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Tisztelt szerkesztő úr! 

Nagy érdekl(5déssel olvastuk a REPLIKA legutóbbi számában közölt pszichoanalitikus tanulmányokat 
és köztük a Dr. Székács Istvánnal történt interjú szövegét. Székács tanár úr kijelentéseivel több pontban 
egyetértünk, és ahol egyetértésünk nem teljes, ott is általában el tudjuk fogadni nézeteit, mint egy termé
szettudományos mUveltséggel rendelkező pszichoanalitikus tanítómester szuverén véleményét. Mint 
Hermann Imre tanítványai azonban mégsem hagyhatjuk szó nélkül néhány, saját mesterünkkel kapcsola
tos elejtett megjogyzését. Annál kevésbé tehetjük ezt, mivel Hermann Imre eszmei kitartása biztosította 
a pszic:hoanallzis folytonosságát Magyarországon: ő nem engedte ki kezéből a zászlót - a pszichoanaliti
kus mo,alom hatvanas és hetvenes évekbeli reneszánsza az ő köréből indult ki, így az őt ért kritika 
bizonyos fokig a jelenlegi magyar pszichoanalízist is minősíti. 

S .. lc4cs - Bál·int Mihálynak egy alighanem társasági szinten elhangzott véleményéhez csatlakozva -
Hetmann t paranoiásnak nevezi. Azt is állitja, hogy analizisei alatt hallgatott, páciensét ily módon magára 
hqyta. Az utóbbival, persze, csak szubjektiv tanf!ságunkat állíthatjuk szembe. Szakmai körökben ismere
tes, hogy Hermann ritkán szólt, hagyta am'tlizáltjait kibontakozn~ bár érzésünk szerint mindig a megfelelő 
idl!pontban szálalt meg. A szűkszavúságáról szóló hírek. különben is erősen túlzottak - valószinú1eg egyes 
analizáltjai indulatáttételes igénye lett volna a több verbális "táplálék" o Azt pedig ismételten tapasztaltuk, 
hogy nehéz helyzetekben teljes ernpáliával állt mellettünk. A paranoia "diagnózisát" azonban már tények
re hivatkozva tudjuk vitatni. Székács arra alapazza megállapítását, hogy Hermann mindent az általa felfe
dezett megkapaszkodási ösztönön át látott, annak hatókörét mértéktelenül kiterjesztette, mindent azzal 
magyarázott. Székács tanár úr ezt főként az 1945 utáni időszakra vonatkoztatja, amikor viszont saját állítá
sa szerint nem találkozott Hermann-nal. Hogy a megkapaszkodási késztetés, ami a főemlősöknél mint 
öröklött ösztönmagatartás figyelhető meg, az embernél is rejtett hatóerőként jelen van, filagenetikus örök
ségünk, ez Hermann-nak valóban alapvető megállapítása. Valóban a felfedező szenvedélyességével kutat
ta ennek a jelenségnek nyHt és rejtett áttételes megnyilvánulásait az ember ösztön- és érzehni életében, 
kultúrájában és a pszichopatológiában. De Székács feltehetően figyelmetlenül olvasta Hermann későbbi 
műveit. Ugyanis éppen az, amit a ro értéktelen kitetjesztésre példaként idéz, nem jó példa. Azt állítja, hogy 
Hermann Bolyairól írott tanulmányában az erdélyi templomtornyok alakjában a megkapaszkodás kanya
rulatait látja. Csakhogy Hermann az erdélyi templomtornyokat nem ilyen összefüggésben említ~ hanem 
olyan gyermekkori vizuális éhnényként, ami a nagy matematikus késoobi geometriai elképzeléseihez min
taként szalgálhatott Ugyanakkor Hermann klinikai megfigyelései alapján olyan elméleti koncepciókat is 
alkotott, amelyek nem kapcsolódnak a megkapaszkodás ehnéletéhez, mint például a kettős felettes én teó
riája a kényszerneurózisnál vagy a zeneiség és perverzió összefüggése. Mindez nem vall rögeszmés meg
szállottságra. 

Székácsnak azt az állítását, hogy Hermann-nak a felesége, Hermann Aliz volt a rossz szelleme, az emlí
tett személyek ismeretében végképp nem értjük. Mivel érvek ezzel kapcsolatban nem hangzottak el, vitatni 
sem tudjuk. Csak csodálkozunk! 

Egy tudomány vezető személyiségei között természetesen támadhatnak nézeteltérések, és ezeket nem is 
egyszer erős indulatok és érzehnek fűtik. A pszichoanalízis sem kivétel. Nem is célja, hogy az embert érze
lemmentessé tegye. (Noha egy ilyen tévhit is terjed róla- más tévhitekkel együtt.) Mégis sajnálatos, hogy egy 
olyan kiváló pszichoanalitikus, mint Székács István, akinek mind tanulmányait, mind pedagógiai munkássá
gát nagyra becsüljük, Hermann-nal szembeni elfogultságát nem tudta feloldani. Holott Hermann, élete vé
gén befogadta társaságába, és ezzel a gesztussal megkönnyítette nekünk, hogy vele és tanítványaival a későb· 
biekben együtt tudjunk működni. Ami persze a magyar pszichoanalízisnek csak javára vált. 
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Prostitúció, prostituáltak 

A jelenlegi társadalmi viszonyoknál fogva a kéjhölgyek és 
bordélházak eltürése, ámbár azok a közerkölcsiséggel 
homlokegyenest ellenkeznek, a kósza kéjelgésból külön
ben a közegészségre hárulható káros következések elke
rülése végett szomoru kényszerüség levén.Szükséges oly 
rendszabályokat alkotni, melyek által egy részról a vétek 
szemtelen gyakorlásából eredhető közbotrány elkerül
tessék, másrészról a közegészség veszélyei lehetőleg 
elháríttassanak. 
Megjegyezvén azt, hogy a kéjhölgyek és bordéltelepek 
tulajdonosai épen e szempontoknál fogva mint ilyenek, 
·erkölcstelen üzletük tekintetéból jogokat nem követelhet
nek, s csak oltalom ra tarthatnak számot, annyiban, mi
szerint addig, mig nyilvános botrányra okot nem szolgáltat
nak, és a közegészség tekintetéból szükséges elővigyáza
tot pontosan gyakorolják, tőlök minden bántalom, zaklatás 
és zsarolás eltávolíttassék. 

(szabályok a kéjelgés -, bordélházak- és kéjhölgyekról. 
Kelt Pesten, 1867. évi okt. 31 - én tartott tanácsü/ésból) 
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