
gyaráZZa, s azt a benyomást akarja kelteni, mintha
az állam hadjáratra készülne az egyház és a
vallásszabadság ellen"? Hogyan, milyen lelkület
tel emlékezhetett vissza volt kedves tanítványai
nak e szavaira az ötvenes években Sík Sándor,
amikor napról napra küzdött iskolája fenn
tartásáért, s azon riadozott, hogy a jótékony
állami cenzúra lapjának melyik cikkét, tanul
mányát csonkítja meg, vagy ítéli végleges elvet
tetésre? .MegtesZünk mindent - mondotta Or
tutay a felekezeti iskolák államosításával kapcso
latban -, hogy a megegyezés a béke és megértés
szellemében, kölcsönös engedékenység alapján
jöjjön létre." Én még emlékezhetem e .kölcsö
nös engedékenység" egyik emlékezetesen szép
megnyilvánulására, amikor a piaristákat a
Mikszáth Kálmán térre száműzték, s tanárok,
diákok könnyes szemmel hurcolkodtak, hogy az

Pszichológia

Tanulmányok a vallás
és lélektan határterületéről

Nagy örömmel üdvözölhetjük a Római Katolikus
Szeretetszolgálat és a Szeged-Csanádi Püs
pökség kiadásában megjelent, dr.]elenits István
és dr. 'Iomcsdnyi Teodóra által szerkesztett új
tanulmánykötetet, amely egy sorozat első köny
veként látott napvilágot. A tanulmányok szerzői

a teológia és lélektan neves hazai és külföldi
képviselői közül kerültek ki. A kötet több évtize
des hiányt pótol. (E késés oka bizonnyal nem a
teológia vagy a pszichológia korábbi fejlet
lenségében keresendő... ) A mostani megje
lenés mindenesetre jól tükrözi a pszichológia és
pasztorálpszichológia iránti igény rohamos nö
vekedését, valamint a két szakterület egymás
iránti érdeklődésének fokozódását, s az elindult
párbeszédet. Ez utóbbinak fontos állomásai vol
tak többek közott a budapesti Piarista Gimná
ziumban megtartott előadások - amelyek
részben e kötet alapjául is szolgáltak -, valamint
a Magyar Pszichiátriai Társaság keretében szerve
zett szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések.
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épiiletet az egyetem szamara "adják at". Azt
hiszem azonban, mindenkinek megvannak a ma
ga emlékei, papoknak, akiket a "kölcsönös enge
dékenység" szellemében táborokba száműztek,

püspököknek, akiket házi őrizetben tartottak,
dvileknek, akik a saját bőrükön tapasztalhatták,
mit jelent a szabad vallásgyakorlat a valóságban.

Voltak haszonélvezői, meglovaglói az esemé
nyeknek, még az egyházon beliil is. Nem hiszem,
hogy akadna bárki mértéktartóan gondolkodó, a
jövőért felelősséget érző személyiség, aki egzisz
tenciális büntetéseket, retorziókat követelne.
De az igazságot ismernünk kell. Mindszentyről

is, Ortutayröl is, a korról is. Mészáros István
jóvoltából az igazság egy részére fény deriilt.
Mindszenty igazságát azonban még nem ismer
jük. (A szerző kiadása, Budapest 1989.)

Rónay László

A kötet témájába két tanulmány vezeti be az
olvasót. Pasztorálpszichológus tollából olvasha
tunk a lelkigondozás alapkérdéseiről,majd pszi
choanalitikus szakember vázolja fe! a lélektan
tudománnyá válásának folyamatát, s a lelkigon
dozás és pszichoanalízis viszonyának főbb sajá
tosságait. A kötet ezután témakörönként halad, s
rninden témakörben megszólaltatja a teológia és
a lélektan egy-egy, vagy néhány képviselójét.
Megismerkedhetünk a szeretet pszichoanaliti
kus és biblikus-teológiai megközelítésével. majd
a viselkedéslélektan és a keresztény lelküsmeret
tükrében a szorongds és agresszió alapkérdései
vel. A lelkiismeret, bűn, bűntudat témakörében
két pszichoanalitikus és egy teológiai munkát
olvashatunk, majd az emberi kapcsolatok dína
mikájával, fejlődésével és típusaival ismerkedhe
tünk meg három tanulmányban. Az öregedés és
halál pszichológiai és egzisztenciális problémái
val, valamint a válságok térnakörével két-két,
főképpen lélektani tanulmány foglalkozik. Az



utolsó fejezetben pedig bepillantást nyerhetünk
a pasztorálpszichológia jelenlegi gyakorlatába 
néhány hazai és külföldí munkacsoport, műhely
tevékenységének bemutatása által. A kötetet
három pszichoterápiás iskola tömör bemutatása
zárja.

A tanulmánykötet, mint láthatjuk, igen széles
területet ölel fel. Jó néhány tanulmány magas
szakmai színvonalon íródott. Ezek közül is ki
emelnémJelenits István a szeretetről és a bűnről
szöló tanulmányait, valamint Bagdy Emőke két
munkáját, melyeknek a kapcsolat és az öregedés,
halál a témájuk. E tanulmányokban a magas
szakmai igényesség igen széles latökörrel. na
gyon szép nyelvi megfogalmazással, illetve mély
humanizmussal párosul.

