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[1. Konkrét pélilúk és esetek elnevezésének fontossága. — 2. A személyi 
egészelvűség szempontja a vizsgálatokban. — 3. A serdüléskori hazugság 
problémája és annak, egyes példái. — 4. Szempontjaink az egyes esetek elem-
zésénél. A szélhámosság hajlama. —' 5. Két típusos jelenség. A hazugságok 
legfőbb fajai és indítékai. — 6. Lelki seb. — 7. Képzelet túltengése és nemi 
hajlamok.] 

1. Előző tamilmanyainkban a serdülés- és i f júkornak egyes 
olyan, alapvető lélektani mozzanataira hívtuk fel az olvasó fi-
gyelmét, amelyek alkalmasak ezen az életkorok legjellemzőbb 
sajátosságainlak megragadására. A serdülést és az i f júkor t nem 
úgy mutat tuk be, mint a rendszeres lélektani munkák, melyek 
egymásután áttekintik ezeknek az életszakaszoknak fő lelki te-
rületeit, pl. az érzékleteknek, a képzeletnek, emlékezetnek, az 
érzéseknek és a törekvéseknek fejlődését; az ilyen átteintő 
rendszerezéseknek már szép és nagy irodalmuk van; nem töre-
kedtünk arra, bogy a meglevő kézikönyveknek számát eggyel 
szaporítsuk. Aki odaadással aka r j a tanulmányozni ,a leg-
nehezebben nevelhető életkor lelki világát és annak jel-
legzetességeit. akár az idegen, akár a magyar nyel-
vű irodalomban számos munkát talál ennek a nemes törekvés-
nek kielégítésére. A mai szempontunk az volt, hogy a serdülés-
nek és i f júkornak legmélyebb és legcentrálisabb kérdését ra-

1 



gad juk meg és innen kiindulva igyekezzünk: felvilágosításokat 
nyerni ennek az életkornak értelméről, jelentőségéről és nevelési 
módjáról. Éppen ezért a lelki konfliktusok és lelki válságok kér-
dését tettük tanulmányunk tárgyává; innen kiindulva kell ugyan-
is megvilágítanunk a serdülő- és if júkor minden részletkérdését; 
nevelői vonatkozásban pedig a lelki egészségtan szempont ját tart-
juk legcélravezetőbbnek. Az alább következő fejtegetések azt a 
célt szolgálják, hogy konkrét példákban és esetekben mutassák 
be a serdülő- és i f júkor mozgalmas és viharos lelki életét úgy, 
hogy tanulmányunknak következő részeit mintegy „lélektani 
kazuisztikának (esettannak)" is lehetne elnevezni. Oly eseteket 
és kis történeteket elemzünk majd, amelyek jól feltüntetik a 
serdülők és fiatalok valóságos életét, annak egy-egy élethű cla/-
rab já t tükröztetik és alkalmat adnak nekünk a lélektani elem-
zésre, továbbá nevelői eszmélkedésre. Ezeket a példákat részint 
a meglevő irodalomból, részint pedig másak és magunk tapasz-
talataiból merítjük, — megőrizve mindenkor azt a léleknevelői 
„távolságot" és féltő tiszteletet, mellyel a nevelendők személyi-
ségének tartozunk. A példák elemzéseinél is szem előtt kell 
ta r tanunk a régi klasszikus mondást: „Maxima debetur puero 
reverentia" — a nevelendő iránt a legnagyobb tisztelettél kell 
lennünk ! 

2. Könnyű volna a serdülő- és i f júkor életét a példák so-
rozatán keresztül úgy festeni, hogy azokból egyszerűen a régi 
könyveknek egy ismert fejezete kerekedjen ki, amely ezt w cí-
met viseli: „A serdülés és ifjúkor hibái." Nem is említve azt, 
hogy az i lyenfaj ta címet mindjár t ki kellene egészíteni ugyan-
ezen életkor „erényeinek" és jó tulajdonságainak tárgyalásával 
is, ha igazságosak akarunk lenni, — inkább Schröder1 állás-
pont já t és módszerét tesszük magunkévá, aki mint igazi mély-
látású lélekbúvár, a gyermek- és fiatalkor „jellegzetességeiről" 
„különlegességeiről" (Abartigkeiten) beszél, mert így ta r t j a leg-
jobban megfogliatóknak és megértbetőknek a szóban forgó 
életkornak belső szerkezetét és erőiknek játékát . Hogy ezek a 
„jellegzetességek" mikor válnak hibákká vagy erényekké, azt 
könnyű megítélni; a nevelődési helyzet, melyben a f iatalkorúak 
vannak, a társadalomnak, a szülőknek életfelfogása és törvé-
nyei, végül maguknak a fiataloknak lelkiismerete is világosan, 
félreérthetetlenül rámutatnak a lelki történéseknek erre az er-
kölcsi mozzanatára. A pszichológus és nevelő azonban jól teszi, 
ha azoknak a történéseknek lélektani lefolyását, okait, indíté-
kait és az egész személyiségbe való beleágyazodását, vagyis 
egyéni és típusos jellegzetességeit veszi elsősorban figyelembe. 

1 Kindliche Charaktere und ihre Abartigkeiten. 1931. 
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A fiatal kor „hibái" és „erényei" csak így nyernek kellő meg-
világítást, reliefet, és csak így lehet reihényünk azok helyes ke-
zelésére és esetleg gyógyítására. — Különösen fontosnak tart-
juk a fiatalkori „hibák" mérlegelésénél az egész személyiséggel 
való összefüggésüknek minél határozottabban való megfonto-
lását és vezető elv .gyanánt való állandó szem előtt tartását- Az 
alább következőkből, úgy véljük, ki fog derülni, hogy egy-egy 
hibát, különleges viselkedésmódot, vagy abnormális lelki tu-
lajdonságot, stb. soha sem érthetünk meg egyszerűen önmagá-
ból, hanem csak úgy, ha összeköttetésbe hozzuk az illető sze-
mélynek többi lelki tulajdonságaival is, pl. értelmességének fo-
kával, vérmérsékletével, a körülményekkel és a milieuvel, mely-
ben, s melyek között él, átörökölt tulajdonságaival és egész 
előző élettörténetével; a gyermek és i f j ú megítélésénél sem jár-
ha tunk el másképpen, hanem csak ógy, hogy hibáit és jelleg-
zetességeit „személyiségének egészébe" mintegy beleszövődve 
szemléljük. Minden hiba és jellegzetesség egyéni jelenség, — 
ámbár hangoztatnunk kell természetesen azt is, hogy minden 
lelki jelenség és folyamat egyúttal típusos is, azaz függ az il-
lető személy tipusbeli vonásaitól, továbbá minden lelki jelen-
ség egyúttal bizonyos általános törvényszerűségnek is alá van 
vetve, az általános emberi törvényeket is követi. 

