
„A szexuális nevelés nem csak a felvi-
lágosításról szól, hanem a saját nemi-
ségünk, szexualitásunk megéléséről, 
és ennek a mintának a továbbadásáról 
is, valamint a gyermekek vezetéséről, 
tanácsolásáról és nem utolsósorban 
védelméről ezen az izgalmas, de nem 
veszélytelen »terepen«. Ez egy komp-
lex folyamat, és ebben a túlszexua-
lizált, genderizált világban fontos a 
szexualitásról tágabb értelmezésben 
beszélni. Ha jól belegondolunk, akkor 
ez a folyamat elkezdődik már a terhes-
ség ideje előtt szüleinkkel, akik minket 
(legtöbbször nem) neveltek, amikor 
mi magunk eldöntöttük, hogyan fog-
juk másképp csinálni a saját gyereke-
inkkel, azután megnyilvánul abban, 
ahogy/amiért fi út vagy lányt várunk, 
ahogy viszonyulunk a saját nemünk-
höz, az ellenkező nemhez. Jóval a fel-
világosítás előtt már mintát adunk” – 
magyarázza Kui Eszter Enikő.

A csíkszeredai pszichológus sze-
rint a szexualitás nem izolált, hanem 
összekapcsolódik életünk, lényünk 
minden területével. „A szexuális fej-
lődés egy pszichológiai és szocializá-
ciós folyamat, amely csecsemőkorban 
kezdődik, ennek alapozása már ab-
ban megnyilvánul, hogyan kezelem 
a kisbabát, minek nevezem, hogyan 
érintem a nemi szervét, hogyan reagá-
lom le, amikor óvódás korban ő fedezi 
fel a saját nemiségét, az ellenkező ne-
met” – fogalmaz a pszichológus. Kui 
Eszter Enikő kihangsúlyozza: nagyon 
fontos, hogy a szexualitást ne övezze 
tabu, szégyen. Saját szexualitásunk a 
testképünkhöz kötődik, ha pedig úgy 
nő fel egy kislány, hogy ő kevesebbet 
ér, mint egy kisfi ú, ha serdülőként azt 
hallja, hogy kicsik a mellei, túl nagy a 
feneke, cingár, akkor ezek a fogalmak 

kapcsolódnak a testképhez, a későb-
biekben a szexualitáshoz. A szavak-
tól, amelyek mély nyomot hagynak, 
a későbbiekben nehezen lehet elvo-
natkoztatni. Ugyanakkor – emeli ki a 
szakember – nagyon fontos az átadott 
minta, az, hogy anyaként, apaként 
ki miként nyilatkozik a saját testéről 
vagy a másikéról.

„Ha a családban úgy beszélünk az 
ismerőseinkről, hogy közben nemi 
szervek alpári megnevezését emle-
getjük, akkor nem várhatjuk el, hogy 
ne legyen tárgyasítva a gyerekünkben 
a szexualitás. Sajnos a szexualitással 
kapcsolatban használt szavaink pejo-
ratívak lettek, sokszor káromkodás-
ként használjuk. Ez van a közmenta-
litásban, így nőnek fel gyermekeink. 
Tulajdonképpen a közbeszéd miatt 
kezdődik el jóval hamarabb a sze-
xuális nevelés és nem akkor, amikor 
elkezdünk róla beszélni a gyermeke-
inkkel” – mutat rá a pszichológus.

Mindig, mindent a maga idején

Kui Eszter Enikő szerint nagyon fon-
tos a gyermekekkel beszélni a szexu-
alitásról, de az mindig a saját koruk-
nak megfelelő módon kell történjen. 
Például óvódás korban, amikor „dok-
torosdit” játszanak, és megnézik 
egymás nemi szervét, nem szabad 
megszidni őket, hanem tudomásul 
kell venni, és két mondatban megbe-
szélni ezt velük. A gyerekek manap-
ság nagyon jól elvannak az internet 
világában – fűzi hozzá –, és ez azt je-
lenti, hogy sokféle tartalomhoz hoz-
záférnek. Sajnos nem ritka, hogy óvó-
dásokkal, iskolásokkal kell dolgoznia 
szexuális témában, mert számukra 
feldolgozhatatlan tartalmat láttak.

