
SZENTMÁRTONI MIHÁLY

VALLÁSOSSÁG ÉS LELKI EGÉSZSÉG

A probléma elővigyázatos megfogalmazása
. A vallás és lelki egészség viszonyában meglehetősen nagy a zűrzavar. Ez jel
lemző a szakirodalomra is: bizonytalanság jellemzi mindkét szakterületet, a teo
lógiát éppúgy, mint a pszichológiát. Gregory Zilboorg sok szempontból helyesbí
tette Freud egyoldalú törekvését, hogy a vallásosságot a neurózisok közé sorolja;
mégis vonakodott attól, hogy a lelki egészséget közös nevezőre hozzák a vallásos
sággal. "Ha valaki lelki beteg, nem válhat belőle még jó utcaseprő sem, nemhogy
egészséges vallásos ember. Ezzel szemben találkozunk mélyen vallásos bűnözők

kel és hiteles életszentséget megvalósító neurotikusokkal. Ezért vagyok igen elő

vigyázatos, amikor valaki azt hangoztatja, hogy a vallásosság elősegíti a lelki
egészséget; és fordítva, hogy a lelki egészség az életszentség hordozója.v'A prob
léma higgadt tanulmányozását egyes régi és új előítéletek és tévhitek is akadá
lyozzák. Ezekkel a téves felfogásokkal foglalkozik részletesebben Vető Lajos Ta
pasztalati valláslélektan című könyvében.2

Az első ilyen tévhit szerint a lelki betegség minden további nélkül értéktelen
né teszi az illető vallásosságát. Ez a felfogás különösen a múlt században volt
divatos. Ha egy történelmi személyra sikerült rábizonyítani, hogy lelkibeteg volt,
ezzel leértékelték tetteit, tanítását és vallásosságát. Pedig nem egy nagy történel
mi személyíség volt beteg, beteges vagy szenvedő ember, mégis maradandó érté
kű műveket alkottak. Vető a következő neveket sorakoztatja fel: Kant, Schiller,
Beethoven, Dosztojevszkij, József Attila. ,

A másik tévhit szerint a vallásosságra való hajlam és a beteges lelki alkat ta
lálkozása a legjobb előfeltétele a vallásos géniusz kifejlődésének. Igy került
Szent Pál a betegek listájára (epilepsziát gyanítottak nála). Talán nem fölösleges
megjegyezni, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján ezt nem lehet bizonyí
tani. Sok prófétát is klinikai esetnek tartottak.

Nyugodtan elhatárolhatjuk magunkat az imént említett tévhitektől. Mégis
megmarad egy nyugtalanító kérdés: Okozhat-e a vallásosság lelki betegséget?
Hogy a kérdés nem alaptalan, arról meggyőződhetünk,ha körüljárunk egy elme
gyógyintézetet: sok beteges vallásos tünettel fogunk találkozni. Ennek alapján
mégsem következtethetünk arra, hogy ezek vallás okozta lelki betegségek. Volt
ilyen próbálkozás is. Anton T. Boisen, fiatal lelkész, egyenesen azt bizonygatta,
hogy a pszichózis lényegében vallásos folyamat, amelynek segítségével a személy
igyekszik új integrációt biztosítani pszichéjének. Abból a (saját) tapasztalatból
indult ki, hogy a pszichózis az ember életmodelljének összeomlása, és ezért csak
úgy gyógyítható, ha az érintettnek van ereje arra, hogy az életét alapvetőenújra
rendezze. Ezt az erőt az ember sokszor meríti a vallásból.3 Ma azonban tudjuk,
hogy a szkizofrénia (erre vonatkozott Boisen megfigyelése) jellegzetes jegye a va
lósággal való kapcsolat beszűkülése, ezért a lelki beteg vallásos képzeteit sem
szabad tárgyilagosabbnak tartanunk, mint egyéb képzeteit. Ezt a nézetet teszi
magáévá W. L. Lowe is, aki sok klinikai adat alapján következtet arra, hogy a
szkizofréniánál a vallásos tünetek mindig csak utólagos jelenségek, és valójában
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súlyos szorongás kifejezői, nem pedig hiteles misztikus megtapasztalásból eredő
valós élmények. Vallásos embereknél természetes jelenség, hogy swrongásuk
vallásos kategóriákban jut kifejezésre.'

