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Sziilei kezdettől támo
gatták ébredő papihiva
tását?

A jezsuita rendben szo

kásos bölcseleti tanul
mányokat Kass én vé
gezte. Hogyan került
Paksról Kassára?

Teológiai tanulmányait
Rómában fejezte be. Az
után miértkezdett pszi
chológiát tanulni?

Benko Antallal
Benkő Antal 1920-ban született Pakson. Érettségi után, 1938-ban belépett
a jezsuita rendbe. Bölcseleti tanulmányait Kassán végezte, teológiát e/{5
ször Szegeden, majd Rómában tanult. 1947-ben Rómában pappá szentel
ték. Ezt követt5en Leuvenben pszichológiát hallgatott, és ebbt51doktorált.
1954-tt51 Brazíliában élt, főiskolán, majd egyetemen tanított. A Rio de
Janeiró-i Katolikus Egyetemen kilenc évig volt a Pszichológiai Intézet
igazgatója. 1975-ben visszatért Európába, és Ausztriában működött . 1996
óta ismét Magyarországon él, 78 évesen is aktívan dolgozik. Lelkipásztori
munkája mellett pszichológiát tanít a budapesti Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen és a pécsi Hittudományi Főiskolán.

Gyermekkoromra mindig örömmel gondolok vissza. Családunk
ban egys zeru és szeretetteljes légkör uralkodott. Szüleim komolyan
élték a hitüket, és bennünket is ebben a szellemben neveltek. Éle
tem alakulására jelentős hatást gyakorolt Erdélyi Gyul a, paksi káp
lán , aki Rómában, a jezsuiták által vezetett Gergely Egyetemen vé
gez te teoló giai tanulmányait. Ó vette rá sz ű leimet, hogy k öz épis
kolába Pécsre , a jezsuiták Pius Gimnáziumába küldjenek. TIzen
négy évesen kerültem a pécsi egyházmegye kis-szemin árium ába,
de igazi hivatásomat csak hetedikes gimnazista koromban találtam
meg. Érettség i után, 1938-ban beléptem a magyar jezsui ta rendtar
tom ányba.

A Felvidék egy részének visszacsa tolásával - az 1938-as bécsi dön
tés alapján - Kassa is visszakerü lt Magyarországhoz. A szlovák
jezsuitáknak volt egy diákotthona a városban , ezt az épületet átvet
te a magyar rendtartomán y, és 1944-ig Filozófiai Főiskolának hasz
nált a. így kerültern. a budai Manrézában eltöltött két éves no viciá
tus és egy éves nyelvi tanulmányok után Kassára. A filozófi át na
gyon megszerettem, főleg a logika és az ismeretelmélet érdekelt.
Teológiai tanulmányaimat 1944 őszétől Szegeden kezdtem meg, és
a háborús viszon yok ellenére 1946 nyaráig sikerü lt az első két évet
elvégeznem.

Nem egés zen önszántamból. A háborús évek alatt a jezsuita rend
nem tudta fiataljait külföldi egyetemekre küldeni. 1946-ban rende
ződött annyira a helyzet , hogy elöljáróink egyszerre tíz magyar je
zsuitát irányíthattak Rómába, a Gergely Egyetemre. Az volt a cél,
hogy mielőbb doktorátust szerezzünk, és hazatérjünk. Magyar út
levelet kaptunk, de az akkor még nélkülözhetetlen orosz kiutazási
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S beletörődött abba,

hogy pszichológus, és

nem filozófus lett?

1954-től Brazíliában élt.

Hogyan került oda?

engedélyt nem sikerült megszerezni. Ezért különböző helyeken,
kettesével, hármasával, "feketén" léptük át a határt, hogy 1946
őszére Rómába érkezzünk. Amikor teológiai tanulmányaimat befe
jeztem, filozófiából szerettem volna doktorálni, egykori novícius
társam, a szintén Rómában tanuló Hegyi János pedig pszichológi
ából. Provínciálísunk, P. Borbély mégis engem küldött pszichológi
ára, Hegyi Jánost pedig filozófiára. Elgondolása szerint a külföldön
tanulók közül annak kellett pszichológiát tanulnia, aki elsőnek fe
jezte be a teológiát. A magyar provinciának ugyanis mielőbb szük
sége volt pszichológia-tanárra Rendi Főiskolánkpszichológusának,
p. Petz Ádámnak 1947-ben bekövetkezett halála miatt. Így lettem
én pszichológus, P. Hegyi pedig filozófus.

