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HOGYAN NÉZ l ÁZS lA A KERESZTÉNY SÉGET?

A kereszténység története - mondja
a mai író - a kereszténység elárulta
tásának a története. És szerínte ez az
árulás az oka, korunk kimondhatatlan
szenvedéseínek. Aggódó hangokat hal
lunk innen-onnan: a vallásnak nincs
elég hatalma ahhoz. hogy az embert
megfékezze. Már hindu. buddhista.
iszlám ..míssziök" is létesülnek Európá
ban . " Elízetlenedett volna a föld
sója? Kialvóban volna a világ vilá;
gossága? Az önmagunkkal való szembe
nézés komoly perceiben különösen fon
tos a számunkra, hogy él keleti vallá
sok mínt vélekednek Nyugat keresz
tény hitéről.

Ezeket él kérdéseket veti fel Thomas
Ohm O. S. B.• a míssztöstudomány ta
nára a würzburgi egyetemen. ..Ázsia
kritikája a nyugati kereszténységről"

círnű könyvében. Munkájának - mely
ben Keletitélkezik Nyugat felett 
hármas célja van: 1. vázolni. hogy mit
jelent a keleti ember számára a nyu
gati keresztényséqqel való találkozás.
2. meghúzni a határvonalat a közt, ami
a kereszténységben csak európaiság s
ami valóban magához a kereszténység
legbelsőbb lényegéhez tartozik. 3. meg
állapítani, hogy miben marasztalhatja el
Ázsia a nyuqatí kereszténységet.

Ha számbavesszük Ázsia vallási és
néprajzi differenciáltságát. a keleti em
ber pszichikai és vallási különbözösé
qeít, s ha emellett az indiai kultúrterü
let rendkivüli tarkaságára gondolunk.
nyílvánvalóvá lesz. hogy meqnyilatko
zásaíkat és azok értékét igen nehéz kö
zös nevezőre hoznunk. Magában a
buddhizmusban is két egymással telje
sen ellentétes felfogás uralkodik. Sok
féle álláspont és szempont merülhet fel;
ezzel SZámolnunk kell. Azonban a
..nyugati kereszténység" fogalma, sem
egységes; egyformán tényezői egyfelől

katolicizmus és protestáns irányok.
másfelől élő hit és holt konvencíona-
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lizmus, Ezek természetszerűen nehézsé
get jelentenek.

A szerző a hosszabb-rövidebb szen
tenciákat, szólás-mondásokat, nézete
ket. melyeket négy nagyszabású távol
keleti útja alkalmával személyesen
jegyzett fel, vagy irodalmi tanulmányai
során gyűjtött. több fejezetbe sorolja.
. Eredményeit a következőkben össze
gezi: 1. A Nyugatnak elsősorban civi
lizációja vo1t nagy hatással Ázsia né
peire s ez a hatás a kereszténységet is
a haladás és a siker aureolájával vette
körül. Most már nagy általánosságban
ennek a reakcióját kell észlel nünk. Az
európai civilizáció krtzise az ázsiaiak
nak is szemébe ötlött. Európa önma
gában meghasonló keresztényséqe 
sajnos - szavahihetőségéből -is sokat
vesztett. Saját kultúrájuk és vallásuk
élményei. az őseredetire való vissza
visszaeszmélés már magában véve is
elfogulttá teszi őket a keresztény pré
dikációval szemben. mert nehezen tesz
nek különbséqet aközt. ami csak euró
pai köntös. meg aközt. ami a keresz
ténységben nép- és ídöfelettí. 2. Ellen
vetéseik és arqumentumaík, melyeket a
kereszténységgel szemben felhoznak.
alig különböznek azoktól. melyek él

keresztényt Európában is érik a hitet
lenjei és hitehagyottjai részéről. 3. Kö
vetkező megállapitása igen jelentős:

Krisztus és az ő' Evangéliuma általá
ban Ázsia mínden nagy vallása köré
ben tiszteletet és csodálatot ébreszt.
Maga a szerzö látta Indiában igen sok
kézben a Bibllát és Kernpíst, sőt Krisz
tus-képeket is hindu templomokban.
Dr. Sen (a bráhrnoszomáds elnöke él

gangesmenti Patnában) ezt mondta a
szerzönek: .Krtsztust mindnyájan a
sztvünkbe zártuk. Nem is hiszi. hogy
Krísztus alakja milyen rnély hatással
van ránk." Egy vezető buddhista igy
beszélt: "Krisztust a buddhisták úgy
tekintik. mint az istennek emberi alak
ban való megjelenését. Ö egy Buddha



és mint ilyen, lényegében nem külön
bözík Sákjarnunítól." Ugyanilyen ha
tással van az ázsiai emberre míndenki,
akinek az életében Krisztus valóban
alakító erőként szerepel. Eqy pedaqö
gus-gyülésen igy beszélt egy tanitó:
..Közületek sokan keresztények. S ha
ti mindnyájan igazán úgy élné tek, aho
gyan Krísztus élt, holnapra egész India
lábatok előtt heverne. Addig azonban
ne prédikáljátok Krisztust, amig nem
Krisztus szerint éltek." - Ezeket az
adatokat meggondolva látnunk kell,
hogy a keleti keresztény missziónak 
az erősen európai arculat mellett - a

legnagyobb akadálya az, hogy a ke
resztények nem igazán keresztények.

Az ázsiai vallások természetes-etikai
értékeiknél fogva áldásos és terméke
nyítő hatással lesznek a keresztény
ségre, ha egyszer találkoznak vele.
Hüqel szerint sehol sincsenek a keresz
ténységnek oly biztató kilátásai, mint
Indiában, de abban az Indiában, amely
rátalált önmagára és megtaláIta erejét.
Természetesen sok mindennek kell még
történnie, ami majd meggyőzi a keleti
embert arról, hogy az európai keresz
ténység a kereszténységnek csupán
egyik megnyilvánulási formája.

AZ ORVOSTUDOMÁNY HATALMA AZ EMBER FELETT

A modern tudomány már rég túl van
azon, hogya világot csupán megma
gyarázza: a mai tudomány birtokába
veszi a földet, hogy átalakítsa. De hó
ditása nemcsak a külsö világra terjed
ki, a legújabb orvostudomány az em
beri lélek felett is félelmetes hatalom
mal rendelkezik; a modern aqysebészet,
konvulztvo-terápia [rnesterséqes sokk),
pszichoanalízis és narko-analizis fel
használásával a mai ideqqyóqyászat
olykor szinte már a mágia határát sú
rol]a, és nem minden alap nélkül vető

dik fel a kérdés, hogy vajjon olykor
nem tör-e be illetéktelenül az emberi
személy legbelső szcntélyébe és nem
veszélyezteti-e szabadságát?

Az Esprit francia perszonalista fo
lyóirat márciusi számát teljes egészé
ben a fenti kérdés megvilágitásának
szentelí: hatalmas ankétjéhez közel száz
kiváló ídeqorvos, aqysebész, pszicho
lógus, filozófus és teológus szél hozzá.
Vannak köztük katolikusok, marxisták,
racionalisták és exísztencíalísták, de
többé-kevésbbé mind elfogadják a per
szonalizmus alaptételét. amely szerint
az emberi személy szuverén valösáq,
amelynek szabadságát semmi sem csor
bithatja.

Az ankét első része az orvosokat
szólaitatja meg, akik bevezetnek ben
nünket a mai pszicho-fizikai beavat
kozások nyugtalanító titkaiba. Meg
tudjuk többek közt, hogy a mai orvos-

tudomány bizonyos lelki zavarokat
operálókéssel gyógyít. A lobotomié
nak nevezett agymütét az agyban mes
terséges sérülést hoz létre, és azáltal,
hogy megváltoztatja az agy anatömíá
ját, a beteg személyét alkotó pszichikai
elemek új csoportosulasát hozza létre,
minek következtében sok esetben
meqszünnek a pszichikai zavarok. Az
operáció eredményeként a beteges szo
rongásban szenvedö, vagy önmagára és
másokra nézve veszélyes elmebajos,
vagy elviselhetetlen fájdalmakkal küz
ködö beteg nyugodt, szinte érzéketlen
lesz, fájdalmakat alig érez, viszont 
es itt a probléma - sok esetben el
veszti alkotöképesséqét, nem tudja ma
gát semmire elhatározni, nem érdeklő