A lelki betegségeknél tehát a vallásos tünetek a többi tünetek szirrtjén keze
lődnek. Azt pedig tudjuk, hogyatünetképződésa kultúra hatása alatt áll. Koráb
ban sokkal több volt a vallásos hallucináció vagy téves képzet: a beteg Isten kűl

döttjének tudta magát, úgy vélte: angyalok, illetve démonok kísértik, ellenőrzik

gondolatát, stb. Ma a démonokat felváltották a komputerek. rádióhullámok, a be
teget titkos kémszervezetek kísérik, stb. Igy is mondhatnánk: az ipari fejlődéssel

a beteges képzelödések is modernizálódtak. - A vallásosság tehát nem okozója a
lelki betegségnek.

Vallásosság és psziché
Záró tételünket meg is fordíthatjuk: ahogy a vallásosság nem okoz lelki beteg

séget, úgy vallásossággal -nem is lehet gyógyítani azt. A vallás nem helyettesít
heti a pszichiátriát vagy a pszichoterápiát, Lelki betegséget (pszichózist) éppúgy
nem lehet imával és megtéréssel gyógyítani, mint ahogy nem lehet fejfájást vagy
más szervi betegséget. Mégcsak azt sem lehet minden további nélkül állítani,
hogy a vallásos emberek átlagban normálisabbak vagy egészségesebbek, mint a
nem vallásosak, jóllehet veszünk magunknak akkora bátorságot ebben a dialo
gizáló Világban, hogy megvalljuk. a vallásos személy mégiscsak rendelkezik bizo
nyos esélytöbblettél pszichés téren. Éppen ez tanulmányunk tárgya.

A területek fönti elhatárolását azért tartjuk fontosnak, mert manapság egyes
karizmatikus csoportok eltúlozzák a vallásos megtapasztalás emberformáló ere
jét: elvárják tőle a gyógyító hatást. Ilyen kórökben "lélekben való gyógyításról"
"Krisztus-terápiáról" beszélnek. A vallásosság más szerepet tölt be az ember
életében. A vallás elsősorban nem gyógyító tényező, hanem megszentelődés.De
a megszentelődés (Heiligung) gyógyulás (Heilung) is lehet.' Nem akarjuk tagadni
a csodák létezését, sem pedig az ima és más vallásos gyakorlatok terápiás hatá
sát, csak a jogtalan általánosításoktól szeretnénk elhatárolni magunkat.

Hogy a vallásosság mentálhigiénés szerepét megértsük, két dolgot kell meg
vizsgálnunk: a vallásosság szarepét a pszichikai életben és a neurózisok mecha
nizmusát s gyógyítását.
. Legáltalánosabb megfogalmazásban a vallásosság a viselkedésnek azt az
összességét fejezi ki, amelyen keresztül (vagy amelyben) megmutatkozik az em
bernek az Abszolutumhoz való viszonyulása. Abszolútumon itt Istent, Teremtőt,
Isteni Akaratot, a Valóság Végső Alapját értjük. Ez az Istenre irányultság kiter
jed a személy viselkedésének minden részletére, s érinti az élet végső értelmét.
A hiteles vallásosság alapvonásait elemezve valószínűvé válik egy hipotézis: Bi
zonyos személyiségvonások (csak) a vallásosságon keresztül válnak éretté. A hi
teles vallásosság ugyanis nemcsak mint peremjelenség kíséri az ember életét,
nem egy a személyiségvonások között, hanem éppen ez az Abszolütumra való
irányultság válik a személyiség integráló, egységet szervező és szavatoló elvévé.
Az ilyen személy képes lesz szembenézni az élet kellemetlen, abszurd jelensé
geivel is anélkül, hogy azok felbomlasztanák személyí integritását, mivel életé
nek miértjét és hogyanját magasabb távlatokban látja. Képes a független ítéletek
re és döntésekre, éspedig pozitívan értékeli önmagát és másokat. Mindezek a
személyiségvonások, könnyen felismerhetjük, egyben a jól integrált és alkal
mazkodni képes személyiség jellemzői. Ha ezek a vallásos irányultság következ
ményei, vagyis a vallásosság a legjobb alap a jól integrált személyiséghez, akkor
elfogadhatónak tűnik a fönti hipotézis. Mert ebben az esetben a jellemesség; az
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önazonossági tudat, a jól sikerült beilleszkedés, a lelki egyensúly mind szino
nímák lennének a vallásossággal.

