: 75—90 év; hosszú élet 
kora: 90 év felett. A stádiumok kérdését erősen bonyolítja, az évekhez kapcsolást 
nehezíti az a tény, hogy egy bizonyos életkorban rendszerint nemcsak az adott, de 
más szakaszra jellemző sajátosságok is megfigyelhetők. Általában az illető kor jel
legzetességei dominálnak a gyermek megnyilvánulásaiban, de ott találjuk az előző 
életkori sajátosságok maradványait és a következő szakasz csíráit is. 

A kívánatos az volna — s a céltudatos neveléstől ezt várjuk el —, hogy minél 
inkább elhalványítsa, valóban meghaladottá tegye az előző fejlettségi szint még 
fennmaradt jegyeit, érlelje meg és hagyjon „kifutási lehetőséget" az adott életkor 
sajátosságainak. A kisiskolás kor kezdetén például még olyan külső tényezők ser
kentik a tanulást, mint a piros szín használata a jó jegy beírásához (illetve fekete 
szín a rossz jegyhez), a „rendes" füzet közszemlére tétele. De ezek kétségkívül az 
óvodáskor jellegzetességei; a tanítónak oda kell hatnia, hogy jelentőségük elhal
ványuljon, s helyükbe motivációként olyan serkentő tényezők lépjenek, mint: tanulni 
az osztály, a pionírcsoport becsületéért, tekintélyéért, elismerést, dicséretet szerezni 
a tanító és az osztálytársak részéről. A nevelőnek gondja legyen arra is, hogy a 
fejlődés tovább haladjon, hogy az új fejlődési szakaszra jellemző sajátosság — tu
dásvágy, önnevelésre törekvés — csírái megfoganjanak. Ha valaki egy adott időszak
ban csak az illető életkor sajátosságaira gondol, s nem a következő szakasz sajátos
ságainak előkészítésére is, nem értelmezi helyesen az életkori sajátosságok tisztelet
ben tartását, fejlődésük ösztönzését még kevésbé. 

Az elmondottakhoz számos, az iskolai munkával kapcsolatos reflexiót lehetne 
fűzni. Említsünk meg néhányat. Az előbbieket szem előtt tartva milyen mér
tékű legyen például az oktatási vagy nevelési követelmény, amely alkalmas arra, 
hogy előhívja, illetve megérlelje a szellemi funkciót? Melyik az a fok, amelynél 
kevesebb követelmény szellemi tunyaságra, a szellemi erők fejlődésének stagnálá
sára kárhoztatja — legalábbis egy időre — a gyermeket? És mi a felső határ, ame
lyet, ha átlépünk, a gyermek könnyen elveszíti önmagába és a siker lehetőségébe 
vetett hitét, s emiatt nemhogy előrelépne, hanem ellenkezőleg, a már elért fejlettségi 
szintnél is alacsonyabbra zuhan? 

Tegyük át a reflexiót más területre: vajon a serdülők élet- és munkakörül
ményei, az ifjúsági szervezetek programja ad-e elég lehetőséget és világos irányt a 
serdülőkre jellemző érzelmi telítettség levezetésére? Mert oknak és feltételnek — 
amint láttuk — találkoznia kell ahhoz, hogy a fejlődés magasabb fokra lépjen. Élet
kori sajátosságnak és nevelési körülményeknek a fogaskerekekhez hasonlóan kell 
egymásba illeszkedniük ahhoz, hogy az egyén a maga lehetőségeit kifussa. 

Miért van az, hogy amikor életkori sajátosságokról beszélünk, mindig gyer
mekkorra és nem felnőttkorra gondolunk? 

Nagyon egyszerű. Az életkori sajátosságok a gyermekkorban nyilvánulnak meg 
erőteljesebben. Minél alacsonyabb életkorú gyermekről van szó, annál kisebb szá
múak az egyéni pszichológiai sajátosságok lehetséges változatai, és annál tisztább 
formában mutatkoznak meg az életkori sajátosságok (Anatolie Chircev). A csecsemő
nél még a hetenkénti fejlődés lemérésére is van lehetőség, iskoláskorban már egy
két évnyi eltolódás is lehetséges az egyazon korú gyermekek fejlettsége között. 

Az egyén reakciójának a külvilág hatására adott válaszának hogyanja (erős
sége, gyorsasága, mennyisége, színeződése) sohasem vezethető vissza maradéktalanul 
egy adott hatásra. Sz. L. Rubinstein szerint az inger (hatás) az egyén pszichikumán 
mint egy szűrőn áthaladva hozza létre a reakciót. S ebben a szűrőben sok minden 
történik vele. Megerősödhet vagy veszíthet erejéből aszerint, hogy mennyiben esik 
egybe az egyén szükségleteivel, vágyaival, törekvéseivel, eddigi tapasztalataival. Sőt, 



bizonyos mértékben más jelentést is kaphat aszerint, hogy az egyén addigi élete, 
tapasztalatai milyen természetűek, és specifikus színeződést adhat az ingernek az 
egyén szakmai felkészültsége, képességei, hobbyja is. 

