
Vita

Tringer László professzor lapunk áprilisi számában megjelent ta
nulmányaa pályatársakat továbbgondolkodlisra, észrevételekre ösz
tönözte. E hozzászólások kiizűl közlünk néhányat, e tudo
mányterület iránt érzett tiszteletjegyében és olvasóink teljesebb tá
jékoztatására. Ugy véljük, a további vita bizonyára számot tarthat a
szaktudományos orgánurnok érdekl6désére.

A Szerkesztóség

TOMCSÁNYI TEODÓRA

Gondolatok Tringer László tanulmányához

Érdeklődéssel vettem kézbe a Vigilia áprilisi számában megjelent cikket, mely a lélek
gyógyászat értékközvetítésérőlszól. Tringer korábbi írásaiból kirajzolódott az a szellemi
pályakép, ami útját meghatározta. Kezdetben behavioristának vallotta magát, könyvet
is írt erról az írányzatról.'

Máig emlékszem arra az örömre, amit akkor éreztünk, amikor az Élet és Irodalomban
megvédte a pszichoanalizist Benedek István támadásaival szemben.é Ez akkor bátor
cselekedet volt, és az egész szakma megbecsülését vívta ki vele.

O volt az, aki a nyolcvanas években önmaga és a magyar közönség számára is
felfedezte Rogerset, ezzel is gazdagítva a pszichoterápiás palettát.

Most pedig meglepve olvashatjuk, hogy az általa néhány éve fellelt irányzatra, a
kognitív terápiára esküszik az összes többinek a leértékelésével. Az jutott az eszembe,
hogy Descartes is úgy tekintette saját filozófiáját, mint a korábbi filozófiák meghaladá
sát. Ahogya nagy gondolkodók közül sokan, O is úgy gondolta, hogy az övé végleges,
örökkévaló marad, és senkinek nem lesz szüksége arra, hogy ezen túllépjen, minden
előtte való belekerül majd a bölcselettörténetbe. Másképp történt. Descartes után is
születtek filozófiák, Kant, Hegel, Heidegger és még sokan mások. De olyanok is van
nak/ akik jobban szeretik nála Platont vagy Aquinói Szent Tamást.

Ugy túnik tanulmánya olvasásakor, hogy Tringer annyira megörül a kognitív pszi
choterápia megtalálásának, hogy örömében az összes többi érvényességét kétségbe von
ja. Talán az olvasóban is felmerülhet, hogy könyvespoleát megtisztítja a fölösleges
irányzatok papírtömegétól, és megveszi azokat az írásokat, melyekből a csodaterápia
mélyebben megismerhető. Tringer eljárásmódja azonban óvatosságra int. Altalánosítá
sokban beszél a többi pszichoterdpiás irányzatról, és elnagyoltan ítéli meg őket.

Freud munkásságára csupán néhány sor jutott, és ezzel könnyen keletkezhet olyan Ját
szat, mintha a bécsi mester csupán jelentéktelen területre "redukálta" volna tanait. Ugy
túnik, Tringer mondanivalóját egyedül az örömelvre történő visszavezetés elmélete érinti,
s elhallgatja, hogy Freud tanítása szerint a realitáselv elválaszthatatlan társa az örömelvnek,
mely kiegészíti, mint fényt az árnyék. Nem említi - sok egyéb mellett - Az örömeiven
túl c. híres múvét sem, mely pedig Freud terápiás munkájának egy másik fő területe volt?
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Annak érdekében, hogy a biológiai redukcionizmus kérdése mennél jobban kidom
borítható legyen, Tringer László külön utat követ. Egy iskola bemutatásánál - például
a pszichoanalízisnél - nem az irányzat mai állását teszi vizsgálat tárgyává, hanem
ötven éve halott alapítójának ifjúkori megállapításaiból ragad ki és általánosít tézisét
alátámasztó megállapításokat. így a hisztéria esetén a testi tünetet emeli csak ki, nem
szöl ci hisztériás karakter bemutatásáról. Nem említi Freud későbbi felfedezéseit sem,
pedig Ó írta le először az egyén éskörnyezete kölcsönhatásának fontosságát. (A családi
mili6 szerepe a neur6zisok kialakulásában). Ugyancsak t6le származik a széles köztu
datba átment olyan lelki (nem testi!) jelenségek felfedezése, mint az ellenállás, a tudat
talan, az elfojtás, az áttétel, stb. Nyilvánvaló, hogy egy irányzat bemutatásakor nem
elegend6, ha csupán a h6skorában meglévő állításait fogadjuk el val6snak, és eltekin
tünk az azóta bekövetkezett több évtizedes fejlődéstél. Ez a fejlődés egyébként termé
szetes: a cikk által magasra értékelt kognitív iskola sem a semmiből lett, hiszen az
állatkísérletek során végzett kondicionálás tapasztalatait alkalmazták a behavior terá
piában (kiküszöbölve azt a különbséget, hogy az állatnak nincsen lelke), amelyb61 az
után kifejlődika kognitív pszichoterápia.

Eltűnódtem a Tringer által kifejtett redukcíonizmuson is, amely majdnem olyan, mint
mikor a marxizmus uralma idején a kereszténységet reakciósnak bélyegezték.

A filozófia kivételével egyetlen tudomány sem tart igényt arra, hogy a dolgok legál
talánosabb kereteinek és szabályainak rögzítésével foglalkozzék. A szaktudományok 
így természetesen a pszichoterápia és irányzatai is - csupán egy szűk területen mü
ködnek. Ilyen értelemben természetesen igaz az állítás, noha fölöslegesnek érezném a
"szélsőséges" kifejezést, és károsnak a "többnyire" szót, hiszen azt a látszatot keltheti,
hogy mégiscsak létezhet olyan tudomány (vagy pszichoterápiás irányzat), amely nincs
ennek a törvénynek alávetve.

Azt a megállapítást, hogy az ember biológiai, pszichológiai, szociális és transzcendens
lény a pszidwlógiai redukxionizmus egyik sajátos formájánok tartani, ami azt jelentené,hogy az ember
transzcendens volta csak színfolta palettán, nem több, - nos ez igazán .elgondofkodtatö.

A megfigyelt jelenségeket a tudomány ugyanis részekre bontja. Ugy tudunk gondol
kodni, hogy felbontjuk a vizsgált területet. A beszédünk is analitikus, a valóságot általa
részekb61 tesszük össze. "Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétá
lásunk is" (lKor 13,9).

Az empirikus tudománynak erről a módszeréről Karl Rahner minden kertelés nélkül
megállapítja, hogy ehhez "természetes joga van", sőt ahhoz is, hogy "mintegy felbontsa
az embert". "E tudományok módszerei és eredményei első közelítésben egészen hely t
állók, és mindenkit saját keserves tapasztalata "győz meg élete során arról, hogy
mennyire igazuk van."

Természetesen abból, hogy az ember "fölbontásából" keletkező "összetevőket" csu
pán példaszerűenemlítve milyen sorrendben vetettük papírra, éppen úgy nem lenne
helyes következtetéseket levonni, mint abból, hogya hittankönyv azt állítja, hogy "az
ember testb61 és lélekb61 áll."