Egy pontban azonban mégsem lehet minden további nélkül azonosítani. a val
lásosságot a lelki egészséggel: éppen a személy vallásos irányultságában. A val
lásosság ugyanis transzcendens tájékozódási pont, és mint ilyen a beilleszkedés '
.tapasztalaton túli dimenzióját alkotja. Ez azt jelenti, hogy a vallásos ember pszi
chéjében jelen van egy "másmilyenség", amelyet nem lehet ugyanazon a szinten
elemezni, .mint a lelki épség egyéb követelményeit. Itt tehát annak a veszélye
fenyeget, hogy jogtalanul átlépjük a határokat, vagyis az empirikumból az empi
rium fölöttibe ugrunk, Mégis, ha az embert teljességében nézzük (beleértve a
teológiai távlatot is), akkor ezt a traflsz-empirikus dimenziót is figyelembe kell
vennünk. Mert lehetséges-e egyáltalán bármiféle logikus meghatározást adni az
emberről anélkül, hogy ne számolnánk teremtményi mivoltával? Az ember lé
nyegéhez hozzátartozik az, hogy nem magától van, hanem rajta kívülálló és őt

meghaladó személy teremtette: az ember kontingens, azaz nem szükségszerú lé
tező. A keresztény antropológia kiindulópontja és alapelve ezért: az ember ter
mészeténél fogva vallásos, vagyis Istenre utalt lény. Ilyen antropológiában nem
lehet beszélni érett személyiségröl kifejezett, hiteles vallásosság nélkül. Ez azon
ban túlmutat a pszichológián, IIfilozófia területére.

Neurózist kiváltó okok
Egy ponton a pszichológia mégis visszakéri a szót a filozófiától és a teológiá

tól. Ha a hiteles vallásosság integrációs elv, akkor jelen van a személyiség min
den megnyilvánulásában. Mint ilyen, a lelki egyensúly hordozója, vagy legalább
pozitív szerepet kell betöltenie a személyiség formálásában. Hogy ezt a pozitív
szerepet megértsük, elemeznünk kell a neurózisokkal együttjáró főbb lelki jelen
ségeket és ezek dinamizmusát. Csak néhányat említünk a leggyakoribbak közül.

1. A komplexus a tudatalatti, elfojtott vágyak, elképzelések és a velük kap
csolatos gátlások összességét jelenti. Talán "lelki görcsnek" is mondhatnánk,
Gyökössy Endre találóan a vesekővel hasonlítja össze: "Mindenkinek van vesé
je, de veseköve nincs mindenkinek. A vesekő a szervezeten belül keletkezik.
Nem szükségszeníen, hanem a szervezet valamilyen hibás működése következté
ben. A legváratlanabb pillanatban okozhat fájdalmat, görcsöt, zavart. De nem
csak vesekő képzödhet a szervezetünkben. Csomó, görcs a tudatalattiban is ki
alakulhat, belső személyiségünk sajátos »szövedékéból«. Ezt nevezzük komple
xusnak."6

2. A sokk heves érzelmi hullámzast jelent, megrázkódtatást, amelyet többnyire
valamilyen külső hatás: inger, értesülés vált ki. A sokk olyan erőteljes élmény,
amely tulajdonképpen szétrobbantja a személyiség épségét. A házastárs hűtlen

ségének véletlen felfedezése okozhat például sokket. A sokk hatását talán így
tudnánk a legjobban szemléltetni: ha a személyiséget a tükörrel hasonlítjuk
össze, akkor a sokk az az ütés, amely szilánkokra repeszti a tükrőt. A személyi
ség ugyanis összetett valóság, amelynek kohéziós, összetartó ereje lehet szilár
dabb vagy lazább. Ha az integráció gyönge, a sokk pedig nagyobb az elviselöké
pességnél, akkor mintegy "szétrázza" a személyiséget.