3. Ezek előrebocsájtása után foglalkozzunk azzal a „lribá.-
val", amely a gyermekkorban a leggyakoribbak közé tartozik: 
a hazugsággal és vizsgáljuk meg, mily szerepet játszik a ser-
dülés idején. 

(1) Egy 17 éves középiskolai tanulót, nevezzük Péternek, anyja átküldi 
egy levéllel abba a klubhelyiségbe, hol atyja, — tekintélyes és jómódú keres-
kedő, — estéit tölteni szokta. A levélben fontos közlemények voltak és azon-
nali elintézést kívántak. A nyári helyiség ablakán át a fiú kellemetlen bot-
ránynak vált akaratlan tanújává: látta, amint apja az egyik kiszolgáló nő-
vel szemben ildomtalan és illetlen mozdulatokat engedett meg magának. A 
f iút ez a látvány úgy érte, mint a derült égből lecsapó villám: megrendülése 
és zavara olyan nagy volt, hogy nem mert hazamenni, hol anyja várta, az 
éjszakát házon kívül töltötte; úgy érezte, hogy többé hazamenni nem tnd s 
valóban többé nem is tért vissza. Anyjának telefonon csak annyit mondott, 
hogy 6 többé nem mehet haza s ne is keressék. A rendőrség a szökevényt« 
egy nagyobb építkezésnél, mint napszámosra bukkant rá és hazavitte. A 
szigorú és durvaságra hajló apa előtt a f iú egy szót sem volt hajlandó szólni 
kimaradása okairól. Hiábavalók voltak a büntetések, köztük a testi fenyíték, 
a fiú „makacsul" hallgatott. Anyjának azt hozta fel ürügyül, hogy meg-
unta az iskolát és jobb szejctne kőműves lenni. Ez a vallomás természe-
tesen semmi összhangban sem volt a fiú eljőző életével és nem volt semmiképen 
sem valószínű. Atyja kinevette, anyja megsiratta Pétert, aki lelki konflik-
tusába egyre jobban belebonyolódott és újra elszökött, még mindig teljes bi-
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zonytalanságban hagyva szüleit és tanárait hirtelen megváltozásának okai 
felől. Egy barátja külföldön talált rá, hol kellő papirosok nélkül bolyongott 
és rábírta, hogy hazamenjen. Csak ekkor vallotta he Péter a nevelői tanács-
adónak lelki válsága igazi okát, de arra most sem volt rávehető, hogy a 
szülői ház küszöbét átlépje. Az apa teljesen szakított a fiával, kitagadta és-
átkozva a inai ifjúság szellemét, a „makacs és kritizáló'1 fiú lelki összeomlá-
sának okát kizárólagosan henne látta; a fiú anyjával többször találkozott a. 
házon kívül és esak nehezen gyógyult ki'vagy lelki megrendülésének követ-
kezményeiből.1 

(2) Dezső 14 éves, csendes és mélázó természetű fiú, nagyon intelligens, 
és a versírás titkos szenvedélyének hódol, egy jóbarátjával együtt. Nagy sé-
tákat tesznek együtt, bizalmasan megbeszélik olvasmányaikat ós kölcsönösen, 
elolvassák legújabb verseiket. Dezső egyúttal az ábrándos és rajongó szere-
lem első élményein esik át, mely annyira légies, hogy az ideálM személye-
sen meg sem ismerkedik, csak távolból kíséri figyelemmel. Naplót is ír és-
egyj-e zárkózottabbá válik. Sem szüleivel, sem testvéreivel szemben nem mu-
tat semminő bizalmat; ha teheti, a lakásnak egy zugába bezárkózik, hol „ti-
tokzatos'1 dolgokat művel. Anyjának kezd feltűnni a dolog; rosszat sejtve, a 
fiú szekrényét átkutatja, de semmi gyanúsat sem talál; a naplót és a ver-
seket ugyanis Dezső titkos helyen elrejtve tartja. Végre egy ízben behatol 
Dezső rejtekhelyére, abban a hiszemben, hogy valami titkos bűnön kapta 
rajta: de semmi mást nem talál, mint versek kéziratait. A vallatás sem ve-
zet más eredményre. A nyugtalan szülők 1 nevelői tanácsadás segítségét is 
igénybe veszik; kiderül, hogy a fiú bizalmatlansága és zárkózottsága semmi 
különös veszedelmet nem jelent — és nem kétszínüség, hazudozási hajlam, 
vagy rossz szokás eredménye, hanem egyszerűen a serdülőkor általános-
jellegzetessége.1 

(3) „A serdülő leányok felfogása az igazmondás problémájáról, tapasz-
talataim szerint a következő.2 Másképen viiselkdenek és másképen nyilatkoz-
nak bármiről családi körben, és ismét másképen ugyanarról a dologról az 
iskolában vagy idegenek előtt; különösen ez utóhiakkal szemben sokat meg-
engednek maguknak és sokszor messze eltérnek az igazságtól s ezt tudatosan 
teszik. Kérdésekre válaszolva, nemcsak elhallgatják bizonyos mozzanatait * 
teljes igazságnak, hanem egyenesen kitalálnak új részleteket, képzeletbeli 
történeteket is, amint azt a szükség magával hozni látszik. Az iskolában pe-
dig különösen divatozik közöttük az ú. n. bajtársi hazugság, amelynek az a. 
célja, hogy valamelyik társukat megvédje az esetleges büntetéstől. A leányo-
kat erős szolidaritás-érzés kapcsolja össze és szervezi meg egységes csoporttá;, 
ez a csoport mintegy védő- és dacszövetséget alkot a nevelők ellen és erköl-
csi kódexe megengedi a védelmi hazugságot. (Egymás között aztán esetle-
gesen megbüntetik a hibázót, vagy lelkiismeretük megnyugtatására a ha-