A Tanulmány több oldalr6l körüljárja a kognitív szermle1etet és terápiJllényegét. Az elmúlt
évtizedekben hozzászoktunk ahhoz, hogy egy irányzat helyét úgy kívánják biztosítani,
hogy az eddig érvényeseket felibe-harmadába ismertetik, s azután könnyű már azokat
megcáfolni, kifigurázni. Ugy érzem azonban, hogy ez a módszer aligha illik ilyen nagyra
becsült szerz6höz. Más irányzatok ismertetésénél a kiemelt ismeretanyaghoz szervesen
hozzátartozó tényekr6l megfeledkezni - mi más ez, mint valóban redukcionizmus?

Tringer állítása szerint egyetlen terápiás iskola mentes csupán a redukcionizmustól,
éppen az, melyet Ó szorgalmaz: a kognitív terápia.

A kognitív szemlélet lényegét abban látja, "hogy a lelki zavarok keletkezésében a
gondolkodási zavarok az elsődlegesek, az érzelmi zavarok a másodlagosak."

Meggyözödésem, hogy egy terápiás irányzatról folyó vita szakmai kérdés, ezért
szakmai fórum alkalmas arra, hogy ennek helyet biztosítson. Igy csupán azt szeretném
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hozzáfúzni, hogy ezek szerint - mint minden tudomány, amely a teljes valóságnak
egy részével foglalkozik csupán - a kognitív terápia is redukcionista: a gondolkodási
zavarokra való redukálás példája.

Igaz, a problémák gondolkodási zavarra való visszavezetése sem tűnik mindíg meg
győzőnek. Igya tanulmány egy alkoholbeteg szavait idézi: "Onök, orvosok azt hiszik,
hogy gyógyítanak bennünket. Vagyis, ha ezt és ezt betartjuk. meggyógyulunk, külön
ben nem. Pedig számunkra ez az alternatíva nincs többé: gyógyulni vagy sem. A mi
alternatívánk más: meghalni egyszerre, vagy lassan." A szerzö hozzáfűzi: "A terápia a
hagyományos határokon túl már igazi nevelő folyamat, vezetés, educatio, amely az
önmagába zárt személy etikai dimenziójának helyreállítását mozdítja elő." A beteg
megállapítása azonban - bánnennyire is méltányolható valamely terapeuta nevelői

ambíciója - ebben az esetben véleményem szerint nem erről szól. Tudja O azt, mi a
jó, mit várnak az orvosok tőle, és mi lenne erkölcsi szempontból is helyes döntés a
számára. De jelzi, hogya nagymértékűfüggőségmiatt már nem választhatja azt, nem
tud meg szabadulni dependenciájától.

Bizonyos vagyok abban, hogy Tringer Lászlót saját gyógyító eredményei vezették
oda, hogy e megközelítés hasznosságáról megbizonyosodjék. Ugyanakkor úgy gondo
lom, előbb-utóbb találkozni fog olyan esetekkel, amelyeket a kognitív terápia aligha
gyógyíthat meg.

Kérdésesek még bennem a tanulmány értékátadásra vonatkozó megállapításai is, hogy
a lelki betegségek hátterében f60kként a transzcendenshez való viszonyulást említi.

Mint ismeretes, a pszichoterapeuták körében közhelyszeni evidencia az, hogy a terape
utának stabil értékrenddel kell rendelkeznie. A terapeutának a munkaeszköze saját szemé
lyisége, és ezzel kell a páciens növekedésén, érettebbé válásán dolgoznia. (Az más kérdés,
hogy ez az elvárás mennyire teljesül.) A kérdés sarkalatos pontja azonban ott van, hogy
milyen módszerrel akarunk az általunk képviselt értékekkel mások segítségére lenni.

A különböző iskolák más-más módszert alkalmaznak, így a terapeuta önmegmuta
tásának, önfeltárásának mértéke is széles skálán mozog. A legtöbbjük azonban elutasítja
a saját értékek olyan elfogadtatását, amely a meggyőzés, rábeszélés, aktív kifejtés és
tanácsadás jellegét veszi fel, és súlyos érveket sorakoztatnak fel állaspontjuk mellett.
Igaz, a dependencia időszakában ez a törekvés valóban többnyire igen gyorsan el is
érhetó, csupán az elért eredmény lesz megkérdőjelezhetó. Az értékek átvétele ez esetben
ugyanis nem a személyiség fejlesztése révén következett be, és így nem lehet tartós.

Görres bizonyára fájdalommal venné tudomásul ennek a lehetőségnek az elmaradá
sát, hiszen szerinte a pszichoterápia nemcsak a gyógyuláshoz vezethet, hanem az üd
vösséghez is, amennyiben eltakarítja a növekedés útjából az akadályokat. Ehhez a nö
vekedéshez viszont az egyénnek hitelesen közvetített ismeretanyagra, döntési lehető

ségre és választási szabadságra van szüksége. Ha azonban mindezt egyetlen személy akarja
biztosítani. akkor a hatás csak addig fog tartani, amíg az jelen van. (A lelkigondozás és
pszichoanalízis helye kultúránkban című tanulmányomban erről részletesen írtamh

Egy olyan embernél, akinek Istennel való kapcsolata azért rossz, mert apjával való
viszonya is nagyon megaiázó, agressziókat keltő volt, e torzuláshoz kell és érdemes
nyúlni, s ennek rendez6désével az Istenkapcsolat magától "gyógyul". Hiba lenne, ha
ilyenkor felcserélnénk az okot az okozattaI. A keresztény teológiai hagyományban, sót
a Bibliában is fontos szerepe van a hallgatásnak. Istenról és az értékekről nemcsak
beszélni kell tudni, hanem alkalmasint hallgatni is. Az Oszövetségben és Jézus nyelvé
ben is megkerülik Isten nevét. Nem azért, mert Istent nem tartják fontosnak, hanem,
mert az emberi szót tartják alkalmatlannak, hogya legnagyobbról valamit elmondjanak.

Gyakran vagyunk zavarban ha kémek tőlünk valamit, hiszen könnyen tudnánk
meggyőz6désünkszerint nagyobb értékeket is adni a kért helyett. Kérdés, hogy helye
sen tennénk-e. Lám, ezzel a problémával Jézus is szembekerült. A jerikói vak arra a
kérdésre, hogy mit kíván tóle, így válaszolt "Uram, hogy lássak." És Jézus egyetlen
szavára meggyógyult. Pedig hitét látva, adhatott volna többet is a gyógyulás mellé,
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Mondjuk még tökéletesebb, teljesebb Istenképet. De Jézus nem err61 beszél neki. Tudja,
hogy ezt kérte, és a látás is érték, az egészség is érték, és talán ennek hiánya nem is
tenné pillanatnyilag lehet6vé, hogy magasabb értékek felé kinyíljék.

A lélekgyógyászatban épp az értékek tisztelete kívánja, hogy ne az értékeket emle
gessük, hanem az embert gyógyítsuk, hogy az értékeket be tudja fogadni. Egy éretlen
vagy éppen torz személyiségben a legnagyobb értékek is eltorzulhatnak. Legkevésbé
sem biztos, hogy az értékek kimondása gyógyító erejű, hanem megvan annak is a
kockázata, hogy épp az értékek lealacsonyításához jutunk vele. Dyenkor kár lenne
gyöngyeinket a sertések elé vetnünk.