3. Altalános pangás, megrekedés a lelki életben, a továbbfejlődésben és to
vábbhaladásban is' együttjárhat eneurózissal. Elni annyit jelent, mint mozogni,
haladni, fejlődni - az élet dinamikus jelenség. A szellemi tétlenség a neurózisok
"melegágya". Tudjuk, hogy a magánzárkék tétlensége neurózist idéz elő. V.
Frankl pedig egyenesen erre vezeti vissza a gyűjtőtábort túlélők későbbi reintég
rációját: a fogságot túlélték azok, akik akartak élni, meghaltak azok, akik áten-
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gedték magukat az apátiának, beletörődtek sorsukba,? Természetesen ez a fel
nőttkori neurózis kiváltó oka, nem a gyermekkorié.

4. A frusztráció szintén neurózist kiváltó ok lehet: a határozott, célra irányuló
tevékenység végrehajtásának meggátolása miatt előállott kellemetlen, bénító él
mény. Ma mintha lejjebb süllyedne a frusztrációt elviselő képesség küszőbe. A
mai ember képtelen elviselni a kisebb kiábrándulásokat is. Pedig a kudarc elke
rülhetetlenül hozzátartozik az élethez. A lelki egészség mércéje nem is a fruszt
rációtól való mentesség, hanem az azt elviselő képesség ereje.

5. A szorongás, félelem és belső feszültség majdnem rendes velejárója minden
neurózisnak. Az ilyen lelkiállapot megbénítja a psziché működését, következés
képpen az ember élettere beszűkül.

A felsorakoztatott tényezők természetesen nem egyedüli jellemzői a neurózis
nak, csak talán a leggyakoribbak. A neurózis igazi okát nem a külső tényezőkben

kell keresnünk, hanem a személyiségen belül, az ember belső világában, belső

"szerkezetében". Innen egy új szakkifejezés a pszichológiában: belső miliő. Fel
merül ugyanis a kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy ugyanaz a külső hatás
egyeseknél neurózist vált ki, másoknál nem? A különbség nyilvánvalóan a sze
mélyekben rejlik. Nem reagálunk egyformán a külső megpróbáltatásokra: ami
valakinél neurózist idéz elő, az másoknál még beletartozik a mindennapi élet
természetes jelenségeibe.

Ki kell térnünk az "ekleziogén", egyház-okozta neurózisokra is. Ringel fontos
megkülönböztetésre figyelmeztet bennünket. A vallás az egyházakon keresztül
jut el az emberhez. Az egyház esetleg azáltal neurotizál, hogy a szülőkben törvé
nyeket épít fel, amelyeknek neurózist kiváltó hatásuk van. A túlzóan aszketikus,
a bűnösség-érzetet, a gonoszt az emberben túlhangsúlyozó gyakorlatokra utal
nak a vallási nevelésben. Másrészt minden neurotikus kihasználhatja a vallást
neurózisa érdekében, vagyis vallásosságát neurotikus szímptómákkal fejezheti
ki. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a vallás egyenlő a neurózis
sal. A neurotikus visszaélhet a vallással neurózisa szolgálatában, de létezik
olyan vallásosság is, amely teljesen mentes a neurózisoktól. A vallás ily módon
sokszor a különböző formájú beteges önbüntetés kivételes helyévé válhat. Elő

fordulhatnak itt mazochisztikus, formalisztikus és kényszerneurotikus kompo
nensek. Helmut Hark! pedig arra hívja fel a figyelmünket. hogy a vallásosság
hátrányos hatását arra lehet visszavezetni, hogy sok vallásos ember nem ismeri
önmagát, hanem minden további nélkül átvette szüleinek, illetve az egyháznak
róla alkotott képét és az ezzel kapcsolatos életstílust. Ilyen esetben a vallás nem
hogy feloldaná, hanem inkább felfokozza az életben amúgy is jelenlévő ellentéte
ket és feszültségeket, mint az evilág és túlvilág, természet és szellem, test és lé
lek ellentéte. Igy jön létre az egyháztudatból fakadó neurózis.

A vallás pozitív hatása a személyi integritásra
Ma sokat beszélnek "mentálhigiénéről (= lelki egészségtanról) és "profilaxis

ról" (a betegség megelőzésére irányuló tevékenységről,megelőző védekezésröl).
Ha ezt alkalmazzuk a neurózisra, akkor nemcsak a külső hatásokat kell kiküsző

bölnünk, hanem míndenekfelett a belső miliő szilárdítását kell szorgalmaznunk.
Olyan belső tartalékokat kell kiépíteni, amelyek válságos pillanatokban fenntart
ják az egyensúlyt. A vallás többféleképpen segítheti elő ezt a belső szilárdságot.

