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Született 1938-ban Nagy
kanizsán. Egyetemi tanár,
az orvostudomány kandi
dátusa, pszichiáter és
pszichoterapeuta szakor
vos, pszichológiából habili
tált doktor. Jelenleg a
JPTE BTK Személyiség-,
Fejlődés- és Klinikai Pszi
cholága Tanszék vezetője,

emellett a Pécsett műkődő
SOS Élet Telefonszolgálat
szakmai vezetője.

Egyházi személyek
gyógyítása

A pszichiátriai
szakértelem az
egyházban
A mindennapi vélekedés kétségtelenül számon tart olyan témakö
röket, amelyek valamiképpen a pszichiátria vagy a pszichológia
korlátozott szakmai illetékességét is magukban foglalják egyházi
ügyekben. Pontosabban: a pszichiátria tudományos ismeretanyagá
ban fellelhetők olyan egységek és ezekre vonatkozó tapasztalatok,
amelyek mutatis mutandis az egyház működési rendjére vonatkoz
tatva is relevánsnak tűnnek a laikus szakember szemében.

Ilyen kérdéskör lehet például a papi alkalmasságra vonatkoztatható
személyiséglélektani szakismeretek megjelenítése és ennek módja. Pél
daként említem, hogy a pszichiátriai és a pszichológiai ismeretek ér
vényesítése a hivatás-személyiségek kiválasztásában, képzésében és szu
pervíziójában az elmúlt évtizedek során a pszichoterápia világában
döntő mozzanattá vált. Azt követően történt ez, hogy a pszichoterápia
intézményessé és szükségképpen normatív szabályrendszeren alapuló
szakmai tevékenységgé vált. A papi hivatás és a pszichoterapeuta hi
vatása csak egészen felszínes analógiák mentén vethetők össze.
Ugyanakkor nem tekinthetünk el azoktól az egyházi és pszichiátriai
tapasztalatoktól, hogy mindkét intézménytípusban előfordulnak

(túl)kompenzáló (a személyes pszichopatológiát tudatosarr/tudattala
nul elleplező) és kiégett ("bum out") szerephordozók. Kétségtelen, ez
olyan jelenség, amely a pszichoterápia jórészt szekularizált világában
jelenik meg mint elsőrendűen szakmai probléma. Az egyház számára
nyilvánvalóan nem a személyiségfejlődési, személyiséglélektani kate
góriák alkotják a jelenség értelmezési kereteit. Ennek ellenére, megfe
lelő módon érvényesíteni (tudatosítani) lehetne a pappá válással, a pap
ként való létezéssel kapcsolatba hozható személyiséglélektani tapasz
talatokat az egyház mindennapi életében.

E sorok írójának pszichiáteri és pszichoterapeutai pályáján
rendre nagy szakmai nehézséget okozott olyan egyházi személyek
gyógyítása, akiket az alapbetegségükön kívül az a bűntudat is súj
tott, hogy pszichopatológiailag értékelhető panaszaik és tüneteik
nem klerikális, hanem laikus környezetben kerülnek értelmezésre.
A segítségkérést motiváló szenvedélynyomás enyhülése rendre a
tünetek és panaszok bagatellizálásában, a betegség testi (biológiai)
megalapozottságában való hiedelem megerősödésében,a lélektani
tényezők elhárításában nyilvánult meg. Ezek a páciensek a pszi
chiáterben és a pszichoterapeutában az "orvost" kívánták meglel-
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Pszichológiai tudás az
egyházi gyakorlatban

"Mentálhigiéné"

ni, a terápiás megbeszéléseket a "betegség" metaforája határozta
meg a gyógyszerekbe vetett feltétlen bizalom mellett - mindez a
kiégési szindróma szaktudáson alapuló kezelését hiúsította meg.
Ezek az állapotok többnyire lélektani krízisek voltak, ugyanakkor
nem lehetett a krízis intervenciójának szabályait alkalmazni (mi
közben a krízis nyilvánvalóan nem betegség). A viszonylag kis
esetszám nem vezethet általános érvényű következtetésekhez. vi
szont éppen a lélektani értelemben vett krízisek tudományos iro
dalmából tudjuk, hogy az ilyen természetű válságok nagy szám
ban megoldódnak valamilyen formában keletkezésük helyén és
idején a környezet tudatos vagy nem-specifikus segítőkészségé

nek felhasználásával. De azt is tudjuk, hogy ezek a "természetes"
megoldások nem mindig hatékonyak, a "spontán kimenetelek"
hordozzák magukban az egyre súlyosabb krízisek ismétlődésének

vagy a végső összeomlásnak lehetőségét.