A Vigilia nem pszichológiai szakfolyóirat, Tringer cikke pedig nem azzal az igénnyel
készült, hogy szakmai gonddal fejtse ki a témát. Ezért felmerült bennem a kérdés,
indokolt-e egy ilyen fórumon más felfogásnak hangot adni. Ugy döntöttem, hogy igen,
hiszen a katolikus olvasóközönség tájékoztatásáról van szö, Jó lenne, ha látnák, hogy
ki így, ki úgy gondolkodik azok kőzűl, akik az egyházhoz tartozónak vallják magukat.

A pszichoterápiában tájékozatlan olvasót a cikk önkéntelen beállítása vezetheti félre.
A szerzö annyira benne él egy új irányzat felfedezésének örömében, hogy úgy nyilat
kozik, mintha tudományos közmegegyezés támasztaná alá mondanivalóját.

Féltettem is az olvasót. Féltettem, hogy valami olyan mintát vetítünk elé, amely csak
egyetlen lehet6séget kínál a számára. Féltettem, mert fenyegetett helyzetben vagyunk
valamennyien: eltűntek a külsö ellenségek, és most egymás között kell keresniük bűn

bakot azoknak, akik nem tudják megtaláIni kudarcaik okát. Féltettem, mert veszélyes
dolog a talán be sem vallott feszültségek és nehézségek miatt ideológiai fegyverhez
nyúlni. Féltettem, mert nem jó, SÓ! beláthatatlan károkat okozhat, ha szakmai kérdése
ket vallási köntösbe öltöztetünk. Es féltettem, hogy nem elég autonóm és erős, hogya
cimkézéses előítéletek romboló hatásának ellen tudjon állni.

En bíztam az olvasóban - aki a maga területén hasonló helyzetben lehet -, hogy
megérti ezt. Megérti, mi az, hogy 30--40 évig sokan kaptunk képességeinknek nem
megfelelő munkát, és most keresztény létünkre szégyelljük bevallani, hogy türelmetle
nek vagyunk. Türelmetlenül várunk a pozícióra, munkára, sikerre, elismerésre, klien
sekre, tanítványokra. És vágyaink korlátja többé már nem egy igazságtalan hatalom,
hanem a másik ember, akinek személyében saját szeretetünk és szabadságunk konflik
tusai testesülnek meg.

Ugyanakkor vágyunk arra is, hogy át tudjuk lépni saját ámyékunkat, és legyünk
nyitottak az együttműködésre olyanokkal is, akik máshogy gondolkodnak, mint mi,
akár közös kereszténységünkön belül, akár még a kereszténység körein túl is.

Ilyen helyzetben jó lenne, ha Reményik Sándor gondolata irányíthatná magatartá
sunkat:

"Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni."
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TRINGER LÁSZLÓ

Válasz a Szerkesztőnek

A tisztelt Szerkesztőség kérésének teszek eleget, amikor Tomcsányi Teodóra "Gon
dolatok..." címú hozzászólásával foglalkozom. Megtiszteltetésnek tartom, hogy szerény
írásom, amely egy korábbi előadás nyomán készült, olvasómat tanulmány méretú mun
kara ösztökélte. Ha csak nem a (2) számú jegyzettel kapcsolatos megjegyzés volt az a
darázscsípés, amely ekkora fájdalmat okozott. Ez ugyanis nem tartozik mondanivalóm
lényegéhez.

A hozzászólás jelentés része személyemmel és nem a tanulmánnyal foglalkozik, így
erre nincs mit válaszolnom. tisztelettel tudomásul veszem Tomcsányinak rólam alkotott
véleményét. Legfeljebb abban kell kijavítanom. hogya "magyar közönség számára fel
fedezte Rogerset". Ez ugyanis Klein Sándor és munkatársaínak érdeme.

Teljesen igaza van a hozzászólásnak abban, hogy írásom mennyi mindent nem tar
talmaz, akár a freudizmussal kapcsolatban is. Elismerem, több könyvtámyit.

Egzegéta sem vagyok, így legfeljebb tágranyílt szemmel csodálom, miként igazolják
Jézus szavai Tomcsányi gondolatmenetét.

Olyan megállapításokkal sem tudok foglalkozní. amelyeket nem tettem, hosszászó
lóm azonban lelkesen vitatkozik velük. Igy legfeljebb az marad hátra, hogy csatlakoz
zam Tomcsányi Teodórahoz abban, hogy féltem az olvasót. Féltem attól, hogy szakmai
kérdések helyett személyeskedő vitairatokkal egynémely pártfórumra emlékeztetjük.

POPPER PÉTER

Gyógyítás vagy térítés?

"... A dolgok olyan bonyolultak/ és végül mégis mindenek/ elhalkul
nak és kisimulnak/ és lábaidhoz együtt hullnak'; Mi olyan együ
gyün íte1ünk,/ s adolgok olyan bonyolultak."

(Reményi: Ne ítélj!)

Eltöprengve Tringer László: Értékközvetítés alélekgyógyászatban c. tanulmányának
gondolatmenetén, megpróbálom a magam számára összefoglalni legfontosabb tételeit.
Igy talán az én fejemben is nagyobb lesz a rend, s ő is figyelmeztetően kiálthat, ha
bármiben félreérteném. Tehát

1. Korunk jelentősebb pszichoterápiás iskolái - a pszichoanalízis, a behaviorizmus
és a személyközpontú megközelítés - csődött mondtak a mai ember lelki nyavalyái
nak rendezésében, etikai redukcionizmusuk miatt.

2. A redukcionizmus lényege, hogy figyelmen kívül hagyják, vagy csak az emberi
lét egyik sajátosságának tekintik a transzcendenciát, holott az ember vallásossága, vi
szonya a szellemihez, az anyagi világon túli szentséghez létének minden elemét átható
"határozmány"(?!).

3. Az un. funkcionális pszichés zavarokat hibásan diagnosztizálják neurózisnak. dep
ressziónak stb., a valóságban a transzcendenciához való viszony zavaráról van szó.

4. E zavar következtében elsősorban azért bomlik meg az ember lelki harmóniája,
mert erkölcsi válságba kerül: kiszakad a szakrális értékrend világából, saját léte elérték-
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telenedik önmaga szemében, az értelmetlen létezéssel és a végleges pusztulással kény
telen farkasszemet nézni.

5. Ez az állapot önmaga és a világ viszonyának hibás elgondolásából fakad. Csont
váry szavaival élve, "egy Isten nélküli világ" hamis belső képe okozza lelki válságát.
A lelki zavar keletkezésében tehát a kognitív elem az elsődleges, nevezetesen az önma
gában megalkotott valóságkép hamis volta E gondolkodási hiba következményeként je
lentkeznek azután az érzelmi zavarok, amelyek tehát oktanilag másodlagosnak tekinthetók.

6. A lelki gyógyítás lényege a transzcendenciával való megbomlott kapcsolat hely
reállítása, azaz a személyiségben végbement erkölcsi rombolódás megszüntetése.