1. A vallás a belső világra összepontosít. A vallás mint mélyen intim, személyes
élmény, a belső világra irányitja az ember figyelmét. Egyetlen más kultúrtevé
kenység sem hangsúlyozza annyira az önmagunkra való irányultságot, az önma
gunkkalvaló foglalkozást, mint a vallás. A kereszténység állandó megtérést igé-
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nyel, ami azt jelenti, hogy állandóan foglalkoznunk kell magunkkal. A gyónás és
az ima mindig is nagyon személyes jellegű cselekvés. Tehát a vallás első és igen
fontos szerepe a mentálhigiéné szempontjából az, hogy visszavezeti az embert
személyének magjához. Ez a célja a pszichoterápiának is.

A személyiség önmagához való visszatérése a vallás útján három lépésben tör
ténik: megtisztulás (indulatok, "feszültségek, félelmek levezetése, bűntudat fel
oldása): új tartalmakkal való gazdagodás (lassú megtérés, észrevétlen változás);
képességek és lehetőségek felszabadulása és kibontakozása. Tanulságos már
most felfigyelnünk az itt elmondottak és a klasszikus misztika három útja közötti
hasonlóságra: via purgativa (tisztulási folyamat), via illuminativa (megvilágo
sodási folyamat) és via unitiva (egyesülési folyamat). A hagyományos lelkiség ezt
a hármas folyamatot az élet teljességéhez vezető útnak nevezte.

2. A vallás erősíti a belső miliőt. A vallásosság mentálhigiénés hatását a leg
könnyebben úgy tudjuk megértetni, ha párhuzamba hozzuk a vallási folyamato
kat a pszichoterápia folyamán történő jelenségekkel. Tudjuk, hogy a pszicho
terápia a psziché természetes önvédelmi, öngyógyitó folyamatainak szisztemati-

"kus alkalmazása akárcsak egyéb gyógykezelésnél: a szervezet termel ellenszere
ket, de ha ez nem elegendő, akkor mesterséges úton juttatunk be hatóanyagokat
a szervezetbe. A pszichoterápia hasonló eljárást alkalmaz: mesterséges úton fel
fokozza azokat a pszichés folyamatokat, amelyek normális körülmények között
természetes úton védik a pszichét, a személyi integritást. Vegyünk fontolóra né
hány legismertebb ilyen pszichoterápiás eljárást.

a) A katarzis, lelki tisztulás minden pszichoterápiának nemcsak célja, hanem
eszköze is. Ha egy terápiánál sikerül eddig eljutni, a probléma súlyosabb része
megoldódott. A katarzis fogalmát Freud tette a lélektan közkincsévé. De már
több mint háromszáz évvel Freud előtt Szent Ignác, a lelki élet nagymestere így
fogalmazott: "Fontos, hogy az ember először megszabaduljon a rendetlen érzel
mektdl." Es itt nemcsak erkölcsi rendellenességekre utal, hanem minden olyan
indulatra, beállítottságra, amely akadályozza a személyi kibontakozást: gyűlölet,

túlságos ragaszkodás lényegtelen dolgokhoz, szorongás, harag, irigység, ellensé
geskedés, stb. Ezek a zavaró tényezők beszűkítik az életet. Az egyik ilyen legza
varóbb tartalom a szorongás, A vallás egyedülálló esélyekkel rendelkezik, hogy
feloldja a neurotikus szorongást. A Bibliában az egyik leggyakrabban előforduló

szó a "ne féljetek biztatás. A vallás a szorongást elsősorban a szerető és gondvi
selő Istenbe vetett hittel oldja fel.

