
Tudomány

Szentmártoni Mihály - Benkö
Antal: A lelkiélet lélektanához

"Korunk arra a szerepre kényszeríti az
orvost, hogy mind nagyobb mértékben
olyan feladatokat töltsön be, amelyek az
előtt a pap dolgai közé tartoztak" - idézi a
két jeles szerző Karl Jasperst, a pszichiá
ter-filozófust, hozzátéve, hogy "korunk
papjának pedig mindinkább a lelkiorvos
szerepét is vállalnia kell".

Valóban azt tapasztaljuk, hogy a lelki za-
<. varokban szenvedő egyének egyre nagyobb

tömegei ostromolják azokat az intézménye
ket, ahol szenvedéseikre gyógyirt remél
hetnek. Az orvos gyanítja, hogy jelentős

részüknek inkább paphoz kellene mennie,
s ha az illető hívő lenne, nem az orvost
zaklatná. A pap pedig úgy érzi, az egész
ségügyi ellátás elutasítja a lelkibetegeket,
igy magakénytelen felvállaini a gyógyítás
terhét is. Mindkét vélekedés igaz. Az el
világiasodás következtében olyanok is or
voshoz fordulnak, akik korábban esetleg
paphoz mentek volna, másrészt a személy
telenné vált orvosi ellátásban csalódottak
a papnál találhatják meg azt az intim lég
kört, amely problémáik természetének
megfelel. Tény, hogy korunk lelkipásztora
kétfelől is fenyegető kihívással áll szem-

/" ben: régi híveinek egy része elpártol, meg
maradó és új hívei között pedig egyre töb
ben vannak, akik lelki zavarokban, életvi
teli nehézségekben szenvednek.

A modern kor e kihívásai a lelkipásztor
kodás megújulását, átalakulását mozdítják
elő. Kézenfekvő, hogy lélektani és elme
orvosi ismeretek fokozottabb bevonása az
egyik olyan lehetőség, amely a gyakorló
lelkipásztor számára eligazítást nyújthat.
Annál is inkább, mert az egyházak egyre
nagyobb mértékben vállalnak részt a mo
dern társadalmakat nyomasztó szociális és
mentálhigiénés problémák megoldásában.

Szentmártoni és Benkő könyve figyelem
reméltó kísérlet arra, hogy a pasztoráció

és a pszichoterápia határterületén útmu
tatást adjon azoknak, akik lelkipásztori
munkájukat pszichológiai elemekkel kíván
ják gazdagítani, fölvállalva azt a feladatot,
amelyet az élet kényszerít rájuk. A szer
zőpáros ezirányú munkássága már korábbi
műveikből is ismeretes (lásd pl. a Testvé
reink szolgálatában című könyvüket, mely
ugyanezen kiadónál jelent meg 1981-ben.
Szentmártoni közismert kutatásokat vég
zett a depresszió és a morális fejlettség
kapcsolatának témakörében.) Jelen köny
vük azt a célt tűzi maga elé, hogy a pszi
chológia és kórlélektan ismereteit felhasz
nálva egyengesse azt az utat, amely az em
bert végső célja felé vezeti.

A könyv egyes fejezetei lényegében ön
álló tanulmányok, s ez részben magyará
zata a köztük levő egyenetlenségeknek is.
Az első fejezet részletesen kifejti, mit je
leli/,t lélektani szempontból az Isten útja az
ember számára. Egészen odáig, hogy
pszichológiai modellt próbál alkotni az
isteni akarat megismerésére. A továbbiak
ban a könyv a meditáció lélektanával fog
lalkozik, hasznos tanácsokat ad az elmél
kedés gyakorlatához. Majd a lelki élet
}Jszich~lógiai alapjainak felvázolása után
útmutatásokat kapunk, amelyek segítsé
günkre lehetnek a lelki tökéletesedés fo
lyamatában. Ebben a fejezetben érintik a,
szerzők az én-pszichológia egyes kérdéseit,
beszélnek a hamis önképről, mint a lelki
előrehaladás egyik fő akadályáról. A lelki
vezetés és a pszichoterápia határainak
megvonásával foglalkozó fejezet az előző

három hangvételénél óvatosabb, s lényegé
ben Gabriele álláspontját teszi magáévé.
Ez hangsúlyozza ugyan az embertudomá
nyoknak a lelkivezetésben játszott fontos
szerepét, de annak fenntartásával, hogy a
lélekgyógyászat és a lelkivezetés két külön
álló, össze nem mosható terület. Részlete
sen foglalkoznak szerzők a lelkivezető és a
vezetett közti viszony szövevényes kérdé-