Hálát adok érte a Jóistennek. Ha filozófiát tanulok, talán túlságosan
elméleti síkra terelődött volna az életem. Jó volt és üdvös, hogy a
másik, a gyakorlati oldalra is figyelnem kellett. Nagyon megszeret
tem a pszichológiát. Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen ta
nultam, s azon gondolkodtam, hogyan tudnám a pszichológiát és a
filozófiát összeegyeztetni. A Pszichológiai Intézet akkori igazgatója,
Albert Michotte fiatal korában kutatást végzett az emberi választásról.
Azt vizsgálta, milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet az
emberi választásban. Úgy éreztem, ez határkérdés az emberi szabad
ság filozófiai kérdése és a gyakorlati pszichológia között. Eszembe
jutott, hogy a magyar Szondi Lipót részben erre építi saját rendszerét.
Az egymást kiegészítő génekkel magyarázza a feleség, a hivatás vagy
barát választását. Szakdolgozatomban a barátság problémáját vizsgál
tam, mintegy száz, ugyanabban a nevelőotthonban élő gyereket tesz
teltem. Figyeltem, hogy az egymással barátkozóknak van-e valami
közös vonásuk, amit Szondi alapján meg tudok magyarázni. Nem
találtam semmit, és ezt publikáltam. Utána is olvastam Szondi mun
káit, kétszer meglátogattam Svájcban, és elbeszélgettünk. Érdekesnek
találom a rendszerét, bár tudományosan problematikus, mennyire in
dítanak a gének konkrét cselekvésekre, pálya- és párválasztásra, ba
rátságok kialakulására.

Ugyanitt készítettem el, Joseph Nuttin irányításával, a papságra
készülők pszichológiai vizsgálatáról írt doktori értekezésemet is, és
1954-ben megvédtem. Ez a munka megjelent a Leuveni Egyetem
Studia Psychologica sorozatában, és későbbi tevékenységeim, a val
lás- és pasztorálpszichológia, valamint pszichológiai tanácsadás
felé irányított engem. Leuveni tanulmányaim alatt vezettem a vá
rosban lévő Mindszenty Kollégiumot, ahol abban az időben mint
egy húsz magyar menekült egyetemista talált otthonra.

A doktorátus megszerzése után elöljáróim, mivel 1954-ben hazaté
résről szó sem lehetett, Brazíliába küldtek, öt másik rendtársammal
együtt. Abban az időben sok magyar pap élt Nyugat-Európában,
ott nemigen volt ránk szükség. Először a jezsuiták Közép-Brazíliai
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Mi a különbség a pszi
chológia, valláspszicho
lógia és pasztorálpszi
chológia között?

Ezért is tanítják teoló
giai karokon?

Rendtartományának államilag elismert, egyetemi rangú Főiskoláján

tanítottam filozófiai antropológiát és pszichológiát. Közben megta
nultam portugálul. Azután a jezsuiták által vezetett Rio de Janeiró-i
Katolikus Egyetemre hívtak, hogy a pszichológusokat képző Pszi
chológiai Intézetet újjászervezzem és vezessem. Az egyetem más
karain is tanítottam, dékán és rektorhelyettes is voltam.

Brazíliát, az ifjúsági munkát és a tanítást nagyon szerettem,
mégis 1974-ben - egészségügyi okok miatt - arra kértem P.
Ádám Jánost, a külföldön élő magyar jezsuiták tartományfőnökét,

hogy magyar munkára hívjon engem vissza. Először az ausztriai
Klagenfurtba kerültem. A nyugodtabb körülmények között jelent
meg Bevezetés a pszichológiába című munkám, majd Szentmártoni
Mihály, bácskai származású jezsuita pszichológussal közösen,
Testvéreink szolgálatában és A lelkiélet lélektanához című két köny
vünk. Klagenfurt után Bécs következett, majd 1996 júliusában, öt
ven évi távollét után hazatértem Magyarországra. Ma is tanítok,
Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karán és Pécsett, a Hittudományi Főiskolán.

A pszichológia az a tudomány, amely a viselkedés, a magatartás
kutatásán keresztül a személyiséget vizsgálja, értelmezi. Vélemé
nyem szerint mára megszűntek a nagy pszichológiai iskolák, ma
már nincs a pszichológia, különböző pszichológiai irányok létez
nek, és ezekből a legtöbb pszichológus azt veszi át, amit fontosnak
és igaznak tart. A valláspszichológia az ember Istenhez, a termé
szetfelettihez való viszonyát kutatja, a pasztorálpszichológia pedig
a lelkipásztori gondoskodásra figyel. Azt elemzi, hogyan tudja a
lelkipásztor az Isten felé vezető úton segíteni a hozzáfordulót. A
pasztorálpszichológia a pszichológia alkalmazott területe. A lelki
pásztorok korábban is éltek vele, ha nem is mindig tudományos
alapon.

