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A MODERN LÉLEKTAN ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS

Aki ma a szellemi élet alakulását figyeli, nem lepődik meg, ha egyte
újabb tudományágak és tudományszakok nevével találkozik. Az új tudo
mányok egy része a szükséges, de elaprózódáshoz vezető specializálódás
nak köszönheti létét, a másik része pedig egy ellenkező irányú folyamat
nak,amely megpróbál hidat verni az egyes szakterületek között, s reméli,
hogy ezáltal magasabb egységbe tudja hozni a részletkutatások eredmé
nyeit. Ennek az utóbbi folyamatnak egyik terméke az a kialakulóban lévő

tudományág, amely a lélektan és a teológia határmesgyéjén tallózik és
arra készül, hogy eredményeit a lelkipásztori gyakorlatban is értékesítse.
Határtudomány jellegének megfelelően lelkipásztorkodási lélektannak, a
szokásosabb nemzetközi szóval pasztorál-pszichológiának nevezik.

A régebbi lelkipásztorkodástan megelégedett a vallási élet keretei
nek ismertetésével és azzal, hogy megrajzolta a vallását gyakorló ember
eszményképét, aki szentségekhez járul, kegyelmi életet él, kiveszi részét
az apostoli feladatokból, de az eszményelérésének módjával nem foglal
kozott. Újabban merült fel az a gondolat, hogya lelki élet akadályainak
leküzdésében fel kellene használni a lélektan eredményeit s hogy kívá
natos volna ezeket a lelkipásztorokkal is megismertetni. Ezeket az isme
reteket akarja adni a pasztorál-pszichológia és idővel arra is vállalko
zik, hogy az erre szolgáló módszereket is kidolgozza.

A katolikus pap Jézus Krísztus megbízásából kegyelmet hozó eszkö
zökkel, szentségekkel és szentelményekkel áll a világ elé, hogy azt meg
szentelje, s amikor ezt a munkáját végzi a rábízottak körében, akkor be
szélünk lelkipásztorkodásról. Ennek a munkának elmélete a lelkipász
torkodástan, ebből tanulja meg a lelkek hivatalosan megbízott pásztora,
hogyan kell a híveket gondozni, nevelni és vezetni. Mivel a lelkipásztor
kodás felfogásunk szerínt természetfeletti valósággal, kegyelmekkel kö
zelít a hívekhez, azért eredményes végzéséhez nem elegendő semmiféle,
önmagában mégoly tökéletes, de merőben természetes eszköz, mint pl. a
lélektan, vagy pedagógia. S a lelkipásztorkodás elmélete ts szorosan vett
teológiai tudomány, mert természetfeletti igazságokra és elvekre épül.
Jézus Krisztus, aki magát Jó Pásztornak mondja s akiről az egész tevé
kenység nevét is nyerte, nemcsak örökre utolérhetetlen példája a lelki
pásztornak, hanem a szükséges kegyelmek forrása is. Ennek a gondo
latnak a jegyében a papi tevékenység, mint oa szent cselekmények méltó
végzése, a hitre való tanítás és nevelés, a lelkivezetés, végtelen távlatot
kap s a szentpáli tanítás szerint méltán tekinthető a Titokzatos Test épí
tésének: "Aedificatio Corporis, Christi"-nek. Krísztus Titokzatos Teste,
az Anyaszentegyház a földön magának Krisztusnak az életét éli, tehát
nemcsak a lényeges jegyeit lehet szemlélní, amint ezt a dogmatika teszi,
hanem belső életét, a kegyelmek áradásat egy-egy adott helyzetben, s.
ez már a lelkipásztorkodástan feladata. Ezért is nevezhető joggal "theoló
gia pastoralis"-nak. A lelkipásztorkodástannak azonban jónéhány ponton
érintkeznie kell a profán tudományokkal is, nevezetesen alélektannal,
hiszen a kegyelmi életnek vannak természetes előfeltételei. Ezeken a kö
ZÖlS pontokon épül jelenleg a pasztorál-pszichológía.

A teljesség kedvéért azt is meg kell jegyeznünk, hogya lelkipásztor
kodástant nem mindig így nézték, sőt megszületése is sokkal inkább
gyakorlati szempontoknak köszönhető, mint az elméleti teológia módsze
res továbbépítésének. A Mária Terézia és még inkább fia, II. József ne-
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véhez kapcsolt irányzat törekedett elsőnek arra, hogya lelkipásztorkodás
hoz szükséges gyakorlati tudnivalókat - sajnos az elmélet rovására 
egységes szempontból adják elő a hittudományi főiskolákon. A Rauten
strauch által kidolgozott tanterv pl. egy tárgy keretébe vonja össze a
lelkipásztor tanítási kötelességéről, a hívek vezetéséről és a liturgia vég
zéséről szóló tudnivalókat, s ezzel egy, minden belső összefüggés nélküli,
a hit titkaitól is csaknem elválasztott utasításhalmazt teremt. A meröben
heterogén elemeket tartalmazó anyag azonban nem sokáig maradhatott
meg egyetlen túlzsúfolt tantárgy keretében, hanem az idők folyamán ki
vált belőle a szertartéstan..a sajátos hitoktatási pedagógia, amely kateche
tika néven ismeretes, és a szónoklattan. Legtovább még azokat az eljá
rásokat tárgyaltákaz egyes auktorok a lelkipásztorkodástanban, amelyek
a szentségek vételére készítik elő a híveket, de még ennek a vezetés-tu
dománynak, "hodegetiká"-nak területe is igen szélesnek bizonyult. Ez
mérte fel a lelkipásztori erőket, ez körvonalazta a lelkipásztor működési