b) Biztonságtudat. A pszichoterápia egyik alapvető gyógyfol.yamata az empátia:
együttérző beleélés a másik helyzetébe. Az empátia légkörében a páciens meg
tapasztalja, hogy elfogadott, ezért biztonságban érzi magát és megindul benne az
önfeltárási folyamat. Biztonságban élni annyit jelent, mint tudni: nem vagyok
egyedül, tudom, hogy valaki megért, feltétlenül elfogad, valaki gondol rám, ér
dekli a sorsom. Kétféle biztonságtudatot különböztetünk meg: közvetlen és vég
ső biztonság-tudatot. Közvetlen biztonságot nyújtó keret a család, a barátok kö
re, a nemzet. Mivel azonban ezeknek-a közösségeknek határai vannak, az ember
nem elégszik meg velük, hanem keresi a biztonságtudat végső, határtalan meg
alapozottságát. Ezt pedig csak a vallás képes megadni. Ha valaki nem ezt az utat
választja, akkor szükségszerúen pótbiztonságtudatot keres - ez a világnézet. A
hivő ember azt vallja, hogy élete nem a semmi függvénye, hanem Istenben gyö
kerezik. Ez a tudat a kegyelem megtapasztalása: életemet hordozza valaki, valaki
feltétlenül elfogad S. Natale jezsuita pszichiáter találóan a Megtestesülést "Is
ten empátiájának" nevezi:" Isten hozzánk hajolt; beleélte magát a mi sorsunk
ba, hogy ezáltal éreztesse velünk, feltétlenül elfogad bennünket. Az így felfogott
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empátiának fontos szerepe van és nagy alkalmazási tere a bűnösségtudat

okozta zavarok terápiájában.
c) Az értelem megtalálása további terápiás tényező. Ma egyre több pszicholó

gus hangoztatja, hogy a neurózisok okát az élet értelmének elvesztésében kell
keresnünk. V. Frankl új fogalmat is szerkesztett: a "noogén neurózis" kiváltó
oka az egzisztenciális vákuum: az ilyen ember képtelen arra, hogy értelmesnek
tartsa az életet. Az értelem felismerése két lelki élményben nyilvánul meg. Elő

ször, valaminek akkor van értelme, ha beépül egy nagyobb egészbe. Ilyen módon
kérdezzük: Milyen értelme van egy kis keréknek vagy csavarnak egy nagy gépe
zetben? Ertelmét nem önmagában hordozza, hanem a többi részhez és az egész
hez való viszonyában. Vagy: Mi a világ értelme, mi a rendeltetése? Ha valaki
erre azt válaszolja, hogy a világ sok millió évvel ezelőtt véletlenül keletkezett, és
sok millió év után ismét megsemmisül, akkor a világ létezésének nincs értelme.
Ellenben, ha világunkat személyes Isten teremtette, pontosan meghatározott cél
lal, és ha az ember a halál után is tovább él, akkor a világnak van értelme, mert
egy nagyobb egység része. Talán nem kell külön fejtegetni ennek a távlatnak te
rápiás hatását a depressziónál.

Az értelem másik kiindulópontja az érték. Mindennek van értelme, ami érté~

kes. Ami értéktelen, az értelmetlen is. A7i érték megsemmisítése ugyanis ellent
mond az értelemnek. Aki tudja, milyen értéket valósít meg az életben, annak
élete értelmes. Jóllehet a vallás nem minden érték hordozója, mégis van néhány
olyan alapvető érték az emberi életben, amely a vallásban jut legerőteljesebben
kifejezésre: életszentség, erkölcsi jóság, emberszeretet. A vallásnak azonban
különleges szerepe van az úgynevezett értelmetlen maradék feloldásában. Min
den törekvésünk ellenére ugyanis az élet egy maradék része értelmetlen - ilyen
a szenvedés és a halál. A halál önmagában véve értelmetlen, mert minden em
beri érték megsemmisítését jelenti. Miért halunk meg? Miért halunk meg min
dig túl korán, túl fiatalon, idő előtt? Maga Jézus jelzett néhány ilyen irracioná
lis, értelmetlen maradékot: szenvedés mindig lesz, szegények mindig lesznek,
stb.

Az ember fellázad az irracionális maradék ellen. Ezekre a "íniért"-ekre csak a
vallás tud kielégítő választ adni. "Ha a búzaszem nem hal meg ..." (Jn 12, 24)
ez a halálirracionális voltára adott keresztény válasz. A halál nem az utolsó szó,
hanem csak átmenet az új életbe. Általános megfogalmazásban: az értékek meg
semmisülése csak átmeneti szakasz új értékekhez. Az örökkévalóság távlatában

.. az értéké és az értelemé a győzelem. E válasz alapján a vallás megszabadítja az
embert az értelmetlen maradvány gyilkos súlyától.

d) Jóság és szeretet mint pozitiv életbeállítottság. A mai pszichológia egyik
gyakran ismételgetett üzenete: tanuljunk meg pozitívan gondolkodni az életről.