Némileg az előzőekkel összefüggő további kérdés lehet az,
hogy az egyház napi működésében,a hívőkkel való kapcsolat ki
alakításában és fenntartásában van-e szükség pszichológiai tudás
ra? Ha igen, milyen típusú tudásra és készségre van szükség? Mi
képpen érvényesíthetőbármely típusú pszichológiai tudás egyhá
zi környezetben? Vagyis a teológia és a szervezet, vagyis az egy
ház kezdhet-e valamit a .szolgáló leány" szerepet nem vállaló
(azt elutasító), öntörvényű tudománnyal? E kérdésekre keresve a
választ az egyház és a társadalom viszonya kerül a figyelem kö
zéppontiába, nevezetesen a társadalom mentálhigiénés állapota és
az egyház lehetséges szerepvállalása ebben a vonatkozásban. Jól
ismert tény: a magyar társadalom mentálhigiénés állapota ka
tasztrofális. Az erre vonatkozó társdalom-statisztikai, demográfiai,
morbiditási stb. adatok hozzáférhetők. Nem kívánok a probléma
kör morális összetevőivel sem foglalkozni. Csak a jelenlegi hely
zet tarthatatlanságára szeretnék utalni, s arra, hogy a prognózis
- ha nem történik társadalmi szintű változás - nihilista asszoci
ációkkal terhes. Maga a mentálhigiéné mint elmélet, gyakorlat és
mozgalom elszigetelt, korszerűtlen, szervezetlen, nem ellenőrzött

és felszínes. A modem mentálhigiéné: szemlélet, amelyet dinami
kusan alakuló multi- illetve interdisziplináris elméletek hálózata
alapoz meg, vagyis már régen nem alkalmazott elmekórtan. A men
tálhigiénés tudás részeként ismerik fel lassan már száz éve, hogy
a vallásos hit, valamely egyházhoz való személyes kötIJdés mint az
életvilág strukturáló tényez6je a lelki egészség kialakulásában és
megóvásában - tény, méghozzá társadalmi tény. Az is a társadal
mi tények körébe tartozik, hogy a szekularizáció, a társadalmi anó
mia és az egyén elidegenedése azonos időben kezdődöft és zajlik a
modem korban. A pszichiáter, pszichológus, azaz ma már inkább
mentálhigiénikus e tények birtokában kérdőerr tekint az egyházra:
mit tud, mit akar kezdeni ezekkel a tényekkel?
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Egyházi
mentálhigiénés

program?

A kommunikáció a
pszichiátriában...

Egy tavalyi hazai kutatás kimutatta, hogy önmagukat katolikus
nak valló személyek között a legkevesebb az öngyilkossági kép
zetekkel küszködők száma a más vallásokhoz tartozókhoz képest,
s a hívők között általában lényegesen alacsonyabb ez az érintett
ség/ mint a nem hívők körében. Mindez még sikerként is elköny
velhető lehetne az egyház számára, ha nem lenne köztudott,
hogy hazánkban az önpusztítás az egész társadalomra jellemző

deviancia. Erősen kétségessé teszi tehát a sikert ez a tény akkor
is, ha erősen valószínűsíthető,hogy az önpusztítás elsősorban a
nem hívők devianciája.

Más szavakkal: ahogy a társadalom problémáira fogékony pszi
chiáter szükségképpen mentálhigiénikussá válik, úgy válik szük
ségessé, hogy az egyház eddigi sajátos mentálhigiénés tevékeny
sége önmaga számára is explicitté váljék: ne csak a teológia és az
egyházi szervezet evidenciájaként értékelődjék. hanem mint pozi
tív program, expanzív gyakorlat. Természetesen nem a "térítő

egyházra" gondolok ebben az összefüggésben, hanem elsősorban

arra utalnék, hogy egy ilyen egyházi mentálhigiénés program
szükségképpen stilusmódosulást jelentene az egyház és a társada
lom közötti kommunikációban.