területét, de a maga egészében még mindig túlságosan szervezeti jellegű

feladatokkal foglalkozott. Nyilvánvaló azonban, hogy ugyanannak a lel
kipásztori eszköznek, pl. a népmisszíónak, más hatása van falusi és vá
rosi híveknél, nemek és életkorok, foglalkozási ágak is sajátos felada
tokat teremtenek, nem is szólva arról, hogy még mindig maradnak olya
nok, akik a lelkipásztor számára a szokásos eszközökkel "elérhetetlenek".
Ezeknek figyelembevétele teremtette meg csaknem egyidőben a pasztorál
szociológiát és a lelkipásztori lélektant. A csaknem kétszáz esztendős

"sejtoszlási folyamatnak" ez a két lelkipásztori segédtudornány annyira
új eredménye, hogy még húsz évvel ezelőtt is csak elvetve és bizonytalanul
hangzott fel a nevük s mindkét név inkább igényt, mint valóságot je
lentett.

A lélektan és a pasztorális találkozása ,

Maga a teológia nem most találkozott először a lélektannal. Az er
kölcstudomány már régebben is tárgyalt olyan esetekről s azok körül
ményeiről, ahol az akarat szabadsága korlátozott s így nem jöhet létre
teljes értékű emberi cselekedet. A korlátozott akarati tevékenység oká
nak vizsgálatát azonban nem tartotta feladatának, csupán a tényt állapí
totta meg, s levonta belőle a felelősségre vonatkozó következményeket. A
moralisták leírták a lelkiismeret működésének elferdülésit is, pl. az ag
gályosságot, felállították az aggályosokkal szemben támasztható mini
malis követelményeket, megállapították. hogy a legtöbb esetben egyál
talán nem vádolhatók bűnről, még természetfeletti eszközöket is aján
lottak a kínos állapot legyőzésére, de gyökeres kezelésnek senki sem látta
módját. Ezzen nem lehet csodálkozni, hiszen az aggályosság szorongásos
neurotikus mivolta csak a mélylélektan kiépülése óta ismeretes, sőt azon
belül is csak azóta, mióta az megszabadult a kezdeti nagy rendszerek
-egyoldalúságaitól. Az erkölcsi nevelés kérdése is sok problémát vetett fel,
de azt eleve átutalták a pedagógiáha.

Érthető, hogy a lelkipásztorkodástan és a lélektan, amikor ez már
rendellenes lelki jelenségeket is vizsgált, az orvostudomány közvetítésével
került egymáshoz közelebb. A normálistól eltérő magatartás, az elme- és
idegkórtan eredményei ugyanis nyilvánvalóvá tették, hogy jónéhány, a
vallási élet területén mutatkozó rendellenesség megszüntetése - feltéve,
hogy egyáltalában lehetséges - szakorvosi és nem lelkipásztori feladat.
Igy azután kívánatosnak mutatkozott, hogy a lelkipásztor meg is ismerje
a pszichopatológia alapelveit, s a lélek hangszerének, a központi és peri-

194



fériás idegrendszernek megbetegedéseit, sőt újabban az endokrinológia:
valamelyes ismerete is egyre szükségesebbnek látszik. Annál is inkább
szükséges a szakismeret, mert a beteges eseteknél egy-egy rosszul kimon
dott szó, vagy túlszigorú magatartás végzetes lehet (pl. a melankólikusok
nál az öngyilkossági veszély miatt). A lelkipásztori kézikönyvek immár
jó fél évszázada félénken meg is emlitették a "psychiatria pastoralis" el
nevezést, de megelégedtek azzal, hogy az orvosi szakkönyvekből kiemel
jék a lelkipásztori gyakorlatban iselőfordulhatóeseteket. IS azokat az or
vosi szaknyelv minimális igénybevételével írják le.

Ha ezekhez a rendellenes esetekhez hozzávesszük azokat, akiket kü
lőnféle pszichopathiák gyötörnek, akkor méginkább megnövekszik azok
nak a száma, akik szaksz.erű és pontos, megalapozott tauácsokat és irá
nyítást igényelnek. Sokan vannak oly.anok, akiket a köznyelv csupán ide
geseknek mond, a szakember ezzel szemben neurotikusnak nyilvánít.
Nem gondolható el, hogya sokféle féleImi állapot, az elterjedt gyomor- és
szívneurózisok ne lennének hatással a vallási életre. S megfigyelések szél
nak amellett, hogy az egészséges vallási élet sok olyan állapotnak veheti
elejét, amely utóbb valamilyen testi tünetben is megmutatkoznék.