1 V. ö. H. Eanselmann: Erziehungfihertung. 1937. 67/68. 1. nyomán. 
1 A szerző gyűjtéséből. A következőkben azokat az eseteket, melyeknél 

a lelőhelyre való utalás nincs feltüntetve, a szerző közlésének kell tekinteni. 
2 Egy tanúim,5 megfigyelése. 
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•zugságot jóvá törekszik tenni pl. a gyónásban). A szülők iránti bizalmassá-
got a serdülők közül általában csak azok mentik át a gyermekkorból, aki i 
kiegyensúlyozott lelkűek és akiknek szülőik is kiváló és talpraesett nevelők. 
De ezek a gyermekek sem maradnak meg rendes fejlődésük során a 'teljesen 
nyílt bizalom álláspontján, hanem ért-jiik fejlődésével belső világuk kialakul 
•éta „titkaik'' lesznek (naplóírás!). Ezzel a titkolózással megszűnik a gyer-
meki naivitás állapota és így a serdülő leányoknál több-kevesebb őszinteség-
hiányt, sőt zárkózottságot, esetleg kétszínűséget, altatásokat, teltetést vehe-
tünk észre. Ahol a családi ^helyzet nem oly kiegyensúlyozott és probléma" 
mentes, inint az egészséges és eszményi nevelés esetében, ott a serdülőknél' 
ugyanazokkal a. jelenségekkel találkozunk, mint az iskolai életben: a leá-
nyok megengedettnek tartják a védekező és kényelmi hazugságot a szülőt-
kel szemben is .s a társaik ebben sokszor segítségére vannak az egyes kényes 
helyzetbe kerülő tanulóknak. A bizalom és, minden titok közlése csat az 
egyes barátnők között áll fenn ekkor a nvaga teljességében. Azt hiszem, a 
serdülés lelki állapota, magával hozza a fantáziának és a szóbeli kifejezés-
nek túlzásait is. Érdekes megfigyelni, milyen túlzó kifejezéseket használnak 
a leányok a közönséges és mindennapi dolgok jellemzésére ebben az élet-
korban (pl. „őrült finom'', „roppant érdekes", sok minden, ami a felnőtt 
•előtt közönséges és átlagos, stb.). A költői fantázia is ekkor lép először inü-^ 
ködösbe a nagy tömegnél, azaz a legtöbb leánynál s a fiúknál is (versírás). 
Nem szabad azonban megemlítés nélkül hagyni a leányok viselkedésének azt 
a második jellemző oldalát sem, amelyet röviden idealizmusnak lehetne ne-
vezni s ami abban áll, hogy ¡sokan minden hazugaági vagy másító ha.ila-
muk mellett is lelkesednek az igazságért, még pedig a kíméletlen és tiszta 
igazságért is. A seiúiilők lelki világa általában bonyolult és kétoldalú (am-
bivalens)". 

(4) Lajos ú. n. „rossz gyermek'' volt mindig, — amin a nálunk szokásos 
beszédmód szerint azt kell érteni, hogy nagyon mozgékony, mindenféle csíny-
tevésekből részét bőven kivevő, életrevaló, a közepesnél nagyobb értelmessé--
gü fiú volt, aki már iskolásgy ermek korában is sok gondot okozott szú len 
nék. Hat testvér közül a negyedik volt és sok általános gyermekkori lilbája 
köziil különösen a könnyű hazudozásra való hajlama tiint fel. Gyermekkori 
hazugságai azonban sem nem haladták meg a normális mértéket, — azaz 
főképen alkalmi hazugságok voltak, — sem nem tették öt proble-
matikus gyermekké. Atyja egyszerű műveltségű tisztviselő, indulatos 
ember és ú. n. „szigorú" nevelő volt, aki népes családját főképen 
erélyes büntetésekkel és alkalomadtán erkölcsi prédikációkkal töreke-
dett nevelni és rendben tartani; ezek az erkölcsi intelmek azonban nem 
voltak a gyermekek felfogásához és erkölcsi érzéséhez mértek. A gyermekek 
és a szülők között nem fejlődhetett ki bizalmas viszony; az apa a gyerme-
kek iskolábajárását elsősorban anyagi szempontból nézte és megkövetelte a 
befektetett tőke erkölcsi kamatait, azaz „a jó bizonyítványt." Lajos körül a 
nagyobb bonyodalmak a serdülés érveivel kezdődtek. Egy diókszerelem mi-
att a tanulásban egyre jobban hanyatlott, ami az otthoni légkört valósággal 
megmérgezte; a nevelésre és vezetésre alkalmatlan szülők és Lajos közötti 
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Viszony egyre ellenségesebbé vált. A serdüléssel és udvarlással együtt nőtt. 
Lajos piperéskedő hajlama ős ez apró lopásokra vezetett, nem is említve, 
hogy a fiú nemcsak saját külön lelki világába zárkózott, hanem mintegy 
kettős életet élt, ami a hazugságoknak és elhallgatásoknak egész rendszerét 
vonta maga után. A kezdődő fiatalságnak ezeket a visszás hangulatú éveit 
egy romantikus szökési kísérlet is tarkázta: Lajos (13 éves korában) egy 
társával elhatározta, hogy csónakon a tengerre fognak utazni és hajósinasok 
gyanánt Amerikába mennek. A. tengeri útból természetesen semmi sem leit, 
a kaland három nap szerencsésen véget ért; a szülők ekkor eszméltek rá 
gyermekük kalandos hajlamaira először. Egy súlyosabb természetű lopási kí-
sérlet és azt követő brutális testi büntetés után Lajos, amennyire tehette, 
kerülte a családi házat és többször késő este tért csak haza; az időt főké-
pen udvarlással töltötteés ezen időben (17 éves korban) színésznek készült,, 
amire egyébként bizonyos tehetsége is volt. Jó megjelenése, élénk és szel-
lemes társalgása, alkalmazkodó modora kedveltté tették mindenütt, ahol meg-
fordult. Nehézségek között érettségit téve, atyja azonnal hivatalba adta, 
ahol semmiképen érezte magát jól és korán adósságokba bonyolódott. Ek-
koriban új házassági terveket forgatott fejében, s az első menyasszony-jelöl-
tet, hosszabb huzavona és áltatás után cserbenhagyta, ami természetesen nem-
ment simán és sok családi kellemetlenségre adott okot. Uj menyasszonyának, 
kit elegáns modorával teljesen meghódított, fantasztikus meséket adott elő-
előkelő származásáról, szüleinek mesés gazdagságáról 'stb.. — mindaddig, míg 
szélhámosságai ki nem derültek. Időközben adósságai is felszaporodtak és-
Lajos hivatali hűtlenségei is annyira veszélyessé tették helyzetét, hogy csak 
a család gyore közbelépése háríthatta el a fenyegető nagy veszedelmet: a 
bírósággal való összeütközést és kriminalitást. 