7. Ennek útja a terapeuta tudatos értékközvetítése a beteg felé, különösképpen az
erkölcsi "jó" és "rossz" megvilágítása, a terapeuta saját értékorientációjának világossá
tétele útján. llyen módon a pszichoterápia - messze túl a gyógyító folyamat hagyo
mányos értelmezésén - a valóságban nevelés, lelki irányítás és vezetés, a beteg erkölcsi
épségének visszaállítása érdekében.

8. Az erkölcsi épség visszaállításának és megőrzésének egyetlen )ehetséges útja, ha az
ember "egy önmagát meghaladó etikai dimenzióba kapcsolódik". Ertsd: Egyetemességre
igényt tartó, transzcendens - tehát vallásos - világkép erkölcsi rendjébe illeszkedik be.

9. Ennek híján az ember lét-magányba zuhan, s szorultságában magán-erkölcsöt,
magán-törekvéseket konstruál, zavar támad a "van" és a "kell" dimmenziói között, s
ez maga a patológia.

10. Végül két implikált következtetés:
- Ha a pszichés zavar kognitív eredetű és az emócionális faktorok csak másodla

gosak, akkor a kognitív pszichoterápiának kell a preferált gyógyító módszernek lennie.
- Egy vallásos erkölcsi világrendbe csak az a terapeuta tudja személyes ráhatással

visszavezetni betegét, aki maga is híve és átélője e transzcendenciának. E nélkül nagy
valószínűséggelő maga is hasonló rendezetlenségekkel küzd, mint a betege.

Ime, az általam tíz téteibe sűrített tringeri következtetés-sor. S őszintén mondom: A saját
szempontjából igaza van! Egy keresztény-katolikus gondolkodó aligha vélekedhet másként
a vallásos értelemben felfogott lélekről, annak gyötrelmeirőlés az üdvözülés útjáról. S mivel
még nem jött el az idő, amikor - miként az apostol remélte - "lélekben és igazságban"
imádhatjuk az Istent, a keresztény sőt a keresztyén lélekgondozás sem mondhat le tanító,
sőt erkölcsi értelemben megítélő és büntető funciójáról, ha egy ember magatartásának,
viselkedésének értékeléséról, önreflexiójának kialakításáról, fejlesztéséról van szó.

Több előadásomban elmondtam és "A biblikus gondolkodásmód és a pszichoanalí
zis" c. tanulmányomban le is írtam <Thalassa, U.), hogy azoknál a pszichés zavaroknál,
ahol kóroktanilag az értékzavar elsődleges - elsősorban az ún. deviációkról, öngyíl
kosságról, szenvedélybetegségekről, antiszocialitásról van szó - a pszichológiai és
pszichiátriai szempontból laikus egyházi lelkiszolgálatok jobb eredményt érnek el, mint
a fehérköpenyes hivatásosok.

Ennek okát nagyjából hasonlóképpen jelöltem meg, mint Tringer: (1) Pozitív értéke
ket képesek közvetíteni; (2) Megnövelik az egyén személyes fontosságának az érzését
- az Isten figyel rád! -, tehát növelik az önmagáért érzett felelősségét; (3) Valódi
közösségi befogadás élményével ajándékozzák meg.

Miért reflektálok hát mégis Tringer tanulmányára? Mert egyrészt a jelen szellemi
atmoszférában, másrészt némely túlzó általánosítása következtében nem veszélytelen
félreértések forrása lehet. A könnyebb áttekinthetőségkedvéért hadd szedjem pontokba
kétségeimet és ellenérveimet is.

1. Tagadhatatlanul vannak olyan pszichés zavarok - az előbbiek értelmében első

sorban a devienciák - amelyeknek keletkezésében elsőrendű szerepet játszik a humán,
a morális értékek zavara vagy hiánya. De pszichológiai szempontból elfogadhatatlan
nak tartom, hogy minden funkcionális lelki betegség ebbe a kategóriába soroltassék.

2. Ugyanígy: Számontartunk olyan kórformákat, amelyeknek etiológiájában elsődle

ges a kognítív zavar. De nem valemennyiben! Nevezetesen Tringer mintha nem szá-
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molna azzal, hogya kognidó nem szeparált funkció, hanem szoros kölcsönhatásban
működik az emőcionális megéléssel és élményfeldolgozással. Tehát nemcsak a gondol
kodás vált ki érzelmi hatást, hanem az érzelmek is formálják a gondolkodást. Ez a
közismert tény már önmagában megkérdőjelezia hibás kognícíö generalizált elsóbbsé
gét a lelki zavarok keletkezésében. (Hiszen a korai szofisztika rájött, hogy a gondolko
dás folyamata minden irányban végtelen, soha nincs egy olyan pont, ahonnét ne lehet
ne tovább gondolkozni. így tulajdonképpen soha nem lehetne az embemek véleménye,
álláspontja, ami a gondolkodási folyamat "megállítását" jelenti. Éppen arról van szó,
hogya végtelen gondolkodási folyamatba egy ponton beleszólnak az érzelmek, beleszól
az erkölcs: Ne gondolkozz tovább, ez legyen a véleményed, mert így érzem helyesnek,
tisztességesnek! Nem szólok most bővebben Freudról, aki a gondolkodást "kis energi
amennyiségekkel végzett próbacselekvésnek" nevezte, éppen annak a megtapasztalása
érdekében, hogy "mit szól" a felettes-én a tervezett akcíóhoz, hozzájárul-e, vagy szo
rongást, bűntudatot mozgósítva elfojtásra késztet.)

3. Szabad-e - s már nem az igazság, hanem a keresztényi türelem szempontjából
kérdezem - gondolkodási zavarnak, a valóság önmagunkban megalkotott hamis min
tázatának bélyegezni minden olyan világképet, ami nem számol a vallásosságnak tetsző

súllyal az ember transzcendes lényegével, vagy éppen tagadja azt?
5. Vajon - mint gyógyításra alkalmatlanokat - pályaváltoztatásra kell-e kény

szeríteni a nem hívő, a nem vallásos pszichoterapeutákat? Vagy legalább is el kell érni
hogy szavaikban, a nyilvánosság előtt, tagadják el szkepszisüket?

5. Nem válhatnak-e ilyen okfejtések újabb kereszteshadjárattá a pszichoanalízis el
len? A mélylélektannal természetesen rengeteg baja volt eddig is a vulgáris marxizmus
nak és a vulgáris kereszténységnek egyaránt, márcsak az életörömre való beállítottsága
és '!Z értékítéletektől tartózkodó metodikája miatt is.

Am számomra mindezeknéllényegesebbek a tovább kérdések:
6. Hogyan választható el Tringer fejtegetése alapján a pszichoterápia a lelkipásztori

szolgálattól? A beteg nevelése és vezetése - a térítéstől?

