
a hitlerizmusnak tömegbázisa megteremtésében valóban alkalmasabb volt 
az árjaelmélet, mint a spenglerizmus. A nem�árják kikapcsolása a német: 
birodalom gazdasági és szellemi életéb�l azonban természetesen nem so-
kat változtatott ezen a gazdasági és szellemi é l e t e t aminthogy azok be�
folyásának feltúlzása nem is volt egyéb, mint taktikai, agitációs eszköz. 
A német imperializmus azonban most új feladatok el�tt áll, és ehhez ke-
vés és alkalmatlan az árja�nemárja ellentéten felépül� ideológiai el�készi-
tés. Sakkal alkalmasabb erre a spenglerizmus, mely az új szellem hordo-
zójának a német népet tekinti és amely szellem csak akkor érvényesül-
het, ha legy�zi az európai munkásság és a gyarmati szines fajok forra-
dalmi szellemét. Ebben a szellemben jelöli meg az uj szellem igazi ellen-
ségeit és az európai munkásság és a gyarmati szines népek szintézisét, 
azaz Németország Erzfeind�jét az oroszban véli felfedezni, melyet a pon-
tosság kedvéért „szines faj"�nak deklarál, szemben a „magas faji saját-
ságokkal" rendelkez� japánokkal, akik éppen e sajátságok révén könnyen 
elkészülhetnek az el�bbiekkel. 

Amint látszik tehát, hamarosan kitisztulnak a hitleri külpolitikai 
vonalak is, és egyre inkább hozzásimulnak a spenglerizmushoz. S nem 
kétséges, hogy a hitlerizmus ma már minden vita és fenntartás nélkül 
vallja Spengler konkluzióit: „A világuralomért folyó harc még csak most 
kezd�dött. Ezt a harcot er�s emberek fogják egymással megvivni. Ne 
lennének közöttük németek is?" (Jahre der Entscheidung, 57. o.) 

Sándor Pál 

AGYERMEKÉVEK SZEXUALITÁSA. Székely Bélának, a freudi peda-
gógia egyik magyarországi uttör�jének új könyvével kapcsolatban 

mindjárt el�ljáróban meg kell állapitanunk, hogy mentes minden olyan 
tulzott népszerűsködést�l, melynek szexuális témáról lévén szó, oly nagy 
a kisértése és jó üzletnek bizonyulván, Magyarországon utóbbi id�ben 
még a „baloldalon" is oly nagy a divatja. Népszerű ez a könyv is, mint 
id�� és témabeli el�dje, A te gyereked c. könyv, — de nem a szenzáció-
keresésben, a különös, feltűn�, a nemi nyomorra spekuláló motivumok ki�
hangsulyozásában, hanem csak annyiban, hogy közérthet� és nem vindi-
kál magának új tudományos módszereket, saját felfedezéseket. Ennek el-
lenére tudományos, azaz átérzi mondanivalója iránti felel�sségét, mélyé-
rehatol a problémának és bizonyit. Viszont nem marad meg a puszta el-
méletnél, nemcsak beszámol, hanem igyekszik is meggy�zni és rábirni az 
olvasót, hogy elismerje gondolatmenete bels� igazságát és levonassa vele 
a konzekvenciát is. Az elmélet és gyakorlat egységét szemlélhetjük példás 
intenzitással ebben a könyvben, irója tehát nemcsak jó iró, aki világosan, 
témáját és anyagát uralva, áttekinthet�en fejti ki mondanivalóit, hanem 
jó pedagógus is. 

A jó pedagógus az, aki bátor kézzel nyul bele a tradicionális peda-
gógia osztályelfogultságokkal, álerkölccsel, nemzedék�féltékenységgel ter-
helt dzsungelébe, s bár mindig tapintatos és legkevésbé sem durva, de 
határozott és kiméletlen, amikor el�itéletekt�l szabadit meg, káros illu-
ziókat rombol szét és transcendens érdekeket leplez le. És Székely Béla tel�
jességgel ilyen. Jó. pedagógus�volta azonban nem merül ki e negációk�
ban. Célja nemcsak az, hogy visszautasitsa a tradicionális nevelési irányt, 
amelyr�l kimutatja, hogy hazugságon épül és beteggé, neurotikussá teszi 
a gyermeket, — hanem az is, hogy megmutassa az utat, amelyen a peda-
gógus eljuthat oda, hogy „boldogabb embersort nevel, mint � maga volt." 