(5) Teréz már gyermekkorában sok panaszra adott alkalmat. Iskolai 
tel teljesítményei a közepesnél Sokkal gyengébbeknek bizonyultak; korán 

.jelentkeztek kedvezőtlen hajlamai is, minők, a tanítónő megfigyelései sze-
rint, a hazugság, a nemi dolgok iránt való túlzott kíváncsiság, a cicomára. 
való törekvés és az önérvényesítés beteges hajlandósága. Még iskolás gyer-
mek korából emiitjük azt az esetet, hogy Teréz tanítóját (férfi) azzal vá-
dolta, hogy vele erkölcstelen nemi cselekedetet kísérelt meg. Ez ,a vád tel-
jesen hamisnak bizonyult és gyanút keltett a leány értelmi képességeinek, 
rendes volta és képzeletének esetleges • túltengése iránt. Teréz később gyári 
munkásnő "lett és újra hasonló hamis vádakat emelt feljebbvalói ellen, tá®-
nőit pedig sokszor képzeletbeli szexuális élményeinek hő részletezésével mu-
lattatta. Ezeknél az elbeszéléseknél feltűnt a résztvevőknek, mennyire gyö-
nyörködteti magát az elbeszélőt a képzelt élmények leírása. Teréz csillogó* 
Bemmel egyre jobban „belelovalta" magát a fantasztikus mesékbe, melyek-
nek folytatását és végét ő maga sem látta előre. Elhallgatása alkalmával és 
a vizsgálatnál igyekezett meggyőzni a jelenlevőket hamis vádjainak igaz-
ságáról, melyben végül, úgy látszik maga is hitt. Szociális érzésvilága na-
gyon szegényesnek bizonyult, minden érdeklődése csak saját magára irányu-
lónak mutatkozott; részvétet, szomorúságot nem látszott érezni senki iránt, 
mások ügyei iránt közömbös maradt azon egész idő alatt, míg vele nevelői 
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B a pszichológusok foglalkoztak. Teréz később a züllés útjára jutott és hely-
zete reménytelennek mutatkozik, ellenére mindazoknak az önfeláldozó fára-
dozásoknak, melyeket érte a társadalmi egyesületek és a lelkipásztor ki-
fejtettek. 

4. A felsorolt eseteknek már felszínes szemlélete is megmu-
ta t ja , hogy akár a gyermek- akár az i f júkorban tekint jük az 
egyes felpanaszolt „hibákat", ezeket nem szabad elszigetelten 
tekinteni,, hanem úgy, ahogyan egy konkrét élő személybe, an-
nak lelki szerkezetébe és történetébe beleágyazva jelentkeznek. 
Az ú. n. „elempszichológia" balítéletei közé tartozott az a fel-
fogás, mintha egy-egy „jellemhibát" önmagában, az élő sze-
mély többi részétől különválasztva, a többi tulajdonságokkal 
való összefüggésének minden figyelembevétele nélkül lehetne 
megérteni és gyógyítani. A mai lélektudomány és lelki egész-
ségtan gyökeresen szakított ezzel az elévült felfogással és első-
sorban az „egészelvűség" álláspontjára helyezkedik, azaz nem 
az egyes hibát vizsgálja önmagában, hanem az egész (hibá$) 
személyt, és azt keresi, miképen keletkezett á rendellenes visel-
kedésmód: okokat kuta t tehát és főképen a kérdéses jelenség-
nek, — a mi esetünkben a hazugságnak, — más lelki tulajdon-
ságokkal való szükségszerű összefüggését. Az első tehát, amit az 
i f júkor lelki világának -kellő megértéséhez alapul kell vetnünk, 
ebben az „egészlélektani" elvben áll. Hogy példával is szolgál-
junk, vegyük elemzés alá a felsorolt esetek közül a (4)-et (La-
jos). Lajos élettörténetéből lát juk, hogy egy hiba, pl. a hazu-
dozás, nem jelenik meg egyedül, mint egy hibás mozaikszem 
az egyébként hibátlan együttesben: sok niás rendellenességgel, 
hibával, milieu okozta sérülésekkel stb. együttesen mutatkozik 
meg, velük egybeszövődve, egymást kölcsönösen feltételezve és 
előidézve, úgyannyira, hogy már az első elemzés után felmerül 
a kérdés: váj jon az-e L- lelki állapotában a legkritikusabb pont, 
amiről szülei, nevelői panaszkodnak (t. i. a liazudozás), vagy 
pedig egy vagy több mélyebben rejtőző okban kell-e keres-
nünk a helytelen viselkedések végső forrását? L. lelki világát 
tehát tüzetesebben elemeznünk kell, hogy viselkedésének igazi 
belső oldaláról a valóságnak megfelelő képet nyerhessünk. Ez 
az elemzés a következő eredményre vezet, ¿ . egyéniségének el-
ső alapvető lelki jellegzetességét az erősen fejlett önérvényesí-
tési tendenciában kell keresnünk. Ez vezeti őt a hiúságnak, di-
csekvésnek, hencegésnek azokra a lejtőire, melyeken egyre le-
jebb csúszik, mikor a társaságban állítólagos előkelőségét, gaz-
dagságát stb. megcsillogtatja szemfényvesztően s ügyes elbe-i 
szélesekben. Színészi becsvágya is az ugyanannak az önérvé-
nyesítésnek, és dicsőségvágynak (Hochstaplerség) szolgálatában 
áll. Mivel intelligenciája a közepesnél jóval magasabb fokú, és 
képzelete igen élénk és gazdag, L. egyénisége erősen közeledik 
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a „szédelgő fantaszták" típusához. Egyéniségének második 
alapvető jellegzetességét tehát a fantáziának abban a működé-
sében kell látnunk, mely őt a „hazudozásokra" vezeti. E hazu-
dozások azonban nem merülnek ki apró alkalmi, kényelmi fül-
lentésekben, hanem, mint lá t juk, sokkal mélyebbről erednek, t. 
i. a téves utakon járó önérvényesítés túlzásaiból és a fantázia 
gátolatlanságából. Ezek az alaptulajdonságok sodorják L-t 
nemcsak a hazugságok sorozatába, hanem egy egész helytelen 
életirányba és a környezetével való folytonos konfliktusokba. 
IJellemző továbbá arra a hibás egyéniségre, melynek elemzését 
e helyen megkíséreljük, bizonyos keclélybeli fogyatkozás is. Ez 
a fogyatkozás abban áll, hogy L.-t nem köti igazi belső ragasz-
kodás vagy szeredet voltaképen senkihez; sem szülei, sem ne-
velői nem jelentenek számára érzelmi kapcsolatot, sőt még az 
a leány sem, aki kezdetben megnyerte tetszését, de akit hama-
rosan megunt és minden lelkiismeretfurdalás nélkül elhagyott. 
Ez a kedélybeii fogyatkozás lehet veleszületett tulajdonsag, 
aminthogy ez a jellegzetesség, a. több vagy kevesebb kedély, 
vagy szeretetre való képesség mindenikben veleszületett adott-
ság, s így az elemzett személyben is; viszont a családi körül-
mények, a milieu okozta lelki sérülések ezt az eredeti fogyat-
kozást csak még mélyebbé tehették. Előttünk van tehát L. leíki 
képének három alapvető vonása: a túlzó önérvényesítés, a kép-
zelet gátolatlansága és a szeretethiány; ezek közül L. életének 
kialakulásában talán legdöntőbben épen a fantázia gátolatlan-
sága játszott szerepet. A lélektudományi irodalom1 a fantáziá-
nak ezt a szerepét különösen a szélhámosok lelkialkatának ki-
alakulásában tar t ja jelentősnek. Nyírő is kiemeli a szélhámos 
lelki vonásai között a kedély fogyatékosságát, „az erkölcs-, 
igaz-, szép-, jó-, jog-, vallásos érzelmek hiányát", amivel egy-
idejűen „előtérbe tolul az önzés"; e vonások L. életképében is 
megtalálhatók, kiben az egyszerű életleírás is kidomborí t ja az 
enyhe szélhámos-jelleget. Nyírő idézi Kronfeldnek méltán hí-
ressé vált megkülönböztetését: a fantaszták rendszerint a kül-
világ tényeit és értékeit hamisí t ják meg sa já t maguk érdeké-
ben, — míg a hazug emberek saját maguk valódi képét hami-
s í t ják meg, hogy ezzel a környezetüket és külvilágot félreve-
zessék. A szélhámosok ebbe az utóbbi csoportba tartoznak; de 
természetesen sokféle az.átmenet a két típus között, és valószí-