Joggal felmerül a kérdés, hogy nem túlságosan nagy energiabefék
tetés-e, ha a lelkipásztor olyan eseteknek ÍJs figyelmet szentel, amelyek
kevés reménnyel kecsegtetnek. Az igazi lelkipásztor azonban nemcsak
a bibliai kilencvenkilenchez érez küldetést, hanem tisztában van azzal,
hogy kötelessége a századik után indulni, még akkor is, ha az ilyen ter
mészetű gyengesége miatt marad el a nyájtól, vagyis nem találja lelki
egyensúlyát és nem képes örvendező és jócselekedeteket termő keresz
tény életet élni. A Szentírás is azt mondja, hogy "nem az egészségesnek
kell az orvos, hanem a betegnek", s a lelkipásztornak tudnia kell, hogy
ha magát a lelket a bűn rontja is meg, a testtel összekötött lélek néha
nehezen, vagy hamisan szólal meg hangszerének gyarlósága miatt,

Sa teljesen egészséges léleknek is megvannak a maga törvényszerű

ségei. Itt sem lehet merőben ösztönös emberi megérzésre hagyatkozni s
azt várni, hogy egészséges lelkű lelkipásztor egészséges lelkű híveihez
feltétlen bizonyossággal megtalálja a megfelelő hangot. Amint az ered
ményes nevelés sem tudja nélkülözni az alapvető ösztönös nevelési kész
séget, ugyanúgy a lelkipásztorkodás sem nélkülözheti az intuitiv ember
ismeretet és bánni tudást, de amint a veleszületett nevelési készség nem
teszi feleslegessé .a neveléstudományt,az utóbbi sem teszi feleslegessé a
pasztorálpszichológiát. A lelkipásztor sikeres működése a gyakorlatban
sokszor fordul azon, hogy milyen az emberekhez való viszonya. Mind az
ügy, mind a hívő, mind a saját számára szükséges, hogya reábízottaknak
a személyiségét fogja meg, problémáikat, konfliktusaikat necsak tünetileg
tudja kezelni, hanem azok forrásaival is tisztában legyen. Akkor kelet
kezik a hívőben az .a benyomás, hogy lelkipásztora megérti őt.

Kérdés azonban, 'hogy talál-e a mai lelkipásztor olyan kész lélektani
rendszert, amelybe beleépíthetné a maga ismereteit, s amely a gyakorlat
ban is használhatónak bizonyul a számára. Erre csak fenntartásokkal vá
laszolhatunk.

Ismeretes, hogy a lélektan eredetileg csak a tudatos emberi csele
kedetekkel foglalkozott, s jóformán csak a századunk elején jelent meg
az az új irányzat, amely megmutatta, hogy a lélek élete korántsem merül
ki ezekben a folyamatokban, hanem olyan tényezők is működnek ben
nünk, amelyekről a legtöbbször' sejtelmünk sincs. Ma már szinte köz
helyként hangzik, ha arról beszélünk, hogy benyomásaink, élményeink,
tapasztalataink, kívánságaink elmerülnek ugyana feledés homályában,
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de nem vesznek el, hanem megfelelő alkalommal, rendszerint jelképes
formában ismét jelentkeznek s jó, vagy rossz hatást gy.akorolnak ránk.
Mint ismeretes, ezzel a tudatalatti világgal foglalkozik ma alélektannak
egyik igen tekintélyes ága, a mélypszichológia. A lelkipásztornak is ér
deke, hogy 'ennek az eredményeit figyelemmel kisérje, hiszen a minden
napi életben elég sokszor találkozik olyan esetekkel, amelyek tudatalatti
eredetűeknek látszanak, pl. törekszik valaki a jóra, és ennek ellenére
sorozatos kudarcokat kénytelen elkönyvelni. Annyi lélektani tudás is jó
szolgálatot tehet ilyenkor, amennyi a baj felismeréséhez elegendő, mert
így tudja felebarátját gyógyítás céljából szakemberhez irányítani.

S az emberismeret szempontjából .az is kívánatos, hogy rendelkezzék
valamelyes ismerettel a lélektan másik nagy terűletén a kész, kialakult
jellemalkatokat vizsgáló karakterológiában. A karakterelógiának egyik
ága sincs ugyan abban ,a helyzetben,' hogy részletekbe menő, tévedhe
tetlen és ráadásul gyors emberismeretre tanítson meg minket, de amit
mond, az feltétlenül hasznos, mert intuitivalapon keletkezett részlet
meglátásainkat egységbe segít foglalni s a további tájékozódásra szem
pontokat nyújt.

A pszichológiában a mélylélektant és .a karakterológiát ma kűlönálló

tudományágakként tartják nyilván. Ha azonban elfogadjuk azt a szem
pontot, hogy arnikor a teljes személyiséget szernléljűk kialakult mivoltá
ban, sztatikus karakterológiáról, ha pedig magát az alakulást figyeljük,
akkor dinamikus karakterológíáról, vagyis mélylélektanról beszélhetünk:
ebben az esetben nemcsak a két tudományág kerűl egymáshoz közelebb,
hanem az emberismeretre törekvő lelkipásztor is könnyebben tudja egy
ségbe rendezni ismereteit. A többi lélektani irány, mint pl. a viselkedés
Iélektan, alakelmélet. funkcionális lélektan, hormikus lélektan, faktor
elmélet stb. kiesik a lelkipásztor érdeklődési köréből, nemcsak mert az
anyagbőség miatt sincs lehetősége ezek áttekintésére, de azért is, mert,
ezek az irányok csak részjelenségeket vizsgálnak. A mélylélektan és a
karakterológia ismerete elegendő számára, mert a lelkipásztor vagy egyes
jelenségeknek az okát akarja fylkutatni, s akkor a mélylélektant veszi
igénybe, vagy általános képet akar nyerni valakiről, s akkor a karaktere