Székely Béla kétségkivül hive annak a felfogásnak, hogy bár az em-
berek a körülmények és nevelés termékei, de mivel a körülményéket éppen 
az emberek változtatják meg, tehát a nevel�t is nevelni kell. Ez a felfo�



gás vonul végig Székely könyvén, amikor felsorakoztatja az eszközöket és 
módszert, melyekkel eljuthat és eljuttathat, mint kifejezi, a gólyamese 
Scillája és a nemi felvilágositás Charibdisze közt, oda, ahol a megnevelt 
nevel�k nevelése nyomán a gyermek egészséges, „szociálisan is teljes ér-
tékű emberré" érhetik. A cél tehát végeredményben a societas, a nevelés 
tehát a szociális nevelés. Ha azonban e célkitűzéshez való jutás azt a me-
chanisztikus felfogást érlelné, hogy a mai körülmények csak mai ered�
ményeket produkálhatnák, azaz a szociális ember csak a szociális társa-
dalom terméke lehet, — akkor ez egyértelmű volna azzal az elméleti op-
portunizmussal, mely e társadalom érését rábizza a mechanisztikus, fata�
lisztikus állitólagos törvényszerűségekre, nem vévén tudomást arról, hogy 
e törvényszerűségek magában foglalják a szubjektiv kategóriát is, azaz 
hogy a korülményeket az emberek változtatják meg. 

N e m lehet kétséges tehát, hogy a szociális pedagógiának megvannak 
4 mai feladatai is. S amikor Székely nem kimélvén a mai feln�tteket, — 
önmagát sem, és ez az önleleplezés hozza könyve számára nemcsak a pe�
dagógiai szempontból oly fontos �szinteséget, hanem a legközvetlenebb 
és legmeggy�z�bb eredményeket is — egy sorba áll azokkal az elméleti és 
gyakorlati férfiakkal, akik a társadalom küls� strukturáját elemzik, hogy 
rámutassanak a dolgok fejl�désének irányára és tempójára. S a konzek-
venciának ugyanannak kell lennie Székelynél is, aki az ember és az embe-
ri együttélés bels� strukturáját vizsgálja, hiszen e struktura azonos, az 
érdekek, melyek létrehozták és melyek egyik oldalról a megmaradásáért, 
más oldalról pedig a megváltoztatásáért küzdenek, szintén azonosak. Ha 
tehát nincs is egész konkrétan kifejezve, mégis alapjában és értelmileg 
egyetérthetünk Székellyel abban, amiért hozzáteszi, hogy a gyermekhez 
való magatartásunkkal ahhoz kell a gyermeket hozzásegitenünk, 
hogy egészséges emberré váljék — egy egészséges társadalom számára. E 
fctevelés is korlátozás, de nem „id�höz, osztályhoz, nemhez" kötés, hanem 
egyfel�l természeti meghatározottság, de úgy, hogy az az egyén testi�lelki 
egészségének feltételeit szabja meg, másfel�l társadalmi meghatározottság, 
de úgy, hogy az „bels� életét él� embereinek ideális célkitűzésében minden 
tagja számára ezeket a feltételeket egyforma mértékben" biztositsa. 

Más kérdés azonban, hogy a szociális nevelés mai stádiuma „szexuá�
lis nevelés" kell�e hogy legyen? Bizonyos az, hogy leginkább e ponton 
támadható a tradicionális nevelés, amely a gyermekkor szexuális meg-
nyilatkozásaiban lelki�testi elfajulást, bűnözést lát és amely, mint Székely 
idézi, Goethe elferditett kijelentését�l veszi jelszavát: Geniessen macht 
gemein. Az is bizonyos, hogy nagyfontoságú Székely könyvének ama tö-
rekvése, hogy bizonyos élettani jelenségeket (onánia) erkölcsi terhét�l 
megszabaditson és kimutatván a „bűntudat társadalmi okokból beszug�
gerált voltát, azt megsemmisitse. Követhetjük �t abban is, amit Canter�
bury hercegérseke, dr. Lang ir egyik pásztorlevelében: „A nemi ösztönt, 
amely az ember örök része, meg akarjuk szabaditani attól, hogy nega-
tiv formájú utasitásokkal és magatartási szabályokkal vegyék körül és 
ki akarjuk jelölni helyét a teremtés nagy munkájában, amelynek minden 
egészséges fiatal ember és fiatal leány a részese". Az ösztönök harmoni-
kus, osztályerkölcsi elfojtásától felszabaditott kiélését illet�leg minden 
szül�nek és nevel�nek e könyv pártján kellene állnia. 