i Aschciffenbury: Uber Pseiidologia pbantastica. Münchener Media. 
tWochenaebrif t. 1908. 590. 1. — B. M. Fay: L'intelligence et le caractère. 1933. 
314—321 11. — Homburger; Die seelische Differenziertheit. als heilpad. Frage 
und Aufgabe. Ber. iil>. d. 2. Kongr. iib. Heilpadagogii. Berlin, 1925. 86 fck. 
11. — Nyírő Gy.: A szélhámos lelki alkata. M. Pszichol. Szemle. 1933. (V1TI.) 
352. ki. 11. 
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nfileg L. is mind a két t ípus keretébe tartozik (v. ö- kalandos 
szökési kísérletét és színészi pályaábrándjai t) . Aschaffenburg 
is úgy látja, hogy az ilyen szélhámosságra hajló lelki alkatúak-
nái a viselkedés fő indítóoka a hiúság, az a vágy, hogy több-: 
nek tűnjön fel, mint ami valóban (v. ö. L. kérkedéseit az elő-
kelő rokonsággal, stb.). A L.-nál panaszolt nevelhetetlenséget és 
hazudozást á fentebbiek értelmében tehát, úgy kell felfogni, 
mint egy mélyen gyökerező lel ki alkatnak következményét. — 
melyet a nevelésnek nem sikerült elhárítania, hanem minden 
jel szerint csak még jobban kifejlődéshez segítette. Erre az 
eredményre vezet azoknak az alapelveknek alkalmazása, ame-
lyeket előrebocsájtottunk; segítségükkel sikerüli L. egyéniségé-
nek legmélyebb szerkezeti összetevőig elhatolnunk. 

Ha már most azt a kérdést vet jük fel, van-e valamelyes 
valószínűsége annak, hogy L. és a liozzáhasonlók életfelfogását 
és életmódját nevelés segítségével megváltoztassak, „nevelésen" 
értve a lelki gyógyításnak mindenféle (orvosi) eljárásait, nem 
pusztán a normáb's ráhatásokat: akkor a feleletnek, sajnos, ked-
vezőtlenül kell hangzaina. A szélhámos lelki alkat, úgy lát-
szik, k izár ja az igazi nevelés lehetőségét, vagyis azt, hogy a 
nevelés alatt álló egyén teljesen elveszítse alapul szolgáló lelki 
a lka tának lényeges mozzanatait. A legtöbb lélekorvos (a leg-
ú jabbak közül Ki Schneider1 munkájá t idézzük) ógv vélekedik, 
hogy a nagyfokú (pszichopata) és önérvényesítő lelki alkat el-
lenáll minden nevelésnek és kezelésnek. Ennek alapját két moz-
zanatban ta lá lhat juk: az egyik az, hogy az idetartozó szemé-
lyiségek kedélyi fogyatkozásban szenvednek; nem szeretnek 
igazán és odaadóan senkit, csak önmagukat; ezért nehéz velük 
lelki kapcsolatot találni. A' másik ok pedig az, hogy a nevelő-
vel vagy az orvossal szemben nem őszinte és bizonytalan a visel-
kedésük: ma jd istenítik őt, majd pedig egy napon közömbössé 
yálnak iránta, sőt rosszhiszemű, sértő gyanúsításokkal .illethe-
tik, stb. Az eredmény, amit velük el lehet érni, inkább csak az 
•óvatos alkalmazkodás a körülmények súlya alatt, t. i. félnek 
tetteik büntetőjogi vagy társadalmi következményeitől; vagy 
pedig csak látszatjavulás az eredmény, melynek felszíne alatt 
változatlanul megmaradtak a kedvezőtlen hajlamok.. A hazu-
dozó szélhámosságra hajlamos fiatalok prognózis a, vagyis a jö-
vő fejlődésükre vonatkozó jóslás azért ily kedvezőtlen, mert 
alaphibáik, — azaz egyéni lelki alkattik — a tapasztalat sze-
rint nem szokott megváltozni egy élet folyamán. Aki „kedély-
telennek" született, vagyis képtelen az odaadásra, szeretetre, a 
szép és jó iránti vonzódásra, vagy eb-ben a tekintetben fogya-
tékos lelkiséget mutat, az egy egész élet folyamán sem tud el-

i Die Psyeliopathischen Persönlichkeitcn. 5. kiatf. 1942. 94. 1. 
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lenkezővé átalakulni. A nevelésnek a fő feladata itt nem any-
nyira a gyógyítás, mint inkább a bajoknak lehető megelőzése^ 
— az ilyen jellemű egyéniségeket olyan körülmények közé he-
lyezése (és felvilágosítása sa já t állapotukról), ahol esetleges ki-
siklásaik már jó előre ellenőrizhetők és elháríthatok. Az alap-
konfliktus, mely a lélek mélyén lappang, ezzel az elhárítással 
azonban nem szűnt meg, csak külső, társadalmi megnyilvánu-
lásait enyhítettük. Azért tehát, mivel a szélhámos-hazug egyé-
niség állandó veszélyt jelent a társadalomra, őt társadalomelle-
nesnek kell továbbra is tekintenünk. 