A század elején Freud és mások a vallás lényegét pszichológiailag
próbálták értelmezni. Aki a hittudományokban el akar mélyülni,
ismemie kell a felfogásukat. Freud tagadta a vallás jogosultságát,
gyermekkori kivetítődésnek, neurotikus szempontnak tekintette.
Úgy magyarázta, hogy meg akarta semmisíteni. Rendszerének má
ig óriási a hatása. Jung ellentétes állásfoglalása a vallást lényeges
szempontnak tartja az ember életében. Sőt, a leglényegesebb szem
pontnak. Ennek ellenére Jungot szinte veszedelmesebbnek tartom,
mint Freudot, mert összemos dolgokat, és lényeges pontokon nem
elég egyértelmű. Számára a vallás a kollektív tudattalan központi
ereje. Az általános vallásosságtól nem pontosan különbözteti meg
a személyes állásfoglalást, holott ez az igazi vallásosság lényege.

Pasztorálpszichológiai szempontból is fontos, hogy a kispapok
pszichológiát tanuljanak. A lelkipásztor emberekkel foglalkozik,
és ebben a pszichológia is fontos szerephez jut. A papnak egy ki-
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Pszichológusként
mennuire használja lel
kipásztori munkájában
pszichológus voltát,
összefonódik-e a kettő?

Milyen pszichológiai
nehézsége lehet egy em
bernek?

csit pszichológusnak kell lennie. Lelkivezetés, családgondozás,
gyóntatás, haldoklók segítése, a közösség vezetése, mind olyan
tevékenység, mellyel a lelkipásztor Isten felé segíti a rábízottakat,
és munkája eredményesebb lehet, ha ismeri az emberi lélek meg
nyilvánulásait. Ezt tanítani kell, bizonyos dolgokra föl kell hívni a
figyelmet. A pszichológiai szempont fontosságáról szólt II. János
Pál pápa is 1994-ben, a római bazilikák gyóntatóihoz intézett be
szédében: "a bűnbánat szentsége nem pszichoanalízis vagy pszi
choterápiás technika, és nem szabad, hogy azzá váljon. Ugyanak
kor az alapos pszichológiai felkészültség, és általában az emberrel
foglalkozó tudományok ismerete, biztosan hozzásegíti a papot
ahhoz, hogy mélyebben behatoljon a lelkiismeret titokzatos vilá
gába, és ezáltal könnyebben megkülönböztethesse - ami gyakran
nem könnyű feladat - az igazán emberi tetteket, vagyis azokat,
amelyek erkölcsi felelősséggel rendelkeznek, azoktól az ember ál
tal elkövetett tettektől, amelyek beteges vagy megkövesedett szo
kások következtében gyakran pszichológiailag kondicionáltak, kö
vetkezésképpen kiiktatják vagy lefokozhatják a felelősséget anél
kül, hogy a cselekvő alany képes lenne világos különbséget tenni
belső állapotának e két helyzete között".

Elsősorbanpap vagyok. Ez életem célja, ezt vállaltam, és örömmel
végzem. A pszichológia mint tudományos foglalkozás szintén
öröm számomra. Nem látok nehézséget a kettő között, valóban
összefonódik a munkámban. Mindig az embert nézem, azt remé
lem, akinek pszichológiailag segíthetek, az visszatalál Istenhez.
Ugyanakkor, ha valaki mint lelkipásztorhoz jön hozzám kérdésé
vel, és úgy látom, hogy pszichológiai problémája vagy nehézsége
van, azon is tudok segíteni.

Lelki probléma például a helytelen istenkép. Istent atyának hívjuk,
és a szerető Isten képe segíthet feloldani számos pszichikai problé
mát. De az is lehetséges, hogy az atya fogalom valakinél öntudat
lanul ellenállást vált ki. Egykor talán szembenállt édesapjával, nem
értették meg egymást, vagy hiányzott az apa, talán meghalt. A sze
retetlen nevelés gyermekkori élményei, esetleg egy pap részéről ta
pasztalt helytelen magatartás könnyen megronthatja az istenképet.
A sérült ember lelkének sebzettségét olykor átviszi Istenre. Keresz
tény szempontból Isten szeretetének kell uralkodnia bennünk, de
nagyon nehéz ezt elmélyíteni, ha valakiben pszichikai szorongás
uralkodik, vagy kényszerképzetei vannak.