'lógiához fordul.
A tájékozódást mindenesetre megnehezíti, hogy az érdeklődő egy re

ménytelenül áttekinthetetlen, hatalmas irodalommal áll szemben s abban
a legkűlönfélébb irányzatokkal, amelyek közül jónéhány kifejezetten val
lásellenes, vagy bizalmatlanul nézi a vallást. Felmerül az a kérdés is,
hogy szabad-e egy kialakulóban lévő tudományhoz fordulnunk gyakor
latban is alkalmazandó tanácsokért. Szeríntem azonban addig nem vár
hatunk, amíg a lélektan terűletén minden tisztázódik, hiszen egy tudo
mány sohasem lezárt, s állandóan halad. Emellett pedig az is biztos,
hogy sok meglátás már véglegesen, továbbépítésre várva kapott helyet a
lélektani tudományban. Az első nagy rendszerek túlságosan egyoldalúak
voltak, leginkább azért, mert módszerükkel túlmentek a szaktudomány
illetékességének területén és bölcseleti, sőt hittudományi kérdéseket is a
saját síkjukon próbáltak megoldani. Pedig, ha itt-ott van is a filozófiá
nak és teológiának a lélektan síkján vetülete (pl. amikor a lélektan a
vallást, mint élményt kezeli), a vetület még korántsem azonos a teljes va
lósággal. A mi feladatunk azonban az, hogy disztingváljunk a lélektani és
a világnézeti 'elemek között, s ebben az esetben többnyire előtűnik az, ami
számunkra is értékes új eredmény. Igaz, hogy a lélektan termetén nehéz
egymástól elválasztani a szaktudományos és bölcseleti elemeket, de még
sem lehetetlen. Jó példáját látjuk ennek a mai keresztény bölcselet elmé-
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Teti pszichológiai kérdésekkel foglalkozó részében és a megujhódó kato
likus erkőlcstudományban. S ha valaki még rníndíg bizalmatlan volna,
azt megnyugtathatják XII. Pius pápa nyilatkozatai, amelyek nemcsak,
hogy nem itélik el a modern pszichológia törekvéseit, hanem bíztatják a
szakembereket a tudattalan világának szorgos kutatására. Természetes,
hogya pasztorál-pszichológiának a már tisztázott eredményekre kell tá
maszkodnia.

li. mélylélektanok főbb irányai

A lélektani rendszerek sok fontos alapelvét ma már közkincsnek te
kinthetjük, főleg a "klasszikus" mélylélektant illetően. Hadd emeljem
ki belőlük csupán azokat a megállapításokat, amelyeket a gyakorlati lel
kínásztor közvetlenül is értékesíthet.

. A tudatalatti világ első igazi felfedezőjének, Siegmund Freud-nak
gondolatai tartalmilag messze állnak ugyan a keresztény felfogástól, mégis
ő az, aki kidolgozta azt a módszert, amelynek segítségével fel lehet derí
teni 2 tudattalan, zavart okozó tartalmakat. Freud és követői szerint sok
.szor maga a tudatosítás is elegendő a probléma megoldására, ha a páci
ens kisebh-nagyobb ellenállását sikerül leküzdeni. Ez az úgynevezett
pszichoanalizis. Freud a maga betegeinek analizisei nyomán feltételezi,
hogy az ember szexuális ösztönének megnyilvánulásait kénytelen elfoj
tani s az elfojtott ösztönös törekvés a lélek oenzurát gyakorló hatalma
miatt többnyire csak pótcselekvések formájában jelenhet meg a külvilág
előtt. Ilyen pótcselekvés koros forrnában a neurózis, de szerenesés ese
tekben sikerül az ősi erőt magasabb érdekek szolgálatába állítani, vagyis
szublimálni. Freud szerint még a tudomány és a művészet is csak a
szexualitás álruhás megjelenése. Ezt a nézetét még a követői közül sem
fogadja el mindenki, de maga a lélekelemző eljárásmód és az említett
fogalmak minden későbbi mélylélektani rendszerben helyet kapnak, bár
a fogalmak körét és tartalmát az egyes szerzők szűkitik, vagy tágítják.

Így tesz p1. Alfred Adler is, akinek nevéhez fűződik a második nagy,
tartalmilag is újat hozó rnélylélektani rendszer megalkotása, az individu
álpszichológia. Szerinte az ember végső rnozgató erője nem a nemiség,
hanem az érvényesülési törekvés, vagy nyers formájában a hatalmi vágy.
Azt tanítja, hogy ha valaki nem tudja képességeit kellő módon kibonta
koztatni, selejtességtudat vesz rajta erőt és a megbénitott cselekvő erő

embertársaival szemben is hibás magatartási formákba sodorja bele. Min
den embernek van valami "élettere",bár ez nem mindig tudatosul, s az az
ember billen ki a lelki egyensúlyi helyzetéből. akinek lappangó életter
vét környezete keresztülhúzza. Adler tehát már figyelembe veszi a tár
sadalom és a külvilág hatását is, bár nem kellő mértékben, de ezen a
ponton nyit utat rendszere továbbépítésének.