A „szexuális nevelés" azonban nem a szexualitás megnyilvánulásai-
nak helyes irányba tereléséb�l és azok természetes értékeléséb�l áll. Mert 
nem a pubertás szenvedésein és problémáin segit át az irányzat, nem is 
azt teszi, hogy „ifju emberek el�tt feltárja, milyen szerepe lesz majd éle-
tében a szexualitásnak", — hanem egyenesen kimondja, hogy „öt�hat 



éves koráig a gyermek már átesett a szexuális fejl�désnek azokon az állo-
másain, amelyek nemcsak a pubertással bekövetkez� nemi érésnek, a bak-
fis és kamaszkornak szakaszát, de feln�tti életének szexualis formáját is 
meghatározzák. A feln�ttek szexuális élete ezernyi finom gyökérrel nyu-
lik vissza a gyermekkorba és onnan táplálkozik." Ujfajta fatalizmus ez, 
amely a fátum determinációját a megszületés el�ttr�l a megszületés után�
ra helyezi át. 

De milyen érvekkel, milyen bizonyitékokkal támasztja alá ez a szexuá�
lis neveléstan az infantilis szexualitást? Székely az érveknek és bizo�
nyitékoknak a freudi psychoanalizis mindmáig produkált egész rendsze-
rét vonultatja fel. De ugyan mit gondoljunk pl. a gyermekévek során 
megnyilatkozó szexuális jelenségek jellemz� vonásának amaz els� cso-
portjáról, mely Freud nyomán úgy hangzik, hogy az „az emberi életre 
valamilyen nagyon fontos — a szexuálitástól különben független testi 
funkcióhoz kapcsolódik (els� szakaszában például a szopáshoz, tehát a 
táplálék felvételéhez)" azaz oly' jelent�ségr�l, amely azért szexuális, mert 
nem szexuális? V a g y akár a szexuális fejl�dés orális és anális szakaszáról? 
U g y , amint ezek az érvcsoportok felsorakoznak, egyáltalán nem arról 
gy�znek meg, ami a céljuk lenne, hanem legfeljebb csak arról, hogy a 
szexualitás fogalmát annyira kiterjesztik, hogy minden ösztönt szexuális 
jellegűnek fogunk fel, minden örömérzet szexuális és minden kielégülés 
szexuális. De hogy ez a determináció vagy annyira általánosit, hogy 
semmit sem mond, vagy pedig helytelen, — és utóbbi mellett bizonyit az 
a kénytelenség, hogy a freudizmus kénytelen a latencia elméletet konstru-
álni, azt t. i., hogy szerinte a kisgyermek öt�hat éves korában jut el sze-
xuális fejl�dési fázisának végére és ekkor egy nagy — a pubertásig tartó 
semlegesség áll be, „a nemi lappangás". Hogy itt az elmélet milyen ha-
talmas törést szenved, mutatja a tudományos érveknek hirtelen megszű-
nése, — illetve a költészetbe való átcsapása, mely �gy hangzik: „Mintha 
maga a természet is jelezni akarná: nagy munkát végzett be, hatalmas 
fejl�désen vezette át a gyermeket; ideje, hogy megpihenjen." Mintha csak 
a Genezist olvasná az ember, ahogyan isten hat nap alatt megteremti a 
világot és a hetedik nap a nagy munka után, ideje, hogy megpihenjen. 

Székely maga is tisztában van vele, hogy a freudizmus az elmélet tel-
jessége kedvéért egyes jelenségeket eltúloz és éppen amikor az elmélet tö-
kéletességét szorgalmazza, üt rést az elméleten. De mint ahogy a freud-
izmusnál az elméleti konstrukciót áttöri a valóság, ugyanugy Székelyben 
a freudistát legy�zi a pedagógus. „Valóban nem az a fontos, hogy ezeket 
a jelenségeket (pl. dudlizás) a szül�, nevel� — szexuális tartalmúaknak 
értelmezi�e. A fontos az. hogy akkor nevel a szül� helyesen, ha fokozott, 
de nem túlzott szeretetével és figyelmével okosan átsegiti gyermekét azon, 
hogy saját maga erejéb�l essék át a dudlizás elmaradhatatlan korszakán." 

Természetesnek kell tehát találnunk, hogy a freudizmus dogmatistái 
frontot formálnak a Székely könyveiben kinyilvánitott szexuálpedagógiai 
törekvések ellen, mint ahogy pl. A jöv� utjain�ban ezt a „hivatalos" 
freudizmus képvisel�je dr. Lévyné F. Kata meg is teszi, amikor „tilta-
kozását; jelenti be" Freud felfogásának eltorzitása, — tegyük hozzá: szoci-
ális irányba való eltorzitása ellen. 