7. Jó-e összekeverni az élet alapvető és végső kérdéseit? Az én fogalomhasználatom
ban azok az alapvető kérdések; amelyek egy ember egészséges testi és lelki működésére
vonatkoznak. A lét nagy titkait - életet és halált, túlvilágot, reinkarnációt vagy meg
semmisülést, üdvözülést és kárhozatot - feszegető kérdések a "végso1<" kategóriájába
tartoznak. Én erről a vegyítésről, nevezetesen, hogy az alapvető kérdésekre végső vá
laszokkal feleljünk, mindig lebeszélem tanítványaimat, mondván: Ha például valaki
potencia zavarával fordul..hozzátok, nem szabad azt válaszolnotok, hogy "Orvendezzen
barátom, mert megnyilt On előtt a szent aszkézis lehetősége!" Ti csak szépen gyógyít
sátok meg őt, s ő majd szexuális képességének birtokában szabadon eldönti, hogy az
aszkézis útját választja-e, vagy a nemi örömökét.

8. De a legnagyobb bajom, az egyéni út tagadásával van. Igen, vannak kínálkozó,
kollektív üdvözlést igérő lehetőségek is, hagyományos vallások, szekták, keleti és tá
vol-keleti vallásfilozófiák, s manapság még számos valódi vagy lidérdény hivogató
felvillanását tapasztalhatjuk. Am vallom, hogya XX. század emberének fejlett és szu
verén Enje lehetövé, sót kívánatossá teszi azt, hogy megtalálja saját egyéni szellemi útját
a világban, saját erkölcsi törvényét, saját hitét és viIágképét. Ezt a törekvést eleve pato
lógikusnak bélyegezni több, mint bűn: elfogultsági hiba. A kudarba persze belebeteged
het az ember, épp úgy, mint bármiféle kollektív fanatizmusba is. De megkeresni az
ember egyéni üdvösségér ma nemcsak joga, hanem talán erkölcsi kötelesség is. Avagy
mi más lenne a szimbolikus értelme annak, hogy amikor Krisztus fennszóval kiáltott a
kereszten és kilehelte lelkét, a Szentek Szentjének - amelynek teremtés előtti sötétsé
gébe csak évente egyszer léphetett be a főpap - kárpitja végighasadt? Nem azt mondja
ez a kép, hogy már nincs szükség közvetítőre az ember és lsten között, rnindenki
elindulhat és megkeresheti a saját útját a saját üdvösségéhez?

794



Végül Tringer gondolatmenetének alapvető ingatagságát a mindennapi élet bizo
nyítja. Ha igaz lenne, vallásos ember soha semmilyen lelki nyavalyában nem szenved
hetne. Sajnos valamennyien nap mint nap tapasztaljuk, hogya vallás mennyire nem
véd meg a neurózistól, a szorongástól, a depressziótól. Szerintem nem is ez a dolga.
Mindezek ellenére nem gondolom, hogy maradéktalanul igazam van. Csak arra gon
dolok, hogy odafigyelhetünk egymás roskatag részigazságaira a kizárólagosságra való
törekvés imperatív igénye nélkül. Hátha még az "istentagadó" Diderot megállapításá
ban is van némi igazság, amikor azt javasolja, hogy csak tisztességes embemek szabad
na megengedni, hogy ateista legyen. Mert ő a saját érdeke ellen hitetlen, hiszen az
üdvözüléstól fosztja meg magát. A gazember mindig szívesen istentagadó, mert ő a
poklok tüzét6l akar megmenekülni.

TRINGER LÁSZLÓ

Válasz PopperPéternek

Örömmel vegyes aggodalom töltött el, amint Popper tanulmányértékűelemzését olvas
tam. Oröm, mert írása megtisztelő alapossagröl, elmélyült gondolkodásról tanúskodik
ezúttal is. üröm, mert rövid írásom (amely egy Ausztriában tartott el6adás változatlan
szövege) ilyen élénk visszhangot kelt szakmánk jeles képviselője részér61. Aggodalom
érzése is megjelenik bennem ugyanakkor: ennyire félreérthe tó lenne írásom?

Ugyanis - és most talán meglepődik az olvasó - Popper Péter majdnem minden
sorával és megállapításával egyet tudok érteni, nézeteit egészében magam is osztom.
Ezért is örülök, hogy részletesen, tételekbe szedve fejti ki, mit nem akartam mondani,
illetve írni.

Honnan származik tehát az az alapvető félreértés, amely (szerencsére) Poppert tolla
megragadására indította?

Engedje meg az olvasó és nagynevű kollégám is, hogy tézisein ne menjek végig
pontról pontra. Ez esetben ugyanis óhatatlanul legfeljebb szűk szakmai köröket érdeklő
vitákba bonyolódnánk, s ez a Vigilia olvasóit kevéssé érdekelheti.

Inkább arra mutatok rá röviden, melyek a közöttünk lévő félreértés alapvető gyöke
rei, illetve mire vezethető vissza, hogy írásom Popper olvasatában ilyen - félelmi
asszociációktól sem mentes - gondolatokat gerjeszt.

Ugy gondolom, három mozzanat ragadható meg, amely lehetévé teszi, hogy hozzá
szólöm az adott következtetésekre jusson. Az első kettő bölcseleti természetű, a harma
dik gyakorlati.

1. Olvasóm összemossa a "transzcendencia" fogalmát a hittel, vallásossággal. Jóllehet
az utóbbi az el6bbinek része lehet, a transzcendencia fogalmát sokkal általánosabb,
ontológiai értelemben használom. Igazában (talán szerencsésebben) metafizikai dimen
zióról is írhattam volna Aristoteles értelmében (akiről, ugye, nem állíthatjuk, hogy ke
resztény volt). Vagy használhattam volna a Lét fogalmát (Sein) Heidegger értelmében
(ahogy használtam is egy előző tanulmányomban, amely ugyancsak lapunkban jelent
meg). De hivatkozhattam volna Sartre-ra is, az ő Lét és Semmi fogalmára (1. L'Etre et
le Néant). E bölcsel6kr61 is tudjuk, hogy nem voltak "túlzottan" keresztények. Kétség
telen, hogya "transzcendencia" megjelölést döntően teológiai írások használják, így a
félreértés, illetve összemosás érthetó.

2. Az "etikai dimenzió" emlegetése során a fogalomnak metaetikai értelméről van
szó. Ez azt jelenti tehát, hogya "van" és "kell" típusú kijelentések természetét vizsgál-
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juk, függetlenül minden morális állásfoglalástól. Kétségtelen, hogy Frank elméletének
elnevezése (demoralizációs hipotézis) félreérthetó. Éppen ezért írtam idézőjelben,mint
egy ellensúlyozva Frank félreérthetóségét "hipermoralizált" állapotról. Kétségtelen,
hogyametaetika nézőpontja,annak a normatív etikatól (moráltól) való függetlensége
még nem nagyon ismert szakmai köreinkben. Amikor az "etikai dimenzió helyreállítá
sáról" esik szó (kétségtelen, hogy elég rosszul sikerült kifejezés), ennek semmi köze
ahhoz, hogy az emberek "jók", vagy "rosszak". Ide tartozik az "etikai redukcionizmus"
kérdése is. Bölcseleti tény, hogyapszichoterápiás elméletek többsége az etikai kijelen
tések eredetét valamely bio-pszichológiai diszpozícióra vezeti vissza. Ennyiben reduk
cionista. Ez azonban semmiféle értékelést nem jelent, csupán ténymegállapítás.