dik a közösség iránt és erősen csökken
metafizíkaí és vallásos érzése is. Az
operáció következtében ugyanis, amely
nek lényege az, hogy elvágják az agy
karéj két zónájának közlekedésí útját,
míáltal az érzetek zónájának (a tala
meh'-nek) primítiv produktumaí nem
juthatnak el a magasabbrendű szellemi
funkciókat végző réteqbe, az operált
beteg szellemi és lelki élete degradáló
dik. (Újabban kísérleteztek kevésbbé
radikális megoldással is és a talamo
frontális rostoknak csak egy részét
vágták el.)

A lohotorníánál nem kevésbbé meg
döbbentő és éppen olyan megmagya
rázhatatlan az úgynevezett konoulzio-
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terápia hatása, amely lelki zavarokat
hatalmas fejbekólintással gyógyít. Lé
nyege az, hogy' elektrosokket provokál,
illetőleg különbözö kémiai és biológiai
anyagok [inzulin, éther, kardiazol.
brómkészitmények. maláría) befecsken
dezésével mesterséqes epileptikus ro
hamot idéz elő. A gyógymód azon
a feltevésen alapszik, hogy a pszihőzis

és az epilepszia között nincs 'semmi
összefüggés, ezért ez utóbbi pszihikai
zavaroknál veszélytelenül alkalmaz
ható. A gyógymód hivei arra hívat
koznak, hogya mesterséges sokk köz
vetlenül csak a vegetatív szférákra hat,
és - megmagyarázhatatlan módon 
csak közvetve befolyásolja a pszichét,
ezért kevésbbé veszélyes, mint a lobo
tomia; szkizofréniás esetekben, rnelankó
liánál és beteges szoronqás állapotában
pedig sokszor jó eredménnyel jár. Más
orvosok megfigyelése szerint viszont a
konvulzio-terápia után nem egy beteq
nél valóban epileptikus rohamok mu
tatkeznak. amelyek a lelki és szellemi
életben is nyomokat hagynak. Az is
előfordult, hogy 20---30 elektrosokkal
hiába kínozták a beteget, állapota nem
javult, sőt rosszabbodott, viszont egé
szen egyszerű és tapintatos pszichikai
kúra 'utólag meghozta a várt ered
ményt. Míndezekböl az tűnik ki, hogy
az orvostudomány e téren még a sötét
ben tapogatózik és a nem kellő morá
lis és tudományos felkészültségű orvos
számára 'veszélyes alkalmat nyujt az
élő emberen való kísérletezésre,
Ebből a szempontból nem éppen

megnyugtató a narko-eruiiizis sem,
amely egyébként a pszichoanalízis rneq
gyorsítására szolqál. Lényege az, hogy
ha a beteg nem képes gátlását legyőzni

és az orvossal bizonyos dolgokat kö
zölní, különbözö barbitursav-származé
kokkal - főleg étherrel vagy penthe
tallal narkotizálják a pácienst,
vagyis a nevezett szerekkel a tudat el
lenőrzését gyengítve elősegítik, hogy
titkait feltárja az orvos előtt. Terrné
szetescn ez az eljárás csakis a beteg
előzetes beleegyezésével alkalmazható.
A pszlchoanalízíst egyébként nem rnin
dig könnyíti meg, mert részben egyes
erősakaratú emberek még narkotizált
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állapotban sem mondják el azt, amit el
akarnak hallgatni, részben még anar,·
kotikum sem hozza mindig a tudat fel
sztnére azt, ami az orvost érdekelne,
ezért a beteg "vallomását" nagy krití
kával kell fogadni. Az ankét olyan ese
tekről is említést tesz, amikor a beteg
a pentothal hatása alatt nemcsak az
orvossal, hanem környezetével is közlí
titkait, később másoktól tudja meg azt,
amit az orvos segitségével önmagának
kellett volna felfedeznie; az eredmény
az, hogy megretten, visszautasítja azt,
amit legintimebb lényét illetőleg mások
közölnek vele, bizalmatlan lesz és ma
gába zárkozik, tehát a rosszul sikerült
narko-analízis esetleg a hosszú és fá
radságos pszichoanalízis addigi ered-
ményeit is felborít]a. '