Annál különösebben hat azonban , hogy a „baloldali" Szépszó szin-
tén a szexuálisnak a szociális irányba való tolásán akad fenn és e lapba 
irt kritikájában Gyömr�i Edit rosszalja, amiért Székely az Oedipus�kon�
fliktust „nem az infantilis szexualitásból vezeti le, hanem egy hatalmi 
kérdés következményének látja, amely utólag telit�dik szexuális tarta-
lommal." Még csodálatosabb azonban az, hogy Gyömr�i szerint az ösztön�



energia szociális energiává válása „elitélés" utján történik, s ezzel bizo-
nyitékot szolgáltat arra, hogy ha valaki szociális téren a freudizmust 
következetesen végig akarja vinni, éppúgy reakcióssá lesz, mint a tradi�
cionális pedagógia. Ez a freudizmus egyik véglete, mig a másik az, ami-
kor a szexuális nevelés szexualitásra való neveléssé válik. 

Székely egyik végletbe sem esik bele. Az � pedagógiájának, mint 
a fentebbi példa is mutatja, a szexualitásnál lényegesebb kitev�i a szere-
tet, figyelem és okosság, amivel tanuságot tesz arra is, hogy tudatában 
van a szexuális nevelésnek, mint táradalmi produktumnak átmeneti jelle-
gével és részt kér, a részben bel�le folyó, rá következ� szociális nevelés 
el�készit� munkájából is. Altenau Pál 

FI A T A L S Z L O V E N S Z K Ó I IRóN�.* Az utóbbi két�három évben egyre 
több olyan könyv, tanulmány, cikk látott napvilágot, melyek önélet-

rajz és vallomásszerű jellegüknél fogva kitűnnek a többi irodalmi termék 
tömkelegéb�l s amelyek tartalmuknál és feltétlenül �szinte hangjuknál 
fogva felfigyeltet� kortünetnek tekinthet�k. 

Erre vonatkozóan ép' a közelmult napokban jegyezte meg a Száza-
dunk egyik cikkirója, hogy: „nagyon tanulságos lenne azt a pszicholó-
giailag és társadalmilag meghatározott gyónáskényszert kielemezni, 
mely (a fiatal irókat) sorozatos és már szinte minden más tárgyi mon-
danivalót elsodró monstre�önvallomásokra készteti." (Századunk, X I . 4�5. 
szám, 209. o.) Semmi kétség: a kor, napjaink sok emóciót nyujtó lázas 
üteme, sebeket tép� bántása, a társadalmi és lelki differenciálódások 
kényszeritik az irástudót, hogy a lelke legmélyén elraktározott élmény-
anyagot felszinre hozza. És van valami karinthys gesztus abban, hogy 
ezeket az önéletirásokat, vallomásokat és konfessziókat papirra vetik. Az 
élet értelmére ráeszmélt ember szükségesnek tartja, hogy beszámoljon 
kortársainak élményeir�l, megérzéseir�l és meglátásairól: 

Mert nem mondhatom meg senkinek, 
Hát elmondom mindenkinek. 

Miért? Talán nincs kinek bizalmasan, a meghitt négyszemközti be-
szélgetések megejt� csöndjében elmondani vagy napjaink hihetetlen sod-
rású iramában nincs megfelel� hely és id�, hogy az ember valami bels� 
parancsra mindent feltárjon, ami lelkét nyomasztóan megüli? Lehet, 
hogy igy van, de ne kutassuk az okokat. Az iró bennél a társadalomban 
és nem akar magában maradni érzéseivel és élményeivel: hajtja a közlési 
vágy, a kivánság, hogy a vele megtörtént eseményeket lelki megéléseket 
és tényeket lerögzitse és mindenkinek tudtára adja. A vallomások és ön�
életirások tehát (és itt tökéletesen egyre megy, hogy a szerz� els� vagy 
harmadik személyben mondja�e el élete dönt� és kiemelked� mozzana-
tai t ! ) a tényirodalom gazdagodását vonják maguk után. Ilyen zsánerű 
könyv az utóbbi id�ben nálunk és a külföldön garmadával jelenik meg. 
Elég ha csak a magyarok közül Kassák Lajos: E g y ember élete, Márai 
Sándor: E g y polgár vallomásai, Szabó Béla: Ezra elindul, Szenes Piros-
ka: Egyszer élünk cimű munkáira vagy Ignotus Pálnak a Szép Szóban 
megjelent Önarcképére, Fejt� Ferenc: Érzelmes utazás c�mű könyvének 
elegyes részleteire és Nagypál Istvánnak a Gondolatban megjelent ön�
vallomásos jegyzetére gondolunk. Ide sorozható Sáfár Katalin regénye is, 
mely a tényirodalom �gazdagodása szempontjából annál inkább értékes 
megnyilatkozásnak számit, mert arról a területr�l, ahonnan a szerz� a 

* Sáfár Katalin: Mégsem történt semmi, Franklin�Társulat, Budapest, 