• sével is. Így a segítő kapcsolatok általános
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törvényszerűségei is felvetődnek érintöle
gesen, köztük a Schmidbauer által segítói
szindrómának nevezett jelenség (vagy tera
peuta-szindróma). A segítő hivatások gya
korlói ugyanis ki vannak téve annak a ve
szélynek, hogy mindennapi kapcsolataikat
is - szinte észrevétlenül - segítő kapcsolat
tá formálják. Elvágják magukat hiteles
visszajelzésektől és be zárkóznak, egyedül
maradnak. A "Pszichopatológia és élet
szentség" című fejezetben a Millon-féle pa
tológiás típusokat ismertetve egy-egy nép
szerű szent személyiségét rajzolják meg,
kimutatva, hogy kóros lelki alkat mellett is
eljuthatunk az életszentség fokára. Meg
tudjuk, hogy Vianney János inadekvát,
passziv-függő személyiség volt, Xavéri Szt.
Ferenc pedig narcisztikus ...

Az utolsó fejezet a bűn és betegség, meg
igazulás és gyógyulás kapcsolatával foglal
kozik, a gyakorló lelkipásztor számára ér
tékes szempontokat tartalmaz arra nézve,
mikor forduljon pszichíáterhez, melyek a
gyakrabban előforduló "beteg bűnös" tí
pusok.

Szentmártoni és Benkő munkássága, s
ennek újabb örvendetes dokumentuma hé
zagpótló jellegű a pasztorális pszichológia

.területén, mivel modern magyar nyelvű

irodalom alig hozzáférhető. Az orvos
pszichoterapeuta öröme mégsem felhőtlen.

Úgy érzi, szaktudományát indokolatlanul
"felmagasztalják". Érthető, hogy a mai kor
lelkipásztora a szaktudományokhoz fordul
segítségért, gyakorlati munkájának megala
pozásában. Az már kevésbé érthető, ha eb
ben a törekvésében túlértékeli a pszicholó
gía jelentőségét és lehetőségeit. A lélek
gyógyász egyáltalán nem olyan biztos és
határozott a maga tudományában, mint
ahogy ez a könyv a lélektant tükrözi. A
szerzőknél kevésbé beavatott lelkipásztort
megtévesztheti ez a pszeudo-biztonság, s
vulgár-pszichologízálásra bátoríthatja. A
pszichológía túlértékelésének számos pél
dáját hozhatnám, inkább csak az.erre utaló
általánosabb, rendszeresen visszatérő

mozzanatokat emelném ki: relatív értékű

fogalmak abszolutizálása, általánosan el
nem fogadott elméletek és nézetek tény
ként való interpretálása, túlzott, eseten-
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ként a sematizmus veszélyével járó leegy
szerúsítás (pl. a patológiás személyiség
"három ismérve", a "nyolc féle" kóros sze
mélyiségtípus stb.).

A terapeuta eddig úgy vélte, a személyi
ség fejlesztése, zavarainak elhárítása vagy
legalábbis enyhítése, az önismeret fokozá
sa csupán eszköz. A maga részéről ilyen
módon járul hozzá a személy boldogulásá
hoz, a benne rejlő értékek kibontakoztatá
sához (amelyet a kóros én-állapotok gátol
hatnak), önmagán túlmutató, esetleg
transzcendens célok megvalósításához.
Úgy tűnik, mintha a pszichológia bűvöleté
ben az eszköz (ön) céllá változnék: lsten

.akaratának kifürkészése - pszichológiai
aktus, az önismeret fonalán való előreha

ladás. Ilyen módon az elmélkedés relaxá
ciós gyakorlattá redukálódik, a lelki tökéle
tesedés lélektani technológía kérdése, az
istenkapcsolat zavarai esetleg indulatátté
teles jelenségek.

A lelki tökéletesedés ilyetén pszicholó
gízált modellje nem valami vonzó. Szíve
sebben marad az ember tökéletlen, ha csak
ez a jobbulás útja. Különösen, hogy ehhez,
önmagunk megalkotásához négy lépést kell
feltétlenül megtennünk.

. Nem hiszem, hogy a lelkivezetés krízisé-
ből a pszichológíának ilyen felhasználása
lenne a kiút. Pedig vallom, hogy a modern
lélektan és pszichoterápia sok segítséget
nyújthat a lelkivezetőnek (mint ahogy for
dítva is). Elsősorban a segítő kapcsolatok
és az emberi kommunikáció elméletére
gondolok. Kár, hogy a szerzők ezeket a
pontokat csak elnagyoltan érintik.
Meglehetősen nagyvonalúan járnak el a

kórossá minősítés dolgában is. Aligha ta
lálnánk olyan embert, akit ne sorolhatnánk
az általuk vázolt patológíás típusok vala
melyikébe. Különösen, ha a besorolás kri
tériumai így hangzanak: (a narcisztikus)
"optimista, gondtalan, jóllehet megfigyel
hetők nála bizonyos időszakok, amikor
depresszióra hajlik" (128. ild.) Félő, hogy a
hétköznapi élet hangulati, érzelmi hullám
zásai is patológiás minősítést nyernek. Így
azután valóban "indokolt" a pszichoterápia
módszereinek bevonása a lelkipásztorko
dásba.