Bárfontosnak tartom, hogy a lélekgyógyásznak legyenek fogalmai a "végsó kérdésekkel"
kapcsolatban, sót, esetleg válaszai is, semmiképpen nem gondolom, hogy ezek csak egyfajta,
jelesül vallási típusú válaszok lehetnek. Azt azonban állítom, hogy ilyenek is lehetnek.

3. A közöttünk lévő félreértések részben gyakorlati természetűek: írásom, mint jelez
tem, egy el6adás változatlan szövege, amelyet az osztrák Katholischer Akademikerver
band rendezett. A hallgatóság pszichológiai kérdésekben laikusnak, bölcseleti szem
pontből azonban iskolázottnak tartható. Nagyjából ilyen lehet a Vigilia olvasóközönsé
ge is. Orömömre szolgál, hogy a lapot a pszichológia jeles képviselői is olvassák, így el
mélyülhet az a párbeszéd, amelyet Tomcsányi és Jelenits kezdeményezett napjainkban.

Végül még egyszer az aggodalomr61, amely Popper hozzászólását átitatja, s hozzá
járul ahhoz, hogy ilyen súlyos fokú általánosításokra ragadtassa magát (pl. ami S:pont
jából tükröződik). Ha úgy olvassa írásomat, ahogy teszi, aggodalma jogos. Valamiféle
keresztény türelmetlenség, kizárólagosság veszedelmét villantja fel, s ettől joggal lehet
tartani manapság. Ugy vélem azonban, ez az aggodalom már nemcsak írásomnak,
hanem személyemnek is szóló üzenet. Munkásságom egésze, valamint Popper Péterrel
való kapcsolatom múltja (és jövóje, hisz egy munkahelyen dolgozunk) rá a válasz.

Végül hadd idézzem hozzászólóm nagyhírű névrokonát, Karl Poppert, aki szerint
egy tudományos elmélet csak addig az, amíg cáfolható. Popper Péter írása hozzájárulás
ahhoz, hogy vázlatosan kifejtett elméleti megállapításaim ne merevűlhessenek dogmává.

BAGDYEMÓKE

A pszichoterápia értékközvetítőfolyamatairól

Megszoktam, kedvelem és igénylem a Vigilia szellemi horizontjának tágasságát, friss,
sokirányú, mozgékony optikáját, bölcseleti mélységeit, kutató kíváncsiságát és szaktu
dományos folyóiratok számára is példamutató, igényes interdiszciplinaritását, A Vigilia
kérdező szellemisége felbátorítja olvasóit a szabad reflexióra. Ezzel a lehetóséggel élek
most magam is. Annál inkább, mert az a sejtésem, hogyalélekgyógyászat területén
múködő olvasók közül többünket is töprengésre késztetett Tringer László álláspontjá
nak megismerése és hozzászólásra, vitára ingerelt a pszichoterápia értékközvetító sze
repéről elmélkedó tanulmánya.

Érdemes, sót szükséges is visszaidéznem a Szerző gondolatainak esszenciáját, mi
nek-elótte problémafelvetéseimet közölném.

A lélekgyógyászatban a 70-es évekig hiányoztak az erkölcs, érték nyílt, vállalt kép
viseletén alapuló vagy ezeknek kiemelt jelentóséget tulajdonító lélektani rendszerek,
pszichoterápiás irányzatok - írja Tringer László. A korábbi, redukcionista gondolat
rendszerek az ember szellemi lényegét, transzcendens mivoltát és erre való törekvését
a bio-pszicho-szodális dimenzióhoz nem, vagy csak mellékesen kapcsolták hozzá.
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Időközben századunk során a betegségek is arculatváltozáson mentek át A Frank-féle
demoralizációs szindrómába foglalható ön- és életértékbetegségek kerültek el6térbe (pl.
depressziók). Ezeket Tringer az egyén értékel6 funkciójának zavaraként értelmezi, és "hi
permoralizált" állapotképeknek mutatja fel. A lelki egészség helyreállítását pedig éppen az
"etikai egyensúly" fel6llátja elérhetónek. NéZete szerint a kognitív terápiás gondolatrend
szer és gyógyító gyakorlat els6ként nyújt lehetőséget arra, hogy a "van" és "kell" típusú
kognitív struktúrák egyensúlyát létrehozhassuk, és az etikai hiányállapotot hatékony érté
kekkel tölthessük be. Az értékek. mégpedig a személyes létérdekeken túlmutató keresztény
életértékek átvitele a feladatunk, s ez edukatív munkát kíván t6lünk. Olyan nevel6 folya
matot, amely az önmagába zárt személy etikai dimenziójának helyreállítását segíti e16.

Bizakodom, hogy felfogásomban és összegzési kisérletemben nem csorbul a Szerz6
közlend6jének lényege. S éppen, mert törekedtem felvenni Tringer László optikáját, rá
kellett csodálkoznom a tanulmány kongitív konstrukcióinak preemptiv jellegére. Első

sorban azon tűn6dtem, ki szöl ebben a tanulmányban az olvasóhoz: Tringer László
pszichiáter, pszichoterapeuta, klinikai pszichológus, sokszakmás lélekgyógyász és
egyetemi tanár ("feln6tt~ukátor"),vagy inkább Tringer László filozófus, ontológus,
theológus, lelkipásztor, pasztorálpszichológus.

Bármir61 elmélkedünk, szellemünk megválasztja alaphelyzetét. Azt az "álláspontot",
ahonnan a keresö-kutató-szemlélö értelem szemügyre veszi tárgyát és definiálja, érté
keli azt - írja Kelly, a kognitív személyiségelméleti alapmodell "konstruktóre" (Kelly).
llymódon szükségszerű,hogya keresett dolog olyan látószögben kerül optikánk fóku
szaba, amilyen szemléleti alapállást választottunk. A világ "önmagában való" milyen
sége az ember számára érdektelen, hiszen a dolgok olyanok, amilyennek értelmezzük,
értékeljük. A megválasztott nézőpontok és a kialakított szubjektív érvényességek sem
véletlenek. Szellemi konstrukcíóink, kognitív sémáink szabják meg, mit milyennek él
ünk át és mit tartunk igaznak. Az igazság valójában szubjektív érvényesség (konstruk
tív alternativizmus). A világ a mi kognitív szerkesztö, konstrukciós sémáinkba illesz
kedve mutatja az arcát bármilyennek is - tanítja a "kognitív alapelmélet",

Ha az olvasó is belehelyezkedik Tringer László, a kognitív terapeuta konstrukciójába,
s így követi a gondolatszövését, akkor rögvest kitűnik, hogy a Szerz6 olyan szellemi
magaslatról (s ezáltal olyan szellemtudományos bölcseleti "konstrukciókon" át) szem
léli és láttatja az olvasóval századunk pszichoterápiás rendszereit, amely már felette
van a lehetséges szaktudományos pszichoterapeutai álláspontoknak. Alélekgyógyász
Szerz6 ezúttal filozófusi szellemi horizontot nyitott meg, s e tanulmányban szólít meg
el6ször igehirdetó teológusként, wt emelkedett szellemű pasztorálpszichológusként.
Azt hirdeti, hogy csak az értékközvetítést nyíltan. 6szintén vállaló lelki segítséget tart
hatom értékesnek, teljesnek (minden más redukcionista). A közvetítend6 értéktartalom
pedig a keresztény értékekben jelölhet6 meg (egyéb hitrendszer megtartó értékeir61
nem olvashatunk). A terepeutának e tekintetben értékképvisel6nek, nevelőnek, eduká
tomak kell lennie (tehát a nyílt értékátadás pszichoterápiás feladat). A szellemi, transz
cendens felé vezetend6 embemek a maradandó értékek képzésére való ránevelése pe
dig a kognitív irányzat metodikáival érhet6 el leginkább (a többi irányzat ugyanis nem
állítja középpontba a transzcendens dimenziót).