A pszichiátria és a pszichoterápia viszonylag későn fedezte fel
a maga számára a kommunikáció elméleteiben rejlő heurisztikát.
Századunk ötvenes éveiben kezdődött el ez a folyamat. Akkor,
amikor már a pszichiátria és pszichológia több mint fél évszázada
mint tudomány létezett. Az e felfedezésre fogékony pszichiáterek
tudományuk gyökereit vizsgálva rájöttek, hogy már a múlt szá
zadban - amikor kialakultak a nagy betegségkategóriák, nosolo
giai rendszerek - sem történt más, mint formai és tartalmi szem
pontból osztályozták a pszichiátriailag betegnek minősített beteg
emberek kommunikációját. Azt is felismerték, hogy mind a diag
nózis/ mind a terápia kommunikatív folyamatok eredménye vagy
eredménytelensége. Nem állítható, hogy ez a felfogás általános
lenne korunk pszichiátriájában, az viszont kétségtelen, hogy a
modem mentálhigiéné pszichiátriai-pszichológiai arculata nem
képzelhető el a kommunikáció fogalmának elfogadása és az ebből

levezethető praxisok nélkül.
A kommunikáció "felfedezése" a pszichiátriában és a pszichote

rápia világában egyben stílusváltozást is eredményezett az intéz
ményekben. Elsősorban a hatalmi viszonyok megszokott rendje
került veszélybe azáltal, hogy az egyirányú kommunikációt a dia
lógusra való törekvés váltotta fel mind a szervezetekben, mind a
kétszemélyes (terápiás) helyzetekben. Kialakulásuktól kezdve a
pszichiátriai intézmények a totális szervezetek modelljeként vol
tak értelmezhetők,a kényszerítő, a jutalmazó, a törvényes, a refe
rencia/ a szakértői és az információs hatalom megannyi megnyíl
vánulásí lehetőségével. A betegek kommunikációs lehetőségeinek

átalakítása valamennyi hatalmi forma megkérdőjelezésétmagával
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...és azegyházban

A stílusváltás
szükségessége:

dialogikus kapcsolat

vonta. Nem lehet csodálkozni, hogy mindenütt, ahol csak lehetett,
nemcsak maga az intézmény, hanem társadalmi környezete is a "rend"
helyreállítására törekedett. Ezért is került a korszerű mentálhigiéné
számtalan formája a hagyományos szervezeti kereteken kívülre.

Azt hiszem, az analógia kézenfekvő. Az egyház eo ipso konzer
vatív szervezet, a fogalom pozitív értelmében ezt hierarchikus
rendje jeleníti meg elsősorban. Rendelkezik a hatalom valamennyi
forrásával a hívőkkel való kapcsolat alakításában. Napjainkban is
jelentős a kényszerítő, jutalmazó, referencia és szakértői hatalma,
az idők folyamán csökkent viszont törvényes és információs do
minanciája. Nyilvánvaló, hogy konzervatív és hierarchikus lénye
ge és szerkezete tette lehetövé a két évezredes létezést, és alakí
totta a hívőkben a hagyományos viszonyulási stílusokat. Ez a lé
tezési és viszonyulási formáció biztosítja többek között a mentál
higiénés jellegű biztonságot a hívők számára. A nem hívők szá
mára azonban ez a formáció nem elérhető.

Az említett stílusváltás elsősorban a nem hívők érdekét szelgal
ná, mentálhigiénés szempontból mindenképpen. Személyiséglé
lektani tudásunk alapján a következők miatt: A szekularizáció, az
anómia és az elidegenedés mellett még egy, a modem társadal
makra jellemző folyamat említendő: az individuáció. Ez az egyén
kilépését jelenti a csoportlétből. azt, hogy fokozatosan válik önma
ga számára fontossá. Ebben a folyamatban annál a kérdésnél,
hogy .mi az ember?" fokozatosan az válik mindinkább meghatáro
zóvá, hogy "ki vagyok én?" Az első kérdésre a teológia máig érvé
nyes választ képes adni, a második kérdés az egyház szempontjá
ból irreleváns. A kérdés azonban kérdés marad. Személyiséglélek
tani és mentálhigiénés szempontból az lesz igen lényeges, hogy a
társadalmat atomizáló individuációs folyamatban az egyén mind
sérülékenyebbé, önmaga és külső erők számára egyre kiszolgálta
tottabbá válik. Megszűnik a csoportban való létezés biztonsága.