Nem mondható el ugyanez a harmadik rendszeralkotóról. a svájci
C. G. Jung-ról, aki mélyebben tárja fel ugyan a tudattalan világát, mint
Freud és Adler, de azt hirdeti, hogy az ember mindent csak ,~ivetít"

magából, s amikor az életének értelmét adó értékek felé tör, akkor is a
saját lelkének tartományait járja. Ez a nézete okkal bírálható, de érdeme,
hogy rámutat arra, hogy alélek fejlődésében mit jelentenek a szépnek,
jónak, igaznak az értékei, amelyek mellé Jung oda állítja a vallást is.
Követői azt tekintették fő feladatuknak, hogy az értékfelfedezés útjait, a
lélek belső világát pontosabban megrajzolják os ennek során fontos szere
pet juttattak a lélek belső egyensúlya kérdésének is.

Freud az élményeknek és lelki konfliktusoknakaz okát kutatja, s
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egész felfogása kauzális jellegű, Adlert inkább az érdekli, hogy milyen
célok vezetik az embert cselekvéseiben, s ezért inkább finális szempon
tokra van tekintettel, Jung viszont a két nézőpontot .igyekszik egybehan
golni. Ami pedig a lélektan segítségével végzendő gyógyítási eljárást, a
pszichoterápiát illeti, Freud a tudatosítással igyekszik gyógyítani, Adler
szerint nevelni kell a pácienst; Jung pedig neurotikus "ál-értékek" helyett
valódi és egészséges értékekre akar ráébreszteni.

Az újabb kutatás szerint mindegyik említett tényező fontos önmagá
ban is, de egészet csak együtt adhatnak s ezért beszélhetett már Birnbaum
is laZ egyes irányok konvergenciájáról, Kétségtelen, hogy bár azóta újabb,
eltérő irányzatok sarjadtak a klasszikusnak elismert rendszerek nyomán,
mégis közeledünk egy egyetemes lélektan és "univerzális pszichoterápia"
felé. Annyi bizonyosnak látszik, hogya lélektan ma már túlvan azon,
hogy csupán egy, vagy néhány tényezővel próbálja megmagyarázni az
egész embert. Katolikus részről kiváló kutatók kapcsolódnak a munkába,
így Tesson, Nodet, Pasche, Beirnaert, akik a pszíchoanalizts- egyoldalú
ságaií vették bírálat alá; Adler gondolatait tette mérlegre R. Allers, Jung
lélektanát próbálta hasznosítani J. Rudin; r. Caruso személyiséglélektana
pedig méltán tekinthető az eddig elért eredmények szintézisének. Ma már
részletkérdéseket is dolgoztak ki és pedig figyelemmel a pasztorális szem
pontokra LS. Gagerna lelkivezetésben mutat rá a mélylélektan szerepére,
Goldbrunner a tökéletesedés és az életszentség kérdéseit bogozza, Heinen
a szeretetre való törekvés hibás módjait taglalja. Egyre több szó esik a
hibás bűntudatról (Hüfner) s más lelkipásztori kérdések is megtalálták már
a maguk specialistáit,

A fejlődés külön érdekessége, hogy a mélylélektan oldaláról is fel
merült, a lelkipásztori kapcsolatok felvételének gondolata, úgyannyira,
hogy V. Frankl .a saját módszerével megoldhatatlan eseteket egyenesen
valamiféle "orvosi lelkipásztorkodás" körébe akarja utalni. Álláspontja,
hogy "vannak esetek, amikor a beteg számára a pap szükségesebb vol
na, mint az orvos", különösen, ha a kezelés folyamán világnézeti elemek
kerülnek elő, s nem ideális, ha a "megnyugtatás" kizárólag az orvosra
hárul. Neki is problémája, mint annyi más katolikus orvosnak, hogy
meddig terjed az ő Illetékessége és hol kezdődik a papi feladat. Az ő

vizsgálódása is arra mutat, hogya Freudtól kiinduló pszichoanalitikus
irányzat, az ún. ortodox irány, míután 'egyéb elemeket is felvett magába,
teret 'enged a lelkipásztornak is a személyiség összhanghoz segítésében.
Ezeknél a katolikus gondolkodóknál már nem is annyira pszíchoanalízís
ről, lélek-elemzésről van szó, hanem "pszicho-szintézLsről", sőt Caruso
egyenesen "exisztenciális szintézisről" beszél. Egyöntetű nézetük, hogy a
józanul alkalmazott lélekelemzés eredménye a helyes önismeret lesz, s
közvetve mások lelkének megismerése is.

Az Adier-féle irányzatból is találni utat a vallás és a lelkipásztor
kodás felé. Adler és követői, mint Künkel és Stekel is mindig erősen

pedagógíaí beállítottságúak voltak s hangsúlyoztak, hogy az az ember
marad lelkileg egészséges, akiben a mások felé irányuló altruista maga
tartást nem nyomja el az önzés, s akiben egyensúlyba jutott az én-es és
a mí-es beállítottság. Ezt a felfogást állította bele a keresztény értékrend
be Allers, hangoztatva, hogy az előbbi reláción kívül még rendben kell
lennie az Istennel és sajátmagunkkal való kapcsolatunknak is. Ö maga a
szexuális nevelés területén emeli ki a vallás nagy jellemalakító értékeit.