A könyv nem ad egységes képet a lélektan és
vallás határterületéről. ezt nem várhatja tőle az
olvasó. A szerkesztők nem is vállalták ezt a
feladatot (talán ez ma nem is lenne lehetséges),
de vállalták, hogy bepillantást adnak e terület
szakembereinek elméleti és gyakorlati munká
jába. Ezt a kötet teljesíti is, s ezzel szarnos
félreértést eloszlat, s ré$i előítéletek felszá
molását kezdheti meg. Es minden bizonnyal
segíti a párbeszéd továbbfolytatását. élénkítését,

Akötet szarnos értéke mellett néhány veszélyt
is hordoz magában, a laikus olvasót néhány
ponton félrevezetheti. Gyökössy bevezető ta
nulmánya, amely igen értékes, példákkal jól
illusztrált munka, a .Lelkígondozas és pszicho
terápia" címer viseli, jóllehet a pszichoterápiáról
nem esik szö benne. Tomcsányi rákövetkező

tanulmánya pedig kizárólag a pszichoanalízis
lelkigondozáshoz fűződőkapcsolatát elemzi. Mi
vel az olvasó e két tanulmány elolvasasával .Iép
be" a kötet tematikájába, könnyen azonosíthatja
a pszichoterápiát a pszichoanalízissel. Pedig a
pszichoanalízis a pszichoterápiának csak az e
gyik jelentős iskolája. A félreértés valószínűségét
növeli az a tény, hogy a kötet hátoldalán a
.Lelkigondozas és pszichoterápía" cimet a két
bevezető tanulmány együtt viseli, feltehetően

tévedésből. Szerencsésebb lett volna ezért a
könyvet epszicboterdpia és lelkigondozás együt
tes elemzésével, akár egymás mellé állításával
bevezetni. Ez bemutathatta volna a pszichote
rápiát mint általános diszciplinát, röviden ismer
tetve iskoláit, azok közös és eltérő vonásait.
Feltehetőenegy ilyen típusü megoldás sem lépte
volna tül a bevezető kérdésekre szánt 30 oldal
terjedelmét.

A kötet olvasása során az olvasónak több
ponton az a benyomása támadhat, hogy a pszi
choanalízis és a vallás meglehetősen békésen
megférnek egymás mellett. Ez pedig nincs így,

már csak azért sem, mert teljesen eltérő em
berképből indulnak ki. A kötetben erősenképvi
selt klasszikus freudi analízis különösen élesen
kritizálta a vallást, s nem maradt el a teológia
válasza sem. Természetesen nagyon örülhetünk
a pszichoanalízis és vallás jelenleg tapasztalható
közeledésének, párbeszédének, de nem lehe
tünk túlzottan optimisták sem. Először a közös
nyelvet kellene kimunkálni, amelyért ez a kötet
is igen sokat tesz. Ugyanakkor az egymás mellé
helyezett tanulmányok részben éppen e közös
nyelv hiányáról tanúskodnak, például a szere
tetről szölö fejezetben.

A pszichológia és vallás találkozása az utóbbi
negyven esztendő során a Carl Rogers nevével
fémjelzett személyközponní irányzatban már
többnyire megvalósult. Ez az iskola az elfogadás
és empátia középpomba állításával világszerte
csaknem minden tanácsadási és pasztorálpszi
chológiai módszerben érezteti hatását, s egyet
len lényeges ponton sem ütközik a vallással:
szabadságot ad. Sajnos e kötetben mégsem kap
teret önálló iskolaként, csak érthetőmódon fel
felbukkan több tanulmányban, például T.Kruine
és Bagdy Emőke munkájában. Vagy Faber neve
alatt találunk rá, aki beszélgetésanalízisét éppen
Rogers elméleti és gyakorlati munkájára alapoz
ta, ugyanakkor az itt közölt tanulmányban élesen
elhatárolja magát Rogerstől. Ez megint csak
zavart kelthet az olvasóban, aki már a Vigilia
hasábjain keresztú! megbarátkozhatott Rogers
személyközpontú pszichoterápiájával (Tringer
László tanulmánya, 1985 j6), mint a mai lélektan
egyik vezető áramlatával. Jelen kötetünk további
hiányosságaként említhető, hogy a lélektan har
madik nagy irányzatát, a viselkedésiélektant is alig,
mindössze egyetlen tanulmány erejéig szólaltatja
meg. Afenti okok miatt a kötet bevezetésének leírt
egyensúlyvesztése a kötet végéig csak tovább
fokozódik, így az olvasó nem kap tiszta képet a
pszichoterápia és a lélektan jelenlegi műhelyeiről
- jóllehet, ez a könyv célkitűzései között szere
peit. E hiányosságok azonban a könyv említett
alapértékeit összességében nem csorbítják.

A tanulmánykötetet a szerkesztők elsősorban

nem a lélektan és a teológia szakembereinek,
hanem általában a művelt keresztény embernek
szánták. Ugyanakkor pszichológusként a könyvet
jó szívvel ajánlhatom minden, a lélektannal fog
lalkozó, vallásos és nem vallásos szakember,
valamint az érdeklődő teológus, lelkész kezébe
is. A kötet sokszínűsége és hiánypótló jellege
következtében feltehetően mérföldkő lesz il
lélektan és a vallás párbeszédében.

Pintér Gábor
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