A gonoszság mindig lehangol, elveszi az életkedvet.· Viszont a jóság felold,
könnyűvé tesz, életkedvet, nyugalmat és békét ad. Semminek sincs olyan dina
mikus ereje, mint a felebaráti szeretetnek. Ez pedig a kereszténység alaptörvé
nye. Valószínűleg ezt sejtette meg a világ Teréz anyában, aki beszélni is alig tud,
de lehajlása a legnyomorultabbakhozolyan erőket szabadított fel az emberek
ben, amelyekben már maguk sem hittek. .

e) Az életszentség szintén pozitív mentálhigiénés hatóerő. A szentkettós di
namizmust hordoz magában: tremendum et fascinosum= lenyűgöz és vonz. Ezt
nevezi a lélektan motivációnak: valami megragadja az embert és tettre készteti.
A motívum tartja mozgásban az embert és elejét veszi a lelki pangás kóros hatá
sának. A hiteles szentek mindig elképesztően dinamikus emberek.
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f) A lelkiismeret működése igen lényeges a lelki egészség szempontjából. Erő

síti a pozitív indításokat és tetteket, helyesli azokat és beépíti a személyiség
egészébe. Elítéli, távol tartja; kiiktatja vagy egyenesen kiűzi az én-ből a negatív
gondolatokat és vágyakat. Súlyos lelkiismereti válságok tudathasadáshoz vezet
hetnek. Az ember egyre inkább összeütközésbe kerül a valósággal. Konfliktusai
egyre jobban elmélyülnek. Végül vagy elkeseredik és hátat fordít eszményeinek,
vagy pedig elmenekül a valóság elől, például tényleges vagy képzelt betegségbe.

A vallás gyógyító hatása
A vallásosságnak tehát egyedülálló preventív, neurózist megelőző szerepe van

a lelki életben. A felsorolt folyamatok közös nevezője, hogy erősítik a belső mi
liót, Bizonyos esetekben gyógyító hatást is fejtenek ki, mert felerősítia psziché
természetes önvédelmi, öngyógyító mechanizmusait. Már említettük, hogy a
pszichoterápia a mindennapi élet. természetes pszichés folyamatait alkalmazza
mesterséges úton. A pszichoterápia által. alkalmazott "technikák" közül jóné
hány jelen van a vallásos gyakorlatokban is, mint a deszenzibilizáció, a tudato
sítás, az átvitel, a verbalizálás és a szuggesztió. Most csak egy vallásos jelenség,
a zarándoklat pozitív hatására szeretnénk utalni. A zarándoklás általános vallási
tevékenység: nemcsak a keresztények.zarándokolnak, hanem a hinduk és a mo
hamedánok is (Mekka). Dr. Philip Morris'" angol pszichiáter érdekes tanul
mányt készített a zarándoklásnak a szorongásra, a depresszióra és a vallásos be
állítottságra való hatásáról. Tanulmánya tárgyául a Lourdes-i zarándoklatokat
vette. Nem a csodás gyógyulások érdekelték - azokról külön orvosi bizottság ve
zet jegyzőkönyvet ~, hanem azok a lélektani változások, amelyek kevésbé nyil
vánvalóak, mint egy csodás gyógyulás. Azokkal foglalkozott, akik semmiféle
csodás gyógyulásban nem részesedtek. Vajon ezeknek érdemes volt-e elmenniük
Lourdes-ba, vállalniuk az úttal járó fáradalmakat csak; azért, hogy ott imádkoz
zanak? Vajon nem mindegy, hol imádkozik az ember? Ugy látszik, nem. Mert Dr.
Morris statisztikai kritériumok alkalmazásával .kimutatta, hogy a zaráridoklás
tartós pozitív változást idéz elő az ember érzelmi világában, Nevezetesen két ér
zelmi beállítódást vizsgált kísérleti alanyaiban:

Tanulmányozta a szorongás tartós jelenlétét, tehát nem a pillanatnyi szorongás
állapotát, hanem azt a lelki beállítódást, amelynél a szorongás szinte életstílussá
vált. A szorongás természetesen elkerülhetetlen velejárója minden emberi élet
nek, hiszen állandó bizonytalanságban élünk. A normális szorongás önmagában
nem szűkíti be az ember érzelmi világát, hanem inkább kitágítja azt és alkotásra,
mozgásra készteti. De van nem egészséges, neurotikus szorongás is: ez gúzsba
köti az ember életkedvét, állandó feszültséget okoz, úgyhogy az ilyen ember
mintegy szűkölve éli életét, egy ismeretlen, de mindig jelenlévő veszély előtti

dermedt 'várakozásban. Morris ezt a szorongást, illetve ennek intenzitását mérte
föl kísérleti alanyaiban.