Az ankét hozzászólásainak jelenté
keny része a pszichoanalízis joqossáqá
nak feltételeit tárgyalja, sokszor eqé
szen új megvilágitásban. Először a vá
dakat sorakoztatja fel: a marxisták az-.
zal vádolják a freudizmus t, hogy az
nem más, mint az ösztönök mitolóqiája,
amely különböző .Jccmplexumokat'
realitásként kezel, szemére hányják,
hogy kisajátítja az emberi cselekvés
minden területet: pedagógiát, politikai,
szocíálís szervezést, történelem-rnaqya
rázatot, hogya kérdések mitológiai és
individualista magyarázatát adja és el
sikkasztja a valódi problémákat. Hanq
súlyezzák a .pszíchoanalízts osztályjel
leqét, a kibúvás és misztífikáció egyik
technikáját látják benne, amely a ka
pitalista kizsákmányolás szolqálatában
áll.

Hevesen támadják az exisztencialis
ták is, amiért érzelmi behatás segítsé
gével kész kereteket szuqqerál a beteg
nek és a tudomány presztizsével lernon
datja önrendelkezési jogáról. Szeríntük
még az elmebeteget sem szabad pszi
chikai kezelés alá venni, mert az sérti
őt szabadságában! A katolikusok a
legtöbb ponton egyetértenek a rnarxis
tákkal; ők elsősorban azt kifoqá
solják. hogya pszichoanalízis ve
szélyeztetí a belső élet intimségét, de
az orvosi indiszkréciónál is veszélye
sebb az, hogya freudizmus sokszor
visszaélve a beteg gyengeségével (ame-



Iyet nem egyszer maga provokál). szét
rombolja erkölcsi fegyverzetét és egész
pszichéjét alacsonyabb sztnvonalra
süllyeszti. Minthogy a pszichoanalízis
nemcsak technika, hanem világnézet is.
az orvos akarva-nemakarva ezt a vi
lágnézetet is szuggerálja a betegnek.

A pszichoanalitikusok természetesen
védekeznek. A freudizmus perszónalista
irányzatát képviselö orvosok közül
Beruch, a charentoni elmegyógyintézet
föorvosa azt rnondja, hogy az ideg
gyógyásznak el kell kerülnie minden
lelki erőszakot és lndíszkréciót. Sze
rínte Freud is elítélt minden aqresszi
vitást és azt tanította, hogy az orvos
a pácienssal akarata ellen nem mondat
hat és nem tétethet semmit, világnéze
tét semmi esetre sem szabad rákény
szerítenie és legfőbb törekvése az le
gyen, hogya beteg visszanyerje sza
badságát, amellyel pszichíkai zavarai
miatt addig nem tudott élni és felsza
baduljon az orvos gyámsága alól. V é
gül hangsúlyozza, hogya freudizmus
személyes kapcsolat legyen két ember
között, nem pedig lélektelen technika.
Egy másik hozzászóló szerint a pszi
choanalitikusnak arra kell szorítkoz
nia, hogy a beteggel együtt átélje an
nak életét és elkisérje öt lelki kaland
jában mint világosabban látó utitárs.