Míg Tringer a filozófiai etika magaslatáról, "kívülr61" foglal állást, addig magam
"belülr61", személyesen hitem és pszichoterápiás identitásom kereteib6l válaszolok,
mégpedig arra az alapkérdésre, amelynek további függvénye: lehet-e, szabad-e, (érdemes-
e) nyz1t értéknevel6 munkát folytatni a pszichoierdpidban.

Az alapkérdés els6sorban az: mi a dolga egy pszichoterapeutának a segít6 kapcsolatban?
Hogyan vélekedünk a kliens, páciens befolyásolásának megengedhet6lehet6ségeir61 és a segítség
nyújtás határairól? Foglalhatunk ugyanis állást amellett, hogy minden ember a saját
lehetóségeib61 meríthet, "saját lábán járhat", önnön képességeivel gazdálkodhat. llyen
értelemben a terapeuta csak kísér6-segító az önfelfedezés és önmegismerés útján, nem
válhat a kliens helyettesító énjévé, nem oldhatja meg az 6 problémáit, nem találhatja ki
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és nem tanácsolhatja a "bizonyosfajta" megoldásmódot, nem adhalja át saját értékrend
jét és célvilágát. E felfogásban a terapeuta dolga a "szolgálat", a páciens meglévő, rejtett
vagy felhasználatlan potenciáljainak felszabadítása.

A terápiás kapcsolatban vigyáz6n kísérjük a páciens önfelfedező útját, aki e bizton
ságban megtanul "ismét talpra állni és a saját lábán jámi". Ebben a modellben 
amelyet az integratív, holisztikus, "dinamikus" és "szelf orientál" terápiák többsége
követ - a terapeuta legfeljebb facilitátor, de nem edukátor. S ha mégis nevel, akkor ezt
spontán mintaközvetítéssel teszi, ahogyan ez a szülő-gyermek kapcsolatban önkénte
lenül is történik, szeretet és bizalom indítékerejével működó mintaközvetító azonosulás
révén. A kliens és a terapeuta között kialakuló bizalomteli és teherbíró munkaközösség
létrehozása a terapeutára való fokozottan érzékeny reagálást, s így többnyire a modell
követó viselkedést is életre hívja. A kliens (páciens) e kapcsolatban tehát éppúgy esélyes
a terapeuta értékvilágának, vélekedéseinek beépítésére, ahogyan akár ennek elutasítá
sára vagy meghaladására is. Szabadságában áll azt tenni, amit lelki fejlődése és a terá
piás kölcsönviszony lehetóvé tesz. Az értékközvetítés e folyamatnak éppúgy nem ob
ligát része, mint a bármiféle más külsö szándék vagy tartalom "ránevelő", céltudatos
beültetése. A páciens saját meggyőződéseit és hitét a terapeuta akkor is tiszteletben
tartja, ha személyes álláspontjai vagy életértékei ettől eltérnek. Ez a terápiás hatásvilág
a gyermeki fejlMés természetes útját tekinti alapmintdnak, és azt vallja, hogya terápiás
változás, a "bels6vé tétel" leghatékonyabb formája a szeretet erői által végbemenő spon
tán azonosulás, az érzelem vezette azonosítás, ez impriniig erejű tanulást eredményez.

Létezik azonban másfajta segítő kapcsolati rendszer is, amely a tanítás, szoktatás,
gyakorlás, képességtréning rendszerében működik és a dolgok megtaníthatóságának,
megtanulhatóságának gyakorlatán alapul. Az ember tanulékony lény, s ha valami hasznára
van, (e hasznot felismeri), akkor a kivánt dolgot képes elsajátítani. A terapeuta ráláthat
azokra a hiányokra, amelyeket a páciens elszenved, de "vakfoltjai" miatt nem ismer
fel. llymódon a terapeuta megmondhatja, mit ajánlatos a páciensnek tennie, tanulnia,
gyakorolnia. E tanulást felelősséggel vezeti, irányítja, ellenőrzi, minősíti (jutalmazza
vagy bünteti). A terapeuta szoktat, nevel, tanít, korrigál, házi feladatokat ad, "tudniva
lókat" közöl, ismereteket implantál, tehát a pedagQgiai modellt vállalja és követi. A direkt
perszuaziv, szuggesztiv, kommunikációs meggyózési stratégiáktól a rejtett, kerülöutas.
finom ésügyes (paradox, pszeudo-neutrális, stb.) befolyásolási módokig számos fajtája
létezik a pszichológiai modell módszertani gyakorlatának. E modellben középpontba ke
rül a páciens saját felelőssége önnön bajáért, s eldöntheti. hogya kínált megoldást
elfogadja-e vagy sem. A kommunikácielméleti megalapozottságú ún. problémaorientált
terápiákban a felelős vállalást még írásos szerzödéssel is hitelesítik. Ha a páciens vállalja
a lelki munkát, akkor minden terapeutai ajánlást, utasítást, instrukciót követnie kell. A
terapeuta pedig nY11t vagy közvetett módokon, pozitív manipulációval, paradox inst
rukciókkal, stb. bármit átültethet, implantalhat a páciensbe, vagy megkívánhat tőle,

amit a hasznára valónak vél. Ennek a felelősségét éppúgy vállalja, ahogyan pácienseivel
is vállaltalja a saját baja előidézésében való részességét.