, Adler nyomán keletkeztek még azok az irányzatok, amelyek valami
jól megfogalmazott jelszóba, illeteve formulába akarják beleszorítani az
életet és annak történéseit. Sajnos, a kérdést nagyon le akarják egyszerű-
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síteni, holott az élet sokkal bonyolultabb, semhogy néhányszavas mon
datba bele lehetne foglalni. Nyilvánvaló, hogy sok tényező marad ki
ilyenmódon. Ha azonban megvalósítandó célt fogalmaz meg az ember a
maga számára, akkor rendkívül nagy lendítőerőt kaphat akár az egész
életre is, amint azt sok szeritünk jelmondatából látjuk, Míndent össze
vetve, a lelkipásztor az indívtduálpszíchológta eredményeit főleg a neve
lés termetén tudja hasznosítani, továbbá a gyakorlati emberkezelésben.
amint erre világi vonatkozásban példát mutatott Carnegie a maga üz
leti ízű, sokat olvasott munkájában.

Jungnak .a mi szemünkben igen nagy érdeme, hogya vallás központi
helye és jelentősége mellett érvel. Sokat szokták idézni ezt a mondatát
"Az életút felén, azaz a harmincöt éven túl lévő összes pácienseim kö
zül nincs egyetlenegy sem, akinek ne a vallást illető magatartás volna a
végső problémája". Azt tanítja, hogy az emberi lélek mélyén ősi képek
élnek, amelyek jelképes formákban újra meg újra megjelennek az élet
folyamán. Ezek kőzül az ún..arche-tipusok közül az apa és anya képe
mellett a leghatékonyabb az, amelyet a míndenség végső forrásáról, az
Istenről hordozunk magunkban. Amíg azonban Jung ennek is, mint min
den más ősképnek, csak pszichikai realitást tulajdonít, a katolíkus J.
Rudin meg is próbálja mutatni a bennünk levő istenkép ezerepét a val
lási élet számára. A katolikus tanításnak megfelelően oda következtet.
hogy az istenkép hatékonyságának 'a végső oka az, hogy Isten az embert
saját képére és hasonlatosságára teremtette, miért is az ember a legben
sőbb dolgaiban rá is talál alkotójára. Világos azonban, hogy az egyolda
lúan megalkotott istenkép bálvánnyá válhat, s ez mindig megtörténik,
ha az ember egy tulajdonságot emel ki a többi rovására. így lesz a min
denség abszolut urának képéből tirannus, így érezheti őt az ember ma
gától végtelen messzeségben, vagy 'ellenkezőleg, ember formára alkotja
meg az istenképét, nagyapóként gondolva el. Az elmoralizált istenkép
Örök Törvényhozója kicsinyes könyvelőnek tűnhet fel, aki kérlelhetetle
nül őrködik törvényeinek megtartásári. A szekularizált istenképre pedig
az jellemző, hogy az Isten végtelen tulajdonságait be akarja szorítaní a
látható világba. Míndenhatóságát átvihetiaz ember a földi hatalmassá
gokra, rnindentudását a tudományra, a jóságából így lesz merőben huma
nitárius eszme, Egyesek lelkében még mágikus, vagy démonikus vonások
is kapcsolódhatnak az istenképhez.

Az így eltorzult istenképek hivnak elő lehetetlennek tűnő magatar
tásmódokat, keltenek pl. többnyire aggályosságot, kergetik bele az em
bert soha véget nem érő kényszeres cselekedetsorozatba s okozzák a per
fekcionizmusnak nevezett kényszerességet, amely abban áll, hogy az em
ber vallásos védőhatalmak segítségével törekszik maga köré olyan bás
tyát építeni, hogy őt még kísértés se érhesse. Ahelyett, hogy Istenbe ve
tett bizalommal vállalná a küzdelmet, tönkreteszi magát az elérhetetlen
utáni vágyban. Üjabb esete annak, arnikor a lelkipásztor csak alapos
lélektani tudás birtokában fordíthatja jó irányba beteg hívét.

A karakterológiáknak talán nincs ennyire közvetlen hasznuk a gya
korlat számára, viszont nagy előnyük, hogy hozzászoktatják az embert
a személyiség meglátásához. S ekkor nem döntő, hogya Kretschmer-féle,
testalkatra figyelő, a Jaensch, Ribot, a már említett Jung és Adler,
Ewald, vagy az értékelméletre alapozó Spranger, Dilthey, esetleg a
Noszlopi-féle tipológia szolgál-e a szétszórt emberismereti adataink kö
zös nevezőjéül.

Ezzel a néhány gondolattal természetesen nincs elintézve a mélylé
lektanok és a vallás, illetve a karakterológia és a vallás körül felmerült

199



minden nehézség, de a kapcsolódási lehetőségek sincsenek kimerítve, bár
az előbbi leegyszerűsítettmodellek talán hajlamosítanák az embert arra,
hogy még létező problémákat megoldottnak lásson. A gyakorlatban még
a megoldások ellenére is tovább élnek nehézségek, mert az irodalom bő

sége miatt a szakemberek sem vesznek tudomásul minden eredményt
Például a Freud pánszexualízmusa elvi síkon elintézett dolognak számít,
mégis vannak pszichoanalitikusok, akik nem tudnak szabadulni az ere
deti freudizmus túlzásaitól. Az akaratszabadság körül felmerült aggodal
makat is sikerült már tisztázni s jelenleg a bűnösségérzés körül folyik
harc a fogalmi tisztaságért. A sok értékes eredményt kár volna felhaszná
latlanul hagyni, sőt azt is meg kell kísérelnünk, hogy a lelkipásztorkodás
számára rendszerbe foglaljuk. Éppen az a pasztorál-pszichológia feladata.