A másik nemkívánatos, de sajnos napjainkban szinte járványnak számító lelki
zavar a depresszió: lehangoltság, az életkedv csökkenése, életidegenség, a bűntu

dat kóros felfokozódása - hogy csak a leggyakoribb tüneteket említsük. A dep
resszió is válhat állandósult életstílussá, de ekkor már komolyan veszélyezteti az
egyén életigenlését, Morris ennek az életstílussá vált depressziónak is felmérte
jelenlétét kísérleti alanyaiban. .

A kutatásban 50 személy vett részt. Ezeknél háromszor végezte el az említett
felméréseket: a Lourdes-i zarándoklást megelőzően, közvetlenül a zarándoklat
után, és tíz hónappal később, Az eredmények egyértelműen,statisztikailag jelen
tős szinten azt bizonyították, hogy mind a két fölmért érzelmi beállítottságban
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tartós javulás állt be, azaz tíz hónap után is jobb volt kísérleti alanyainak kedély
állapota, mint a zarándoklás előtt. Ezek az eredmények már önmagukban is
sokatmondók. De igazi kiértékelésükhöz hozzátartozik az is, hogy ezek az embe
rek növekedtek hitükben és - saját vallomásuk szerint - ez biztosította számuk
ra azt, hogy megnyugodtak, hogy képesek voltak könnyebben elfogadni saját
magukat, szenvedésüket. Ez azért fontos körülmény, mert mint tudjuk, egy kö
zönséges kirándulás is képes pillanatnyi javulást előidézni közérzetünkben, de
nincs tartós hatása.

Morris következtetése egyszeru: a zarándoklásnak egyedülálló pozitív hatása
van az ember életkedvére. Ezért nem lenne szabad megvonni ezt az erőforrást

azoktól a betegektől, akik igénylik, hiszen sokban megkönnyítheti életüket. De
talán nem is ez a legfontosabb az egész kutatásban. Hiszem, hogy nincs távol az
az idő, amikor hasonló logikával felfedezzük, hogy a hivő ember lelki életére
szintén jó hatással van az ima, akár szótlan elmélkedés, akár szóbeli ritmikus
ima (rózsafűzér, litánia), formájában újra fölfedezhetjük, hogy ezek és a többi
"hagyományos" vallási cselekmények nem csupán önkényes találmányok, ha
nem az emberi lélek, az emberi psziché mélyéből fakadó vágyak kifejezői. Ma ezt
úgy mondanánk: mélylélektani alapjuk van.

Zárószó helyett
Tanulmányunkban részletesen foglalkoztunk a vallásosság és lelki egészség

viszonyával. A vallásosság nem okoz pszichózist: a vallásos zavarok és képzetek
csupán tünetek, nem pedig patognómiás faktorok, bár bizonyos esetekben neu
rotikus személyiség lehet a vallásosság hordozója. A vallás pozitív mentálhigié
niés szerepét a prevenció és a terápia szintjén vizsgáltuk meg. Félreértés ne es
sék: a vallás nem azonos a pszichoterápiával, nem is helyettesíti azt. Ha ez így
lenne, akkor ez vagy azt jelentené, hogy minden vallásos ember neurotikus és
most gyógyulást keres a vallásban, vagy pedig azt, hogy nincs szükség pszicho
terápiára: térjenek meg az emberek és minden rendben lesz. A vallás nem he
lyettesíti a pszichoterápiát. De mivel ugyanazok a folyamatok érvényesülnek a
vallásos gyakorlatokban, mint a terápiában, természetes mentálhigiéniés szere
pet töltenek be a vallásos ember életében, folyamatos korrektorként működnek
és erősítik a belső miliőt.
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