Van, aki elfojtja a lelki problémáit. Nem akar szembenézni ve
lük, mert pillanatnyilag így jobb neki. Nem akar szembesülni a
valósággal, mert akkor meg kellene változtatnia az életét, és azt
nem akarja. Komoly dolog, ha valaki elveti vagy gyűlöli egy csa
ládtagját, és ezt megpróbálja összeegyeztetni azzal, amit Jézus
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Ez pszicholágiai problé
ma?

Hogyan készítik ma föl
pszichológiailag a pap
növendékeket a papihi
vatásra?

mond, hogy ellenségeinket is szeressük. Templomba jár, de kita
gadja a gyermekét, vagy haragot tart a feleségével.

Az is. Meg kell beszélni, hogy miért nem tud megbocsátani. Olvas
tam egy tanulmányt, melyben a szerző leírja, attól félt, ha valakinek
megbocsát, azzal kiszolgáltatja magát a másiknak, és ezzel megszű
nik a szabadsága. Ezért nehéz volt számára - bármennyire keresz
tény akart lenni - megbocsátani, vagy bocsánatot kémi. Egy másik
azért nem tudott megbocsátani, mert túlságosan szigorúan nevel
ték, a szüleivel szemben semmihez sem volt joga. Azt érezte, hogy
ő senki, és azzal próbálta védeni magát, hogy nem bocsátott meg
senkinek.

A papság, lélektanilag, egy felnőtt férfi életre szóló válasza Isten
hívására. A meghívott tudatosan Jézus Krisztus örömhírének köz
vetítésére, népének szolgálatára szenteli magát. Lélektanilag döntő

fontosságú, hogy a papjelölt ne csak Isten akaratának felismerése
felé forduljon, hanem mindjobban megismerje önmagát is: személyi
érettségét és indítékait, melyek arra késztetik, hogy ezt a szolgálatot
szabadon, tudatosan és örömmel vállalja. Ugyanakkor ismerje
mindazt, amit ez a szolgálat a mai világban megkíván tőle. TIsztá
zására és megerősítésére öt-hat év áll a jelölt rendelkezésére. Segí
tenek a lelkigyakorlatok, a mindennapos elmélkedések, és a papne
velő intézet elöljáróival, főleg a lelki-igazgatóval folytatott rend
szeres beszélgetések.

Sajnos a magyar papnevelés terén is érezhető a több mint negy
ven éves ateista rendszer hatása. A II. világháború előtt Magyar
országon sok hívő katolikus pszichológus működött, köztük több
katolikus pap is. Elég Schütz Antal, Komis Gyula, Bognár Cecil
és Zemplén György egyetemi tanárok nevét említeni. Később a
pszichológiai szakképzés lehetősége becsukódott a magyar papok
előtt. Pedig, figyelembe véve a modern világ növekvő komplexi
tását, egyre fontosabb, hogy a szemináriumi elöljárók a lélektan
terén is képzettek legyenek. Így hatékonyabban készíthetik föl a
papnövendékeket.

Külföldön, a katolikus egyházon belül, számos intézmény léte
zik, mely a papnevelő intézetek és szerzetes közösségek vezetői

nek pszichológiai képzését célozza. Rómában, a szaléziek által ve
zetett egyetem pszichológiai intézetén kívül, külön is ki szeret
ném emelni a Gergely Egyetem 1971 óta működő Pszichológiai
Intézetét. A hallgatókat szemináriumi és múhelymunkákon, hiva
tásfejlesztő beszélgetéseken, a tudattalant is vizsgáló, pszichoana
litikus módszert felhasználó terápiákon keresztül vezetik be a
modem humántudományokat és a keresztény teológiát egységbe
fogó antropológiába, és az erre épülő nevelési, személyiség- és hi
vatásfejlesztő eljárásokba.
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Pszichológiai szem
pontból milyennektart
ja Szent Ignác lelkigya
korlatos könyvének fel
építését?

Tapasztalta, hogy maaz
emberek nem szívesen
gyónnak, olykor köny
nyebben nyílnak meg
pszichológus előtt?