5. Egészen más leki kép tárul elénk, ha a (2) és (5) esetet 
vesszük hasonló elemzés alá, mint amilyent fentebb vizsgál-
tunk. A most tárgyalandó két eset elsősorban azért esik egészen 
más elbírálás alá, mint Lajos története, mert bennük elsősorban 
a serdüléskori típus megnyilvánulását kell szemlélni, nem pedig 
egyéni problémát. Másodszor a lelki konfliktusok természete is 
más itt, mint amott: a magánytkereső és álmodozó f iúnak ösz-
szeütközése a környezettel múló természetű és korántsem oly 
veszedelmes, mint a szélhámosságra mutató ha j lam esete. A 
fiatal leányok igazmondási „erkölcsi kódexe" sem tar talmaz 
megoldhatatlan nevelői kérdést. Mind a két feltüntetett ada t -
csoport inkább azért érdemli meg, hogy vele tüzetesebben fog-
lalkozzunk, mert a bennük foglalt összeütközések a lapjá t a 
serdülőkornak tipikus, tehát általánosan előforduló lelki sa já -
tosságai teszik. — Dezső esetéhen (2) az aggódó szülőket azzal 
kell megnyugtatni, hogy a magánykeresés', az álmodozó elme-
rülés és ábrándozás, s vele kapcsolatban a költői ha j lam jel-
legzetes és általánosan ismert serdüléskori jelenségek- Minthogy 
a gyermek és„ serdülő fejlődésének igazi végső értelme az ön-
állóság, azért a fejlődő lénynek lassankint teljesen el kell sza-
kadnia a Szülői környezettől; ezt az „elszakadást" természetesen 
lélektani értelemben kell venni és olyannak kell tekinteni, mint 
amelyet a fejlődés célja megkövetel. A serdülő f iú vagy leány 
nem gyerniek többé, nem az a naiv és bizalmas lénv, aki a szü-
lők és nevelők teljes tekintélyének uralma alatt áll: a serdülő-
nek először is elmélyül és kialakul a belső világa (én-találás), 
másodszor elmélyül érzelmi világa (hangidatok, vágyódások) és 
harmadszor: ezen belső világ felé fordul kíváncsisága és érdek-
lődése, ezt a belső világot í r j a le és elemzi kezdetleges versei-
ben és naplójában. Ezzel kapcsolatban a magányt keresi, hol 
egyedül lehet gondolataival és képzetvilágával. Ez a ha j l am 
magában véve semmi rosszat nem jelent tehát; nevelői aggoda-
lomra csak abban az esetben adhat okot, ha alapos gyanúnk 
van rá. hogy a gyermek meg nem engedett dolgok veszedelmes 
titkait őrzi (nemi bűnök, vagy ilyeneket tárgyal titokban tár-
saival.) A jóbarátok és jóbarátnők ártatlan titikait azonban 
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nincs miért üldöznünk: nagyrészt ezek a d j á k meg a serdülőkor 
kezdetének azt a visszahozhatatlan varázst, mely későbbi em-
lékezetünkben oly bájossá teszi életünknek ezen éveit. Sok fe-
lesleges aggodalomnak forrása szokott lenni nemcsak ebben, ha-
nem bármelyik életszakaszban a szülőknek, vagy különösen az 
anyáknak ferde életfelfogása. Vannak szülők, akik nem b í r ják 
megérteni azt, hogy dédelgetett gyermekük sorsa és hivatása 
az, hogy szárnyat bontsanak és kirepüljenek a családi fészek-
ből, azaz önállókká vál janak. Az ilyen szülők legjobban szeret-
nék, ha gyermekeik mindvégig „kicsinyek" maradnának és a 
szülők gondozására szorulnának. Az anyai becézés és gondozás 
egyik túlzása ez, melyet nem szabad összetéveszteni a jól értel-
mezett szeretettel. Ez utóbbi, ha igaz és bölcs, nem akadályoz-
za meg a gyermek önállósodását, ellenkezőleg, előmozdítja azt, 
a gyermek fejlődésének és érdeklődésének megfelelően. A ser-
dülő f iúnak és leánynak tehát bizonyos önállóságot ad,' pl. kü-
lön szobát, vagy a szabad időnek, zsebpénznek felhasználását 
megengedi a helyes nevelés, egyre kevesbedő ellenőrzéssel, és 
pedagógiai „bizalommal" kezelve a fejlődő fiatal embert. Ez a 
bizalom természetesen nem vak, nem biztosít teljes szabadságot 
a serdülő számára, de mindenesetre nyú j t neki megfelelő er-
kölcsi és szellemi légkört, hol önmagának élhet és kisebb ter-
veit megvalósíthatja. Ennek az önnállóságnalc egyik hutára ott 
van, ahol az a felnőtekkel szemben dacos, bizalmatlan, ellen-
szegülő, vagy egyenesen ellenséges magatartássá f a ju l ; erről .a 
jellegzetességről (hibáról) egy későbbi elemzésben számol-
nak be. 

Már mélyebb konfliktusokat tartalmaz a serdülő leányok-
nak az a felfogása, amely bizonyos konvencionális („ártatlan") 
hazugságokat megengedhetőknek tart. Ezekben a fiatalok ré-
szint az iskolával, részint a családdal, vagy a társadalommal 
kerülnek ellentétbe vagy összeütközésbe. Ez a konfliktus ál-
talában nem rejteget magában nagyobb veszedelmeket; a nagy 
társadalom is telve van konvencionális hazugságokkal és a ser? 
dűlők csakhamar felismerik az ott uralkodó farizeizmust is (v. 
ö. a sajtó, a közvélemény, a propaganda féligazságait, vagy igaz-
ságtalanságait, a pénz uralmát, a protekció túltengéseitstb.). Az 
erkölcsi nevelés azonban természetesen nem nyugodliatik bele 
abba, hogy az iskolai és ba jtársi hazugságok szabadon búr ja -
nozzanak s innen erednek azok a problémák is, melyeket a 
fentebbi esetben vázoltunk (5), A példa gyanánt feltüntetett tí-
pusos serdüléskori magatartás alkalmat ad nekünk a hazug-
ság egyes konkrét fa ja inak, és indítóokainak osztályozó átte-
kintésére; így ju tunk ugyanis mélyebbre a célbavett esetek 
elemzése terén. 