A pasztorál-pszichológia helye a tudományok között

Altalánosságban azt kell mondanunk, hogy a pasztorál-pszichológia
a vallásos élet lélektani törvényeivel és sajátosságaival, meg a lélektani
tényeknek és törvényeknek a vallási életre tett hatásaival foglalkozik.
Nem elégszik meg azzal, hogy az általános lélektannak néhány megálla
pítását alkalmazza a vallásos nevelésre, hanem magát a vallási életet is
lélektani elemzés tárgyává teszi. Tényeket igyekszik lerögzíteni, mint pl.
a lelkipásztor ráhatása nyomán keletkezett helyzet, tehát ennyiben le
írótudomány, de törvényszerűségeket is keres a tények mögött s ony
nyiben magyarázó jellegű ismeretrendszer. Nemcsak a Iegegyetemesebb
törvények érdeklik, hanem foglalkozik tipusokkal és az egyes ember
vallásosságával is.

Ez meghaladja a hodegetika feladatát, mert az csak a szentségek vé
telére és a vallásos életre való elindítással foglalkozik, de a természet
feletti élet küszöbén átengedi a vezetést más lelkipásztori eljárásmódok
nak. Az új lelkipásztori lélektan nem azonos a valláslélektannal sem, ha
talán sok a közös terület közöttük, mert az utóbbi elméleti szempontból
és sokkal tágabb körben foglalkozik a vallással, míg az első minél előbb

igyekszik levonni a gyakorlati következtetéseket az egyes megállapítások
ból. Az erkölcstudomány feladata vele kapcsolatban az, hogy meghúzza
a pszichológia alkalmazhatóságának a határait, s hogy ártalmatlanná
tegye az esetleges helytelen gondolatokat. Ezeket a vonatkozásokat fej
tették ki XII. Pius pápa említett, híres nyilatkozatai is. A világi tudo
mányok közül természetesen a lélektan áll hozzá legközelebb. A pasz
torál-pszichológia jelleget tekintve, leginkább azt a helyet foglalja el a
lelkipásztori ismeretek között, mint a nevelés-lélektan a pedagógia ágai
között. Kissé a vallás pedagógiájának is tekinthető, amennyiben a val
lásos életre való ráhangolassal ésannak továbbfejlesztésével foglalkozik,
de az iskolai hitoktatást és nevelést túlhaladva, ,s annak tantárgy jelle
gét mellőzve, valamennyi életkor vallásossága érdekli.

Hogy önálló tudomány-e, vagy sem, arról korai volna nyilatkozni.
valamint arról is, hogy szoros értelemben vett tudomány, vagy meg nem
tanulható művészet-e esetleg. A számos monográfia, az eddig megtartott
néhány kongresszus eléggé meggyőző erővel bizonyítja, hogya pasztorál
pszichológia létező dolog, bár összefoglaló jellegű és gyakorlati szempon
tokra tekintettel lévő munka a W. DemaL könyvén kívül nincs, legalábbis
a számunkra hozzáférhető irodalom keretein belül, ha csak hozzá nem
vesszük még a Van der VeLdt és Odemoold nagyszerű, de inkább tájé
koztató jellegű művét, valamint Rinqel. és Lun érdekes próbálkoeását,

Ami a pasztorál-pszichológia témáit és tárgyát illeti, tanulságos fel-
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sorolni és nagy vonalakban áttekinteni az elszórtan említetteken kívül
azokat, amelyek leginkább az érdeklődés középpontjában állnak. Altalá
ban mindaz érdekli a lelkipásztort, aminek a segítségével jobban mélyére
tud hatolni hívei problémáinak. A lélektani ismevet segít házassági ne
hézségeket megoldani, a szeretet körül felmerülő kiélezett helyzeteket
megszüntetni, s általában véve megalapozza a gyóntató pap tanácsait. Új
eszközöket ad a kísértések leküzdéséhez, az akarat erősítéséhez. sőt jó
szelgálatot tesz beteges eseteknél is, amilyenek' a neurózísok. Hogy mind
ez nem elmélet, hanem valóság is, bizonyítja az a három pasztorál
pszichológiai továbbképző tanfolyam, amelyet a new-yorki Fordham
egyetemen tartottak orvosok, pszichiáterek, képesített tanácsadók, kato
Iikus, protestáns és izraelita lelkészek részvételével. Nemcsak a hallga
tók toborzódtak össze ennyi hivatásból, hanem az előadók is, s mindegyik
ülést vi ta követte.

Az első, 1955-i összejövetel a következő nagyobb témákkal foglalko
zott: a bűnösségérzés, a szexuális nevelés, az aggályosság, a rendellenes
félelmek és a pszichopathtás személyiség kérdése.

A második, két évvel később megtartott tanfolyam már sokkal 'egysé
gesebb témákat ölelt fel. Előadások hangzottak el a házasság mai helyze
téről, a családok szétbom1ásának okairól s a házassági tanácsadás kor
szerű módjairól, Beszéltek a házasságra való érettségről. avegyesházasság
lélektani vonatkozásairól, az alkoholizmus családrontó hatásairól. Egy
másik részleg a szexuális fejlődés menetével és az idevágó nevelési prob
lémákkal, a rendellenességekkel, illetve a bűnös szokásokkal foglalkozott,
külön tárgyalva meg mindegyiknél, hogy a segítésben mi a szülő, az iskola
és a lelkipásztor feladata. A harmadik részleg a serdülőkorban lévő gyer
mekek nevelésének lelkipásztori vonatkozásait taglalta.