Egy szóban összefoglalva: zseniálisnak. Szent Ignác, mint minden
nagy lélekismerő, saját élettapasztalatát, Istenhez vezető útját fog
lalja össze könyvében, és másoknak modellként kínálja. Ugyanak
kor tiszteletben tartja a lelkigyakorlatozó szabadságát, egyéniségét.
Sürgeti a lelkigyakorlat vezetőjét, hogy legyen figyelemmel a lelki
gyakorlatozó képességeire, haladásának ritmusára, az egyes ember
Istennel való sajátos kapcsolatára. Teológiailag ezt úgy fejezi ki,
hogy az ember lelkében Isten működik, és Isten munkáját a lelki
gyakorlat vezetője tartsa tiszteletben. A Szent Ignác-i lelkigyakorla
tok során az ember bevezetést kap a mai pszichológiában is honos
"meditációs módszerekbe", különböző imamódokba, kezdve a
klasszikus elmélkedő imától egészen a ma különösen értékelt csen
des, szemlélődő imáig. Szent Ignác azonban tudta, hogy az igazi
szemlélődést nem lehet pénzzel vagy "Instantkaffé" módszerekkel
megszerezni. Ahhoz, hogy az ember lelke valóban Istenhez emel
kedhessen, benne nyugodhasson, előbbmeg kell tisztítania a szívet,
függetlenítenie kell rendetlen vágyaitól. A lelkigyakorlatokban sür
getett részletes lelkiismeretvizsgálat pedig kitűnő példa arra, hogy
a személyiség fejlesztésében mekkora haladást érhet el az, aki az
úgynevezett tanulási elméleteket helyesen és következetesen alkal
mazza.

Mint pap és pszichológus nem veszem észre a különbséget, de az
tény, hogy a gyónási hajlandóság sok helyen csökkent. Keveset
gyónnak az emberek. De nem azért, mert nincsen bűnük. Megvál
tozott a bűnről való felfogás. Egyes szociológiai, sőt olykor teoló
giai irányok is azt sugallják, hogy az embemek voltaképp nincs
felelőssége. A társadalom, a környezet, a rossz nevelés, a sok nega
tív hatás a felelős. S ha valaki nem felelős, akkor nem lehet bűntu
data sem. A bűntudat kilúgozása komoly akadálya az őszinte bűn

bánatnak.
Másrészt Magyarországon a papokat negyven éven keresztül az

élet peremére szorították. Elmenni hozzájuk, komolyan elbeszél
getni velük, tanácsot kérni tőlük nemigen volt ajánlatos. Az is
igaz, hogy a szentgyónás olykor rövidre szabott ideje nem min
dig elég egy-egy komolyabb probléma megbeszélésére. A szent
gyónás nem ugyanaz, mint a pszichoterápia vagy más lelki segít
ség. A kibeszélésben van hasonlatosság, de a pszichológus nem
tud föloldozni. Pedig az embereknek sokszor éppen az a problé
májuk, hogy nem foglalnak vagy nem helyesen foglalnak állást
Istennel kapcsolatban. Megpróbálják elfojtani, de - ahogy Jung is
mondja - ez megbosszulja magát, és az ember nem nyugszik
meg, bármeddig jár pszichológushoz vagy pszichiáterhez. Ha éle
te alapjaiban rendezetlen, akkor nem gyógyul meg a lelke. Ilyen
szempontból az Isten előtti gyónás, Isten bocsánatának kérése, az
ő megbocsátása döntő tényező az ember életében.

310



Jézus is betegnek mond
ja a bűnösöket. Ez azt
ielenti. hogy nemjrlelő

sek?

Jézus meggyógyítja a betegeket, de mindig egyértelművé teszi: a
lelki betegség végső gyökere az, hogy az ember nem foglal állást
Istennel kapcsolatban. Ezért legtöbbször megkérdezi, van-e hited,
hiszel-e, és ha valaki hisz, akkor megbocsát neki. Sokszor mielőtt

meggyógyítaná a betegeket, azt mondja, bűneid bocsánatot nyer
tek. Jézus voltaképpen a bűnt akarja meggyógyítani, és nem a szo
rosan értelmezett betegséget. Azon is segít, mert tudja, ha az ember
megtalálja az egészségét, Istenhez is könnyebben visszatalál. Nyil
vánvaló, ha valaki a szentgyónásban Isten feloldozását kéri, nem'
biztos, hogy az azonnal segít pszichikai betegségén, alkoholizmu
sán vagy drogfüggőségén. Azon orvosi vagy pszichológiai eszkö
zökkel is segíteni kell, hogy a megbocsátás, a megtérés teljes legyen.
Az ember gyenge, régi szokásaitól lassan, sok munkával szabadul
meg, és ebben a lelkipásztori és a pszichológiai szempontok egya
ránt hasznosak lehetnek.

Jézus a felelősségtudatot az embernél, a betegnél is feltételezi. A
megtérésre és a felebaráti szeretet gyakorlására szóló felhívásaival
felelősségtudatunkat akarja növelni. A bűnös csak a bűnbánat és
a felelősségtudat vállalása által jut el a hithez és az igazi szeretet
gyakorlásához.
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