Az egyház részéről a stílus változása - többek között - abban
lehetne tetten érhető, ha a társadalom és annak atomizálódó
egyedei számára lehetővé tenné a "ki vagyok én?" típusú kérdés
megfogalmazását. Ez a dialógusra való készség szervezeti és sze
mélyi feltételeinek megteremtésével érhető el. Egyelőre azonban
az egyház és a hívők kapcsolatának meghatározója a "nyáj" me
taforája, amely egyszerre utal arra, hogy intézményes formában
nem veszik tudomásul a individuációs és a szekularizációs folya
matok összekapcsolódását, másrészt pedig a nem hívő csak mint
"eltévedt bárány" tételeződik ebben a kommunikációs stílusban.
Az eltévedt bárány azonban ma már nem a nyájat keresi, hanem
önmagát, s ezt a pásztornak tudomásul kellene vennie mindamel
lett, hogy a még egyben maradt lelkekre is ügyel.

Az egyház kommunikációs stílusváltása nem alapozódhat az
előbbiek során pozitív értelemben vett és lényegéből fakadó kon
zervativizmusára, amely a "nyáj" és a "jó pásztor" komplementa-
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ritásán alapul, és amely az induláskor és még nagyon sokáig op
timális feltételeket jelentett a lelki egészség kialakításában és meg
óvásában. Amire építeni lehet, az az ember veleszületett transz
cendencia-igénye. A szekularizált társadalmak is erre hagyatkoz
nak, amikor a maguk módján ugyan, de nyájba kívánják terelni
az állam polgárait. A társadalomtudományok ezeket a megoldá
sokat "valláspótló" jelzővel illetik, utalván talán arra is, hogy
ezek a technikák nem befolyásolják a devianciák számának növe
kedését. A transzcendencia iránti igényt az individuációs folya
matok szintjén kellene kielégíteni, és ennek egyedüli megoldása a
dialógusra való törekvés lehet. De mint láttuk, a dialógus veszé
lyezteti a hatalmi források érvényesítését, mert az önmagát kereső

ember vitatkozik, kétségbe von, lázad, ellentmond, bizonyos dol
gokról többet tud, mint az egyház képviselője, vagyis éppen el
lenkezőleg viselkedik, mint ahogy az egy nyájban elvárható. A
pszichiátria világában ilyenkor a nyájra való hivatkozással el le
het határolódni a társadalmilag releváns mentálhigiénés problé
máktól, mondván, ezek jellege meghaladja az intézményes kom
petenciát.

Szekularizált gyónás Közel két és fél évtizede irányítok egy speciális mentálhigiénés
szervezetet, amely stílusában eltér a szokványos megoldásoktól
annyiban, hogy a kommunikáció eszközéül a telefont használja. A
hívó és a hívott nem ismerik egymást, s személyesen soha nem
találkoznak, a hívó kezdeményezi mind a beszélgetést, mind an
nak befejezését. Ez a kommunikációs helyzet kikapcsol minden
hatalmi forrást, illetve a hívó képzeletére és szükségletére van
bízva, hogy azokból mennyit tulajdonít a szervezetnek és repre
zentánsának. Tapasztalataink szerint a hívások többsége bűntudat

által motivált, amire a hívó legtöbbször a beszélgetés során esz
mél maga is rá. Sok vonatkozásban hasonlít ez a kommunikációs
forma a gyónáséhoz. Két személyes, de csak a beszéden alapuló,
bizalommal kibélelt helyzet ez, ahol az intimitás minden feltétele
adott. Amiben eltérnek egymástól, az a bűn és tudatának előre

konstruált változata helyett a dialógusban felszínre kerülő bűnös

ség kérdése és annak pszichológiai eszközökkel történő kezelése.
A lényegi különbség azonban nem ebben, hanem a kontextusok el
térésében jelentkezik. A gyónás szakrális meghatározottsága végül
is nem teszi lehetövé az összehasonlítást. Csak annyi mondható
- most már általánosítható jelleggel - hogy a tudományos (pro
fán) pszichológián, pszichiátrián alapuló mentálhigiéné kidolgo
zott olyan elveket, módszereket és technikákat, amelyek meg
könnyítik, megkönnyíthetik az egyházi stílus változását a társada
lommal történő kommunikációban és szükségessé váló mentálhi
giénés tevékenységben (dialógus). A kommunikáció kontextusa
azonban spirituális, s ez a meghatározottság már több, mint men
tálhigiéné.
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