E disszonáns felhangok kissé beárnyé
kolják a könyv értékeit. Pedig egyes kifogá
solt pontokra maga a könyv is megadja a
választ, például akkor, amikor a lelkiveze
tés és a lélektan kapcsolatát tárgyalja. (Ez
egyébként a legragyogóbb fejezet). Egy új
kiadás esetén tanácsos lenne a fejezetek
egységesebbé simítása.

A könyv egyik legfőbb érdeme, hogy fel
hívja a figyelmet: a modern lelkipásztor

In memorian

Sáfrán Györgyi

Neve elsősorban az Arany-kutatók előtt

ismert, hiszen irodalomtörténeti munkás
ságának középpontjában Arany János em
beri és költői alakja állt. Az Arany-filológia
neki köszönheti a költő levelezésének kri
tikai kiadását és számos ismeretlen élet
rajzi dokumentum felkutatását ésközzété
telét. Tudományos munkásságával pár
huzamosan mindvégig megőrizte írásain és
személyes kapcsolatain keresztül eredeti
pedagógusi hivatását.

Magyar-történelem szakos tanárként
Szegeden végzett 1936-ban. Az egyetemen
Sík Sándor tanári működésében tapasz
talhatta a pedagógiai gyakorlat és az iroda
lomtörténeti kutatás harmonikus összefo
nódását. E kettős tevékenység iránti érzéke
nyilvánult meg Zirzen Janka és az egységes
magyar nőnevelés kezdetei círrní doktori
disszertációjának témaválasztásában vala
mint a KALÁSZ munkájában való részvéte
lében. Előadásokkal és Üzenet címmel írt
könyvével gyakorlatilag is hozzájárult a
KALÁSZ céljainak megvalósításához. Pá
lyáját a szegedi egyetemen díjtalan gya
kornokként kezdte, 1936 és 1938 között
szerződéses tanárként tanított a budai
Szent Margit, majd a Szent Orsolya, illetve
a Ranolder Intézetben. 1938-ban nevezték
ki a szegedi Tanárképző Gyakorló Iskolájá
ban, ahonnan Munkácsra helyezték át.
1942-ben visszahívták Szegedre, az egye-

nem nélkülözheti az alapos lélektani isme
reteket. A gyakorló lelkipásztor hasznos
tanácsokat kaphat egy-egy gyakori problé
ma-típus megoldásához. Ugyanakkor, re
méljük, indítást is érez majd ahhoz, hogy
ezen a területen tovább képezze magát.
Haszonnal forgathatják a könyvet a lélek
gyógyászattal foglalkozó szakemberek is,
különösen azok, akik a vallásos élet fino
mabb rejtelmeiben járatlanok. (Prugg Ver
lag, Eisenstadt)

Tringer László

tem leánykollégiumának igazgatására.
. 1946-ban a budapesti Sarolta kollégium
igazgatója lett. 1948-ban a Sarolta kollé
gium népi kol1égiummá alakult át, és ezzel
a tanárok megbízatása lejárt. Pedagógus
ként munkájában a nevelői / tevékenység
kapott hangsúlyt. Ha most tanárként kelle
ne méltatnunk, utalnunk kellene az
1942-ban megvédett doktori disszertációjá
ban meglevő történeti érdeklődésére,

amely számontartotta és értékelte a peda
gógus elődök törekvéseit és eredményeit.
Élete azonban úgy alakult, hogy éppen tör
téneti érdeklődésű kutatómunkájának
eredményeit vehetjük számba. 1948. szep
tember l-től saját kérésére a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárába helyez
ték. Nyugdíjba vonulásáig, 1980-ig a kéz
irattárban számos jelentős irodalmi és
tudományos dokumentumot tett hozzáfér
hetővé a kutatás számára. A legjelentőseb

bek ezek közül Arany János és Kosztolányi
Dezső kéziratainak és levelezésének nyom
tatott katalógusai. Az Akadémiai Könyvtár
Közleményeinek egyik köteteként publikál
ta 1966-ban Romain Rolland és ezeke
Marianne Brunszvik Teréz naplóinak ki
adásával kapcsolatos levelezését. Ennek
bevezető tanulnányában értékes adalékok
kal és megfigyelésekkel árnyalta Beetho
ven és Brunszvik Teréz hagyományos kap
csolatának képét, valamint Romain Rol
'land írói médszerét. 1963-ban a Magyar
Századok sorozatban jelent meg a Teleki
Blanka és köre című dokumentumkötete,
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