„Nem szabad megszégyeníteni 
őket, hiszen ők elsősorban áldoza-
tok. Nem tudják másképp feldolgoz-
ni csak úgy, hogy újra és újra meg-
próbálják eljátszani” – magyarázza, 
miközben felhívja a fi gyelmet arra, 
hogy nincs teljes védelem, a gyer-
mek sok mindennel szembe találhat-
ja magát, ezért fel kell készíteni rá. 
Fontos óvodás korban megtanítani 
arra a gyermeket, hogy melyek azok 
a testrészek, amelyekhez idegen nem 
nyúlhat, és ha valaki megpróbálná, 
szóljon. Azt mondják – jegyzi meg –, 
hogy ha lefutott az óvodáskori kíván-
csiság, a kisiskoláskor látens korszak 
a szexualitás szempontjából, ám mos-
tanában már ez sincs így, mert sok 
irányból jönnek a szexualitással ter-
helt képek, információk, szavak. „Ha 
szóba jön a szex, mindig úgy kezdjük 
ezeket a beszélgetéseket, hogy meg-
kérdezzük őket, mit hallottak róla, il-
letve mit szeretnének megtudni? Van 
a felnőttekben egy bizonyos félelem, 
hogy mit hogyan mondjanak el. A 
gyerekek nem kíváncsiak mindenre, 
annyit mondjunk, amennyi érdekli 
őket, azt is azokkal a szavakkal, ame-
lyeket ők megérthetnek. Használjunk 
képes könyveket, óvodáskorban a 
természetből vett képeket. Iskolások-
kal már lehet konkrétan beszélni és 
olyan könyveket használni, amelyek-
ben tényszerűen leírták a dolgokat. 
Fontos, hogy ne fotókat lássanak, 
hanem rajzokat, grafi kákat. A fotók 
serdülőkorban jöhetnek, de addig 
nem” – magyarázza Kui Eszter Enikő. 
Továbbá fontos beszélni arról a pre-
pubertáskorban, amikor beindul a 
serdüléskori folyamat, hogy mire szá-
mítsanak, és ez egy örömteli beszél-
getés kell legyen, hiszen az egyedisé-
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A pszicho  -
szex uális 
fejlődés hosz-
szú folyamat, 
korán kezdő-
dik, mintával, 
azonosulással.

Ne csak felvilágosítás legyen!
günk része az, hogy valaki nővé vagy 
férfi vá érik.

Pizzázunk?

A szakember ugyanakkor arra is 
felhívja a fi gyelmet, hogy a szexua-
litással kapcsolatos metaforáknak 
tudat alatt milyen negatív üzenetük 
van. „Dákó, lyukra játszanak, kapura 
lőnek, helyzet van, menet. A szexu-
ális aktus nem egy menet, bármikor 
beléphetek, bármikor kiszállhatok, 
az én döntésem. A nő nem egy pasz-
szív részvevője a szexuális aktusnak, 
noha ha dákóról és lyukra játszásról 
beszélünk, akkor az egy férfi as do-
log. Van egy amerikai nevelő, aki egy 
új metaforát használ, azt mondja, a 
szex olyan, mint a pizzaevés. Sosem 
muszáj pizzát enni, mindig úgy kez-
dődik, hogy kívánok egy pizzát, az-
tán kitaláljuk, hogy hol együk meg, 
kivel, mikor, milyen legyen, de ebben 
sosincs kényszer, elvárás. Ezt a meta-
forát szépen lehet alkalmazni a sze-
xualitás minden vetületére. Fontos 
az egyéni szabadság hangsúlyozása, 
mi fér bele, mi nem, mit szeretnék, 
mit nem.” A pszichoszexuális fejlő-
dés hosszú folyamat, korán kezdő-
dik, mintával, azonosulással. Ám 
bármilyen korról, időszakról vagy 
felmerülő problémáról is lenne szó, 
a gyermek számára fontos az érzelmi 
elfogadás, támogatás. „A gyermek-
nek tudnia kell, hogy bármi történik, 
beszélhetünk róla, nincs az a baleset, 
amely végleges lenne, szülőként nem 
fogom elutasítani, nem fogok hátat 
fordítani neki.”

D. BALÁZS ILDIKÓ

#Szexuális nevelés

KUI ESZTER ENIKŐ 
PSZICHOLÓGUS

Hogyan beszéljünk egy óvodásnak vagy 
egy kisiskolásnak a szexualitásról? 
Bár a szülők többsége kínosnak érzi 
az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket, 
semmiképpen sem szabad kihagyni 
ezeket – tanácsolja Kui Eszter Enikő 
pszichológus. Egy nagy, pirulós beszéd 
helyett több laza, természetes hangvé-
telű párbeszéd hasznosabb lehet.
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