Greett orvos-regényíró helyesen jegy
zi meg. hogy a pszichoanalízis nem
tűri meg a középszerüséqet, ő is hang
súlyozza, hogy az orvosnak a háttérbe
kell vonulnia és az inicíatívát át kell
enqednre a betegnek. illetve segíteni
kell öt abban, hogy saját íníciatívájára
cselekedjék. Egyébként megvédi az or
vosokat az indiszkréció és szadizmus
vádja ellen: nem annyira ök kénysze
ritik ki a beteqhöl a vallomást. mínt
inkább a legtöbb mai ember kész öröm
mel közlí titkát a pszichoanalitikussaJ.
Az egyik hozzászóló szerint a mai élet
tempó rnellett az emberek nem érnek
rá. hogy Ielkükkel törődjenek, ezért
boldogok, ha a freudista orvossal belső

dolgaikról beszélhetnek. Innen a pszi
choanalizis nagy divatja Amerikában.

Char/es Baudouin svájci pszihíáter,
aki Freud médszerét Jungéval kombi
nálta, a legtisztábban képviseli a per-

szonalísta álláspontot. A. orvostól ma
gas erkölcsi sztnvonalat követel, a he
lyes értékskála tiszteletét. nehogy a
betegben az alacsonyabbrendű meg
mentésére feláldozza a maqasabbren
dűt. Az orvostól teljes önzetlenséget.
uralkodóhajlama legyőzését kívánja,
föleq abban a kritikus pillanatban. amir
kor a beteg régi azonosításaival fel
hagyva. hajlamos átvenni az orvos ál
tal szuggerált képet.

Sok freudista orvos egyébként meg
lehetős kiábrándultan nyilatkozik az
emberi lélek állítólagos "intím zónájá
ról" és az emberi személyről. amely
"szent és sérthetetlen". Van, aki cini
kusan bevallja. hogy soha sem találko
zott vele és ha van is ilyen, a legtöbb
ember nem él veJe. Juliette Boutonnier
szerint a legtöbb ember nem a szemé
lyiséqét, hanem az álarcát félti a pszi
choanalízlstöl. Egyébként megkülön
böztet olyan titkot. amely beteges és
amelynek semmi köze a metafizikai ér
telemben vett titokhoz. Elítéli a "lelki
erőszaktól" való beteges félelmet. Sze-

, rinte az ember nem azért él, hogy ön
magába zárkózzék, hanem hogy sugá
rozzék, hogy más emberekkel normális
kapcsolatba lépjen. A legtöbb ember
azért fordul pszichoanalítikushoz, mert
nem tud másokkal ilyen kapcsolatba
lépni. Tehát az orvos szociálís szem
pontból is hasznos munkát végez.

A hozzászólók többsége óva int at
tól. hogy az ideggyógyász az embert
szociális funkcióival azonosítja. Mebille
attól fél, hogy a modern pszichikai be
'avatkozások a társadalom nagyobb ké
nyelmére túlsáqosan is "megszelídítik"
az embert. Míöta a világ áll, az ember
szabadságát mindig fenyegette valami,
ma azonban a veszély nagyobb. mint
valaha, mert a modern ember kénye
lemszeretetböl, a veszélytől és kocká
zartól való irtózásában önként lemond
szabadságáról és leteszi azt a specialis
ták kezébe. Ma már ott tartunk - fő
leg Amerikában -, hogy ha valakinek
a legkisebb problémája van, ahelyett,
hogy maga döntene. felhívja telefonon
a pszichoanalítíkust. Nem az orvos éj
vissza hatalmával, hanem az ember
mond le szabadságáról, mert aszkézis
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és egyem eröfeszítés nélkül, tiszán
csak a technika segítségével akarna
uralkodní a víláqon. Nem kellene a
modern pszíchoterápiátöl félnünk. ha
az ember lelke erősebb volna. Ezért
legelső feladat az embert erősíteni. A
Szeritlélek adományai közül talán leg
inkább az Erö adománya hiányzik a
mai emberböl.