A hazugságok sxámtalan fajtáját Baumgnrten és Plaut. ismert művéin 
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kívül újabban L. Seniie^). M. Z'illig-) és O. Scluilz''-) vették vizsgálat alá meg-
figyelési és kísérleti módszerek segítségévei. í g y megkülönböztethetünk féle-
lemből, becsvágyból, szolidaritásérzésből, a feljebbvalók tetszésének elnyerő-
be vágyából, vagy torkosságból, nyereségvágyból, kényelemből elkövetett lia-
zngeágokat; a leggyakoribb motivnmok .a normális gyermekeknél a követ-
kezők: félelem, becsvágy, szégyenlősség, s a feljebbvalók tetszésének biztosí-
tása. A vizsgálatok arra is rámutatnak, Logy a lrazugság legtöbb (vagy 
mindent) esetben védekezés vagy menekülés. Olyan iskolás gyermek, aki so-
ha se hazudna, nem létezik. De mindenesetre könnyebben hazudnak a gyer-
meke k csoportban, mint egyedül (szolidaritási hazugság), és annál inkább 
hajlamosak reá, minél kevésbhó ellenőrizzük őket. Sajátságos tünet, hogy a 
13. életévtől kezdve a hazugság gyakoriságában változás áll be (M. Zillig) : 
a 13 évesek kevesebbet hazudnak, mint u kisebb gyermekek. Ez összefügghet, 
nézetünk szerint a. serdülésnek azzal az alapjelenségével, hogy a serdülő ön-
érzete növekedik és szükségét érzi a társadalmi helyeslésnek s ezt elsősor-
ban a saját társaitól várja. A hazugság összefügg az egyéniség sokféle más 
tulajdonságával is, így egyenes arányban nő a gyengülő koncentráció képes-
séggeL és az emlékezőképesség csökkenésével; viszont egyenes arányban a jó 
kambinálóképességgel. A képzelet és hazugság között a német vizsgálatok nem 
látnak szoros összefüggést; ennek oka az lehet, hogy « kombináló képesség-
gel találták meg a kérdéses kapcsolatot. (A kombinációhoz azonban a fan-
tázia közreműködése is szükségesnek látszik). A perszeverációs képesség na-
gyobb foka szintén előmozdítja a hazugságot, amennyiben az igazmond'ás és 
vele a tehermentesítő tevékenység ellenében fenntartja a „makacs'1 hazudozó 
viselkedést. Le Senne' a hazugság különböző fajait az emberi személyiség 
alapvető lelki összetevőire igyekszik visszavezetni. Így megkülönböztet .ér-
zelmes másításokat", melyek oka mindig valamely erősebb érzelem; ide tar-
toznak a szépítések, a túlzások; a „ kétszínű.ség" csoport jóba sorolja a hasz-
nossági hazugságokat és a képmutatást,; a „tettetés" rovatába tartoznak: a 
rendszeres változtatásokkal "történő hazugságok, a blöffök, » technikai ha-
zugságok és végül a valóságnak oly egyszerűsítései, amelyek egyenesen az 
igazmondáshói erednek. Mindbzen hazugságfajok rendkívül jellemzők egyes 
lélektani típusokra, pl. az érzelmes utasítások általában a tiszta (elsődleges) 
érzelmi (emocionális) egyéneknél fordulnak elő, míg a képmutatás a nem-
érzelmi és nem aktív irányú személyekre jellemző és így tovább. Mint látjuk, 
ebben a francia munkában is az a szempont jut érvényességre, melyet fentebb 
hangoztattunk, t. i. nem szabad megállapodni a tüneteknél, pl. a gyermek vagy 
serdülő hazugságainak gyakoriságánál, módjainál st.b., hanem a személyiség-
nek végző összetevőihez kell eljutnunk a. hazugság értelmezéseiben. Cslak így 
lesz lehetséges a pillanatnyi és szórványosan előfoi'duló helyzet-hazugságokat 
megkülönböztetni a hazugság-szokástól, melynek gyökerei igen mélyre szok-

1 Le mensonge et le caractère. 1930. 
2 Experim. Untei-suchungen üb. die Kinderlüge. (Zeitschr. f. Psycho-

logie. 1929. Bd. 114. 1-84 1.) 
3 Experim. Untersuchungen üb. Lüge u. Charakter. Gûttingèn. É. n. 
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tak nyúlni. Az említett lélektani munkákból végül azt a fontos nevelés-
ügyi következtetést lehet levonni, hogy a liazngságoknak legfőbb milieubell 
oka a mai nevelési rendszernek , , teljesítményi szelleme" (Baumgarten, M. Zil-
lig). Meglepő következtetés! Ismét egy vád a mai nevelők ellen, akik a leg-
jobb szándékkal küzdenek a, hazugság, e legelterjedtebb iskolai hiba ellen I 
De vájjon mi az értelme annak a tételnek, hogy a gyermekek hazugságainak 
•legfőbb alkalmi okát a mai nevelésnek teljesítményei szellemében kell ke-
resni? — Az iskola valóban a teljesítmények szerint értékeli és osztályozza, 
jutalmazza és bünteti a növendéket, vagyis azok szerint az eredmények sze-
rint, melyeket felmutat (felelet, dolgozat, külső viselkedés). Akárhogy vesz-
szük is a dolgot, az iskolának ez a feladata és felfogása az ő lényegéhez 
tartozik, épúgy, mint pl. a lélektani próbáknak (teszteknek) is a teljesít-
ményből kell kiindulniok, mert csak azt van módjuk mérni. Ami a pszicho-
lógusnak a próba, ugyanazt jelenti a tanító számára a tanuló felelete, vagy 
dolgozata és erkölcsi cselekedetei. Aki az iskolai tanításnak ezt a felada-
tát és oldalát teljesen ki akarná iktatni a nevelésből, az félrevezetné ön-
magát és másokat. A kérdés megoldását nem is ezen a ponton kell keresni, 
hanem az erkölcsi viselkedések megítélésének új szempontjában. Ugyanis ami 
helyes és sziikség-es az egyes tantárgyaknál, nem okvetlenül jó a tanuló er-
kölcsi magatartásának megítélésében és irányításában. Minden erkölcsi na. 
•elő óva int bennünket a „teljesítményi erkölcstől"; attól, amely a külső 
látszatra és a környezetre tett hatásra dblgozik és a „teljesítményben" látja 
az erkölcs lényegét, nem pedig a belső érzületben. Ha így értelmezzük a 
„teljesítmények" szerepét a növendék életében és az erkölcsi térre nem en-
gedjük kiterjeszteni azok uralmát, akkor helyes értelmet kap az a szemre-
hányás, melyet fentebb érintettünk. 

Mi következik mindebből a serdüléskori', megegyezéses 
(konvencionális) hazugságokra nézve? Hogy a bajtársias ha-
zugságok. egymás mentegetése és védelme valóban az iskolai és 
társadalmi rend közvetett hatása, azon senki sem kételkedhet; 
mivel a növendékek J ó vagy rossz, helyes vagy helytelen „tel-
jesítményei" teszik az elbírálás tárgyát, világos, bogy a kisebb-
nagyobb hazugságok, hamis alibik, a tények eltussolásai stb. a 
„teljesítményeknek" kedvező el bírál tatására törekszenek. A 
nevelésnek, és a hazugságok elleni küzdelemnek tehát arra az 
álláspontra kell helyezkednie, melyet az „érzületi erkölcs" ne-
vével szoktuk jelezni. Ez másképen annyit jelent, hogy töre-
kednünk kell megértetni a növendékekkel: az igazi emberi ér-
tékességnek ós a valódi társadalmi boldogulásnak lényeges fel-
tétele az igazság szeretete; ennek az érzületnek kifejlesztésére 
épen a serdülő korban nagyszerű, lelki támasztópontot nyerünk. 
A serdülők önérzete növekedőben van; érzékük az eszményi ér-
tékek iránt ebben az életkorban nyilatkozik meg először; kü-
lönösen érzékenyek a társadalmi elismerés és a siker iránt. A 
tipikus hibának (hazugság) tehát megtalálhatjuk tipikus ellen-
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szerét is a helyes i rányú felvilágosításban és lelkesítésben. A 
fiúknál a bátorságra hivatkozunk és a lovagias szellemre: ha 
volt bátorságuk a hibák elkövetésére, legyen bátorságuk azok-
nak férfias bevallására is ! 