Nyilvánvaló, hogyapszichopedagógiai modell "implantációs" vállalási szabadsága,
kívülről "bevihetó" és beviendő vélekedésekre, ismeretekre, értékekre irányuló érték
nevelő attitűdje távol áll a személyiségfejlödés természetes útját modellező, spontán
imprintinghatásokra épító klasszikus terápiás kapcsolati rendszertől. Közel van viszont
a pasztorálpszichológiai alaphelyzethez, amelyben a fenti két modell sajátosan elegyül
het is! A pasztorálpszichológus els6sorban lelkipásztor, "Isten szolgája", ezen át üzenet
és segítségközvetító. A segító kapcsolatban müködö világnézete, hite, értékvilága és
közvetító szerepe akkor is nyilvánvaló a páciens számára, ha ez soha nem hangzik el
nyiltan. A segélykérő tudja, kihez fordul a lelkész személyében, így a terapeuta érték
világa nem is válhat "ingerévé" a páciens fürkész kiváncsiságának. A pasztorálpszicho
lógus "érték-kínálata" <bármilyen segító-kapcsolati modellt követ) evidens a kliens
előtt. A lelkipásztori segítségnyújtásban azonban szükségszerűa morál-központúság, a
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lelkiismeret és emberi felelősség központosítása. A lelkipásztor elvárásai is tisztázottab
bak a kliens számára; szerephelyzete hordozza az erkölcsiség elvének és az erkölcsiség
gyakorlatának követelményét, a bűnnel és a lelkiismerettel való lelki munka jelent6sé
gét. S ahogyan azt Viktor E. Frankl írja - a lelkiismeret az a kapocs, amely leginkább
összeköti az embert a transzcendens szellemiséggel, ezen az úton juthat el az "én" a
legközvetlenebbül Istenhez és a hithez. A lelkiismeret kapcsolja át a pszichofiziológiai
valóságában létező ént a szellemi, transzcendens dimenzióba (erre utal a religio szó,
amely eredeti jelentésében "visszakötés"). Míg a világi pszichoterapeuta feladata a "lé
lek egészségének" szolgálata, a pasztorál-pszichológus a lélek üdvén át közelít a lelki
egészséghez. A pasztorál-pszichológus pszichoterápiás "köztes helyzete" az imprintig
és implantációs modellhez való viszonyban mégis inkább a "pedagógiai" orientáció fel
tolódik el, mivellelkigondozó munkája eleve meghatározott világnézet, a keresztény
(keresztyén, vagy egyéb istenhitbéli) értékvilág képviseletén alapul. Az értékközvetítés
szerephelyzete tiszta, vállalása nyílt, az értékimplantáció evidens történés. Amorális
önmegítélés és etikai keretekben szemlélt valóságviszony a kliens lelkiismereti önvizs
gálati feladata, a "szelf-transzcendencia" törekvés erősítése pedig közvetett vagy köz
vetlen módon a terápia .Jéleksegítö" célkitúzéseként működik.

A világi pszichoterápia segít6 modelljeit és a pasztorálpszichológiai alaphelyzet le
hetőségeit figyelembe véve érdemes újólag megvizsgálnunk Tringer László terápiás
kapcsolati ajánlását, amelyet szinte a jövő követendő útjaként kínál a pszichoterapeuták
számára. Ebben a terapeutának lehetőleg nyíltan kell vállalnia és kifejezésre juttatnia
maradandó értékeken alapuló és a transzcendenciát középpontba állító világnézetét.
Lehetőleg válaszolja meg azt a kérdést "mi a jó?". Nevelje rá páciensét a megtartó
értékekre és segítsen betölteni az értékvákuumot. Ezáltal megnyilik a páciens életpers
pektívája.

Semmi kétség, hogy Tringer László ajánlása pasztorálpszichológiai teendők vállalá
sára buzdít. Az általa javasolt nevel6munka túllép a világi pszichoterápia segít6 kap
csolati befolyás- és lehet6ségrendszerén, sót el6feltételül szabja meg a terapeuták világ
nézeti és szakmai uniformizálódását. Ilymódon korlátozódnék a terapeutai szabadság,
de a páciensi fejlődés esélymezője is, miközben viszont a pszichoterápia határai kiter
jednének a világnézet- és értéknevelé pszichopedagógiai tevékenységre is. Nem vélet
len, hogy a pszichoterápiák mindmáig legelfogadottabb kapcsolati modellje kizárja a
kívülr6l bevitt "kényszerellmeket", és a páciens szabadságának tiszteletén alapul. Egy
szersmind a terapeuta világnézeti szabadságát is akceptálja. A világi lelkigondozásban
a világnézetfüggés a segítség kérése vagy nyújtása terén olyan korlátot képezne, amit
a lélekgyógyászat (joggal) elutasít. Magam is ezt a szemléletet képviselem.

A hit kegyelmi ajándék, nem kognitív "esemény', vallásgyakorlatként vállalása vi
szont az egyén szabadságában álló bels6 döntésen alapul. A keresztény értékek meg
ismertetése és megtanítása nem pszichoterápiás "feladat", de ha egy terapeuta mégis
vállalja, akkor tegyük nyílttá, hogy pasztorálpszichológiai munkát végez.

Sem a kognitív terápiás modell, sem az értéknevelés követelménye nem terjeszthet6
ki a pszichoterápiára általában. Az értékvákuum megoldásának sokféle módja közül a
kognitív pszichoterápia egyféle, de nem egyedüli lehetőség. Egyetlen "módszer" sem
hatékonyabb a másiknál, ezt eddig nem sikerült bebizonyítani (lambert, 1986), viszont
van a terapeuták személyisége és a kialakított terápiás kapcsolatok szerint eltérés a
lélektani munka hatékonyságában (Luborsky, Singer)

Még egy állítást kell megkérdőjeleznem Tringer László tanulmányában, s ez éppen
az általa túlértékelt kognitív terápiákat érinti. Ha érvényes volna az a megállapítása,
hogy az emberi transzcendencia-szükségletet a megelőző terápiás gondolatrendszerek
mintegy mellékesen kezelték, vagy nem is vették figyelembe, akkor ehhez tagadnunk
vagy felednünk kellene Carl Gustav Jung komplex analitikus lélektanát, Selbst koncep
cióját és szelf-transzcendencia tanát. Meg kellene feledkeznünk a pszíchoszintézís tan
ról, Martin Buber antropológiájáról és "én-te" viszonymodelljéről,Frommnak a szük-
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séglet-hierarchia csúcsára helyzett transzcendencia-szükségletérőlés így tovább. Álta
lában véve le kellene mondanunk olyan pszichoterápiás érvényességek elfogadásáról
is, melyekhez sajátos "vallásosság" transzcendencia értelmezésében juthatunk el. Ezt
példázza számomra Carl Rogers egyik utolsó írása, megrendít6 terapeutai vallomásá
ban: "Terapeutaként azt találtam, hogy amikor legközelebb vagyok belső intuitív énem
hez, amikor képes vagyok transzcendens központomhoz közel kerülni, ezekben a pil
lanatokban úgy tűnik, hogy az én belső szellemem kinyúl és megérinti a másikat.
Kapcsolatunk meghaladja önmagát, és valami nagyobbnak a részévé válik. Alapvető

növekedés, fejlődés van jelen. Megnyílík a spirituális dimenzió, mely a világot irányító,
formatív tendenciával találkozik - teljes egység jön létre: az ember részesül a központi
eróból." (Rogers)

Irányzatok szellemi nyomvonalaiban haladó emberek, szakemberek vagyunk. Ma
gam is irányzati elkötelezettségben dolgozom, s ezt tesszük többé-kevésbé mindnyájan,
akár vállaljuk, akár nem vallunk róla színt. Mégis e tekintetben létezik (legalábbis szá
momra) olyan érvényesség, amelyet Martin Buber szavaival tudok megfogalmazni:
"Amikor már minden "irányzat" cs6döt mondott, a mélység fölötti sötétségb61 fölmerül
az Ember Egy Igaz iránya: a Teremtő Szellem felé. Ama Szellem iránya, amelyről nem
tudjuk, honnan jő és hová tart. Ez az ember igazi autonómiája, ama szabadság tanúsá
ga, mely többé nem elárul, hanem felelősségetvállal." Buber, 401. o.)
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