Ez a pont az, ahol a vitába belekap
csolódik a fílozöfía és teolóqia is.
Beieneert főleg abban látja a veszélyt.
hogy míg azelőtt a pszíchíkaí beavat
kozás vallási keretek között történt és
magas moralitású személyek vallásos
szellemben gyakorol ták. ma sokak sz-e
mében pusz-ta technikává süllyedt. Ez
a technika nagyon fejlett, sokkal fej
lettebb. mint a mai ember lelki felké
sz-ültsége. A modern emberek közül
igen sokan azt hisz-ik. hogya lelki kon
fliktusok tudományos úton megoldha
tók: a különbözö "komplexek" kiope
rálhatók, mint valami daganat. A mai
ember is vágyik üdvözülés után. de ezt
az üdvözülést a technikától várja. Ha
az ember különbözö pszichikai techni
kák nagy térhóditását látja. meg kell
döbbennie atól, hogya mai ember mí
lyen könnyen gyúrható anyag a külön
bözö technikusok kezében. A mai tel
jes deperszonalizációban a technika
könnyen visszaélhet hatalmával, külö
nösen ha felhasználja az embernek az
üdvösség utáni váqyát,

A mai pszichoterápia nem egy ve
szélyt rejt ugyan magában, mégsem
teljes egészében elvetendö. Beírnaert
a tya filozófiai és teológiai síkon tisz
táz-za. míben állhat és mennyiben jogos
ez- a beavatkoz-ás. Mindenekelőtt

mondja - meg kell különböztetnünk
az ember spirituális hivatását és pszi
chikai sorsát. A kettő nem ugyanaz.
Az- orvostudomány csak az emberi
psz-ichére akar hatni. Ez önmagában
véve nem elítélendő, sőt sokszor jogos.
mert a természetfölötti hívatás betöltését
előseqítí, ha az ember egészséges pszi
chikai felkészültséggel rendelkezik. A
vallási élet szempontjából nem közöm
bös, hogya lelki életet valamiféle pszi
chikai rendellenesség nem tériti-e el
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spirituális céljától és nem állítja-e a
neuróz-is szolqálatába. A psz-ichiáter
beavatkozása Beirnaert szerint csak ak
kor jogosult, ha nem akar a páciensre
kivülről ráerőszakolni valamiféle, sze
mélyétöl idegen sorsot. hanem azáltal,
hogy pszihikai funkcióit normálissá
teszi, elősegíti hogy mennél tuda
tosabban élje természetfölötti hiva
tását. A helyesen értelmezett pszicho
analízis a konfliktusokat nem a spi
rituális zónából akarja kiküszöbölni 
mert hisz-en az- emberi személy drá
mája olyan mélyséqekben játszik.
ahová a pszícholóqia el sem ér
het -, csupán a psz-ichikai zóna ama
konfliktusait szüntetí meg. amelyek az
ember felsöbb hivatásának gyakorlását
akadályezzak.

Daniélou atya. a kiváló teológus még
mélyebben világit rá a kérdés lénye
gére. Az- ember lelki életében három
szférát különböztet meg: a pszichét, a
núszt és a pneumét, A psz-iché a kép
zetek. érzelmek. hangulatok világa.
amely szoros kapcsolatban van a bio
lógiai élettel. A nusz az- emberi lélek
szellemi szférája, amely fölötte áll a
természetnek és az összes szellerneknek.
a személy birodalma ez, melyet a sza
badság és teremtő erő jellemez. A spi
rituális lény világa, aki Istennel foly
tat párbeszédet: ez a szféra sérthetet
len, oda Istenen kivül senki be nem ha
tolhat, sőt az ember szabadságát még
Isten is különös tapintattal kezeli. A
pneuma még a núsznál is magasabb: a
Szeritlélek hatásának szférája.

Az emberi lélek magasabb rétegeibe
nem hatolhat semmiféle pszichikai tech
nika, mert megtorpan a núsz küszöbén.
Legfeljebb a pszichéiq hatol. A psziché
megváltoztatása pedig nem érinti az
ember szabadságát, rnert az- független
a lélektani adottságoktól. Megtérésekkor
gyakran azt látjuk - mondja Daniélou,
- hogy a psziché, legalább is eleinte
változatlan és mégis minden meqválto
zott. A pszichózis terére 'alkalmazva
ezt a téteitt azt mondja, hogy még az
elmebetegség sem csorbíthatja a sze
mély szuverénítását, az őrültet szemé
lyes életének gyakorlásában azonban
gátolja a betegség. F. K.