Mindez a gyermek esetében még nem, vagy csak kis mértékben mutatkozik 
meg, így hát a reakcióban tisztábban tükröződhet az életkori sajátosság. A felnőttnek 
is vannak életkori sajátosságai, de azok a jelzett komponensek szövevényében elhal
ványulnak, s helyettük az egyéni sajátosságok kerülnek előtérbe. Egy harmincéves 
férfi jobban hasonlít egy olyan negyvenéveshez, aki terv, foglalkozás, érdeklődés 
szempontjából közel áll hozzá, mint egy másik harmincéveshez, akivel csak az élet
kora egyezik. Az életkori sajátosság valóban inkább gyermekkori jelenség, a felnőtt
kor az egyéni sajátosságok virágzásának vagy még inkább termékenységének a kora. 
Az évek előrehaladtával, amint a munka, a tervek, vágyak fokozatosan elhalványul
nak, újra jelentkeznek az életkori sajátosságok: az öregkor sajátosságai. 

Gyermekek körében, a velük való bánásmódban kevésbé járatos felnőttek néha 
úgy értelmezik a gyermeki fejlődést, hogy kisebb életkorban egyszerűen csak 
gyengébbek, fejletlenebbek a testi és szellemi működések, mint a magasabb élet
korokban. Hogy az óvodás fizikuma csak abban különbözik a kisiskolásétól, hogy 
kevésbé ellenálló, nem eléggé edzett, emlékezete pontatlanabb, emléktára kisebb 
volumenű, gondolkodása „fejletlenebb". Hajlamosak tehát a gyermekben amolyan 
„félkész" embert, az életkori sajátosságokban a félkész állapot jellegzetességeit látni. 
Ha a gyermek valami „nehezet" kérdez, hamar rávágják: „Te ezt még nem értenéd 
meg, majd ha nagyobb leszel, megmagyarázom." S valóban, alig várják, hogy értel
mesen lehessen vele beszélni. Az ilyen felnőtt aztán keserűen tapasztalja majd, hogy 
amíg gyermeke oda okosodott, a másoktól kapott hatások következtében olyan réteg 
rakódott rá, amelyről az érvelés lepereg. 

Tisztában kell lennünk hát azzal, hogy a szakaszok között nem mennyiségi, 
hanem minőségi különbség van. A gyakorlati munka számára semmit nem mond 
az a megállapítás, hogy egyik életkorban a gondolkodás fejletlenebb, mint a kö
vetkezőben. Így nem is igaz. Nem fejletlenebb, hanem más. A kisgyermek gondolko
dása cselekvésben megnyilvánuló gondolkodás, az óvodásra a konkrét gondolkodás 
jellemző, a serdülő már elvont gondolkodásra képes. A gyermek nem tökéletlen 
felnőtt — mondja Claparéde —, hanem tökéletes gyermek. Tökéletes abban az ér
telemben, hogy testi és szellemi funkciói megfelelnek az illető kor szükségleteinek 
és életfeladatainak. Tökéletlen volna a csecsemő, mert mindent a szájával keres, 
mert a szája a legérzékenyebb „tapogatója"? Ellenkezőleg, a maga életszükségletei
nek és életfeladatának éppen ez a sajátosság felel meg a leginkább. Tökéletlenség 
volna a kisgyermek erős beszédigénye, az, hogy be nem áll a szája? Éppen ez szük
séges ahhoz, hogy a beszédet elsajátítsa. 

Ezek a példák egyben azt is mutatják, hogy a mennyiségi gyarapodás egyik 
korról a következőre nem is minden jelenségre érvényes. Az iskoláskor előtti évek
ben az utánzókészség sokkal nagyobb, mint később — többek között éppen ez biz
tosítja a viselkedési formák, érzelmi „klisék" elsajátítását. 

Minden fejlődési szakasznak megvan tehát a maga jellegzetessége. Nem ezek 
ellen és különösen nem ezek elmúltát várva kell viszonyulnunk a gyermekhez, ha
nem úgy választva meg módszereinket és eljárásainkat, hogy szem előtt tartjuk az 
adott, a domináns életkori sajátosságokat, és ugyanakkor előkészítjük a talajt a 
következő, a magasabb fejlettségi szint megnyilvánulásához. 

Lászlóffy Ilona 