6. Péter esete (1) szintén fontos tanulságokkal szolgáikat 
azok számára, akik nem elégszenek meg a külső jelenségekkel, 
vagy a tények egyszerű sorozatával, hanem „oknyomozó" és 
elemző vizsgálatokat tar tanak szükségesnek a gyermekek és 
növendékek viselkedésmódjának igazi értelmezéséhez. P. ösz-
szeütközésbe ju t apjával s ennek oka az a lelki megrendülés, 
mélyet soha többé kibeverni nem tud.; de nem tud j a lereagálni 
megriadottságának őszinte kifejezésével, megvallásával sem. P.-
ben oly egyéniséggel állunk szemben, akinél a tehermentesítő 
vallomásnak leküzdhetetlen gátlások állanak útjában- Honnan 
származnak ezek a gállások? A lélek mélyén rejtőző lelki meg-
rendülésből, vagy lelki sebből, melyhez, minden valószínűség 
szerint még erős perszeverációs (megtapadási) ha j lam is járul . 
Ezek miatt nem t u d j a sohasem kellőképen feldolgozni azt a 
fá jdalmas élményt, amely őt-lelke legmélyén érintette és eddigi 
lelki nyugalmát feldúlta. A „makacs" titokzatosság és zárkó-
zottság tehát nem tekinthető nála pusztán „hazugsági" haj lam-
ból eredőnek; P. rejtélyes viselkedésének rugói egészen másutt 
vannak, mint ahol a felületes a p á ajzokat keresi, t. i. a lelki 
megrendülésben és konfliktusban. Ez teszi a szerencsétlen fia-
talembert egyensúlyvesztetté és diszharmonikussá, ez bont ja 
meg eddigi nyugodt és egyenletes fejlődését és teszi őt zilálttá, 
gyökértelenné. A nagy életveszély nála nem az őszinteséghiány-
ban van, hanem abban, hogy lelki konfliktusát nem t u d j a sem 
feldolgozni, sem lereagálni, sem megoldani. A nevelés, — azaz 
a lelki gyógyítás, a pszichoterápia — ilyen esetekben arra tö-
rekszik, hogy a szenvedőt lehetőség szerint „distanciálja" sa já t 
bajá tól és „érdektelenné" tegye azt számára. Distanciálni anv-
nyit jelent, mint távolságot venni, eltávolodni a bajtól , mely 
szüntelenül gyötri a lelket, megkísérelni annak „tárgyilagos" 
szemléletét, úgy, mintha nem is a mi szenvedésünk volna, ha-
nem m á s é . . . Ebben a distanciálódásban igen nagy segítséget 
nyúj tha t a vallás természetfeletti álláspontja; vígászul azonban 
rendszerint csak a mélyen vallásos egyéniségeknek szolgál, míg 
a felületesen vallásos, vagy vallástalan személyiségekről a val-
lásos hatások eredménytelenül peregnek le. A lelki gyógyulás 
érdekében azonban minden eszközt meg kell ragadnunk s így 
a vallás hatalmas erőforrásait is. A distanciálás mellett a r r a 
is törekszik a lelki gyógyítás, hogy a szenvedőt más érdeklődé-
si i rányba terelje. Ez a manőver sem igér azonban biztos si-
kert. Van, akinél a környezet- vagy hivatásváltoztatás javí t a 
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helyzeten, úgy szintén találkozunk olyan egyéniségekkel is, ki-
ket szeretetművekre, társadalmi tevékenységre, vagy tudomá-
nyos, vallásos irányú elfoglaltságra rávehetünk s így az ere-
J e t i érdeklődési i rányuk íassankint veszít erejéből; ugyanígy 
előfordul, hogy egy szerelmi csalódást későbbi oly házasság fe-
ledtet el, legalább részben, amely az illetőnek kezdetben egyál-
talán nem látszott rokonszenvesnek. Mindezekben a műveletek-
ben sokszor ráismerünk a kárpótlás (kompenzáció) vagy szub-
limáció folyamataira, melyek szintén hozzátartoznak a lelki 
gyógyítás segédeszközeihez. 

7. Teréz (5) azok közé a fiatalkorúak közé tartozik, kiknél 
•az értelmesség alacsony foka erős nemi képzelettel párosul és 
ak ik emellett bizonyos kedélybeli fogyatkozást árulnak el. Ah-
hoz, hogy elzüllésük is bekövetkezzék, a felsorolt lelki összete-
vőkön kívül az állhatatlanság jegye is szükséges volna. így 
azonban, minden kedvezőtlen benyomásunk ellenére sem kell 
ezt a fenyegető veszedelmet T. esetében előre számításba venni. 
A fő^hiba itt a rendellenesen fejlett szexuális érdeklődésben 
van, amely kitalált történetekben gyönyörködik. Rendkívüli 
veszedelmet jelent az ilyen haj lamú egyéneknek az a szokása, 
hogy vádakat emelnek hozzátartozóik és nevelőik ellen; az 
ú j a b b vizsgálatok szerint könnyen kimutatható, hogy a vádak 
legnagyobb része minden alapot nélkülöz. Épen ezért a gyen-
gébb elméjű és erős nemi fantáziá jú vádlóknak tanúskodását 
vagy állításait ú jabban a bíróság is külön vizsgálatnak veti alá, 
mert ilyen lelkiaikatú gyermekek tanúvallomásai különleges ne-
hézségeket árulnak el. A probléma központja T. esetében a 
fantázia túltengésében van. amit az tesz lehetővé, hogy hiány-
zik nála áz értelem bírálata. Ami az ilyen adottságú fiatalko-
rúak nevelésének lehetőségeit illeti, a jóslás itt is inkább pész-
szimista, — a képzeletnek és gátolatlanságnak jellegei veleszü-
letettek lévén, nevelői hatásokkal legfeljebb csökkenthetők, az-
az megnyilvánulásaikbán korlátozhatók, alapjukban azonban 
nemi szoktak megváltozni az emberi élet folyamán. Az ilyen fia-
talkorúak élete-sorsa annak a környezetnek jóindulatától & 
hozzáértésétől függ, melybe kerülnek; kézimunka, felügyelet, a 
képzeletnek más irányú foglalkoztatása: ezek azok az eszkö-
zök, melyeket egyéniségük alakítása érdekében felhasznál ha-
tunk. 

Dr. Várkonyi Hildebrand. 
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