A harmadik, 1959-es 'tanfolyam anyaga számunkra bizonyos vonat
kozásokbimegészen különösnck tűnik. Ami az alkoholizrnust illeti, ez ná
lunk is ismeretes, de meglepő az, hogy ott ebben a vonatkozásban már
gyermekekről és nőkről is szó esett. A kábítószerek élvezetéről elhang
zott előadások pedig ugyancsak döbbenetesen tárják elénk az ottani lel
kipásztorkodás nehézségeit.

A lelkipásztori lélektan tárgyköre ennél természetesen jóval bővebb.

Dernal például beszél a nemek sajátságairól a vallási és erkölcsi életben,
foglalkozik azoknak a problémájával, akik saját hibájukon kívül nem há
zasodtak meg, de szerottek volna, vizsgálja az életkorok vallásosságát, a
vérmérséklet és a jellemalkat sajátságait s az egyes foglalkozásoknak a
vallásosságra gyakorolt hatását, majd külön fejezetet szentel a beteges
eseteknek.

A felsorolás nem teljes és mégis olyan gazdag, hogy szinte azt sej
teti, mintha nem volna szó másról, mint arról, hogy a sokféle anyagót
egy helyen tárgyaljuk. Pedig ez a feltevés éppúgy nem állja meg a helyét,
mint az, hogy valamiféle szinkretista törekvéssel állnánk szemben. A
pasztorál-pszichológiának megvan a maga sajátos szempontja, amely meg
különbözteti minden más ismeretkörtől, s eszközeiben is többlettel rendel
kezik, mint a felsorolt gyakorlati tudományok, mert hiszen az ima, a
szentségok vétele, Isten jelenlétének tudata elsőrendű lelkipásztori esz
közök voltak és maradnak is mindig.

Felmcrűlhet végül aza kérdés is, hogy vajon a lelkipásztorkodás
rnit adhat viszonzásul magának alélektannak ? A vallás pszichoterápiai
értékét ma sok szakember határozottan állítja, s különösen a bűnbánat

szentségének a szerepe érdekli őket. Némelyek egyenesen a régen keresett
"rövid gyógymódnak" szerétnék elkönyvelni a gyónást, természetesen
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helytelenül. A vallásos életnek a gyógyító hatása nem tagadható, de éppen.
úgy mel1ékhozamként kezelendő, mint pl. a szeritkenet szentségénél a
testi javulás. Ez is akkor következik be, "ha lelkének is javána válik";
ha nem, akkor hinnünk kell, hogy az örök értékek szempontjából a tény
leges állapot a kedvezőbb. A lelkipásztor számára a gyóntatás kiapadha
tatlanemberismereti forrás. Ha Iélektanilag is felkészülten nyúl a problé
mákhoz, saját tapasztalata is gyarapodik s kialakul benne a készség,
amelynek segítségével bonyolult eseteket röviden, határozottan és sike
resen meg tud oldani.

A lelkipásztor segíthet a gyógyító orvosnak is, mert sokszor egyedül
ő van abban a helyzetben, hogy kellő szakértelem birtokában rnindenki
más előtt felismerjen lelki rendellenességeket, hiszen nem ritka eset, hogy
a pap mélyebben lát egy-egy ember lelkébe, mint annak .a legközelebbi
hozzátartozói, s így módjában áll rábírni felebarátját, hogy az a termé
szetes eszközöket is vegye igénybe szükség idején.

Amit az egyes lelkipásztor .a tudományoktólelvi síkon megkap, azt
közvetlenül az egyes embereknek adja vissza, akik hozzáfordulnak ba
jukban, vagy örömükben. A pasztorál-pszichológia pedig a maga fennál
Jásával újabb illusztrációja lesz annak az ősi tételünknek, amely szerint
a kegyelem működése nem rombolja le a természetet, hanem inkább tö
kéletesíti. A Ielkípásztor felé felhívás a "jó pap holtig tanul" elv alkal
mazására, a hívő pedig csak megnyugvással fogadhatja, hogy lelkipász
torai egyre korszerűbb eszközökkel igyekeznek segítségéré lenni.
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Józef Szczawinski 1924-ben született Luo
linban. 1946 óta jelennek meg versei, a ka
tolikus sajtóban dolgozik, részint szíru
krítrkusként. Itt közölt költeményeit Derűs

idő círnú kötetéből Vettük, amely 1956-ban
a varsói PAX kiadásában látott napvilá
gat.

V éső lyukat sziklába nem váj
úgy, mint a csepp, mely csak csepeg.
A hőkölő hajót kőpartnál

fogják az apró lánc-szemek.

Nagy fát díszít sok kis levélke,
szívárvány vízcsepp fénye lesz.
Csillag-himnusz! Szférák zeneie-l
- hegyormon hallhatóbb a nesz.

Útján halálnak és időnek

ímánk egy révüU alkonyon,
.mint mellből légzés, ajkon ének:
magától kél - bennünk vagyon.

Egen fényoszlopok nyalábja,
világűrben naprendszerek 
s a Malaszt hófehér mannája
itt van közel, vedd és egyed.




