
Önazonosságom
keresztény gyökerei
Egy katolikus szellemiségű szakmai rendezvényen tartott előadá-
som fő mondanivalóját a következő, meghökkentőnek szánt tézissel
vezettem be: Miért nem vagyok katolikus pszichológus/pszichi á -
ter? Mindjárt hozzátettem: katolikus vagyok és pszichiáter. Szak-
mámnak ugyanis nincs olyan specifikuma, amelytől „katolikus”
lenne. Napi tevékenységem ugyanolyan szabályok, sőt, jogi keretek
között zajlik, mint mindenki másé, aki esetleg protestáns, zsidó val-
lású, vagy akár hitetlen.

Ugyanakkor nagyon sok beteg keres amiatt, hogy az hírlik rólam,
hívő, sőt, katolikus vagyok. Az a maximálisan személyes kapcsolat,
amelyet egy bajban lévő személy az elmeorvosnál, a lélekgyó -
gyásznál vagy a pszichológusnál keres, érthetően akkor jelent biz-
tonságot a számára, ha tudja, hogy a szakember hozzá hasonló hitet
vall, hozzá hasonló értékeket tart fontosnak.

A napokban elhunyt neves pszichológussal épp a Vigilia hasáb-
jain folytattam vitát az Értékközvetítés a lélekgyógyászatban című írá-
som kapcsán.1 Ebben azt fejtegettem, hogy a lélekgyógyász semleges
ugyan a napi tevékenységének értékvonatkozásait illetően, azonban
a terapeuta értékorientációja egy tartósabb kapcsolat keretében
mégsem marad rejtve. Vitapartnerem akkor vallásos propagandára
való törekvésnek minősítette álláspontomat (meggyőződésem, írá-
sait figyelemmel kísérve, hogy ma már más nézetet képviselne,
mint 20 évvel ezelőtt).

Évtizedek tapasztalata alapján vallom, hogy értékek képviselete
— szemben egy nem létező „értéksemleges” állásponttal — a lelki
egészség egyik garanciája. Kívánatos tehát, hogy maga a terapeuta
is birtokában legyen valamely pro-szociális, humánus értékrend-
nek. A lélekgyógyászati tevékenység többek között arra irányul,
hogy a páciens saját életének értékmozzanatait erősítse, ezáltal
megrendült önazonossága szilárd támaszra leljen. A vallásokkal
kapcsolatos értékek, amennyiben azok a páciens sajátjai, ebben je-
lentős segítséget jelenthetnek.

A minap egy rádióinterjúban elhangzott vallomásról kérdezték
a véleményemet. A zsidó származású fiatalember, akit ugyan nem
neveltek vallásosan, később — kereső lévén — mind a zsidó, mind
a keresztény vallásokkal kapcsolatba került. A kérdés úgy hangzott:
mit üzennék a fiatalembernek. Válaszom: legyen minél jobb zsidó.
Mint a mohamedánnak mondanám: legyen minél jobb moszlim.

Falusi környezetben nőttem fel, s szüleimen kívül papok játszot -
ták fejlődésemben a legnagyobb szerepet. Mint kis ministráns, a
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helybéli fiatal káplánnal kerültem mintegy atyai-baráti kapcsolatba.
A plébánián és a templomban töltött órák gyermekkorom nosztal-
gikus emlékei. Majd engem is elkapott a „fényes szelek” oldalvize,
mivel az (akkor már „általános”) iskola 7. osztályában egy nagy ha-
tású, de igazi elkötelezett párttag lett az osztályfőnököm. Az ő buz-
dítására az egész osztály lelkesen készült Rákosi elvtárs 60. szüle-
tésnapjára. A vallástól és a hittől eltávolodva kerültem mégis
(tiltakozásom ellenére) a bencés gimnáziumba. Szerencsére az anya-
giak döntöttek: a gimnázium helyben volt, szüleim a győri isko-
láztatást nem tudták volna fizetni (ma már szívesen hozzáteszem:
a döntés „fentebb” született). Tiltakozásom egyetlen lehetősége
volt: ha már elkerülhetetlen, legalább a reál tagozatba iratkozom,
hogy ne kelljen a latint, ezt az ósdi, papos nyelvet tanulni (szüleim
ebbe már nem szóltak bele).

Hála Istennek, oppozícióm rövid ideig tartott: második osztályban
már magam jelentkeztem latin különórára, s azt hiszem, joggal
mondhatom, hogy olyanokat is leköröztem, akik ezt a csodálatos
nyelvet rendes tárgyként tanulták.

Ma is úgy érzem, a latin liturgia háttérbe szorulása egy téves ra-
cionalista felfogás következménye: „értsék a hívek a szent szövege-
ket”. Mintha az ima, az Istennel folytatott párbeszéd tisztán értelmi
kérdés lenne. Márpedig legalább annyira érzelem, motiváció, han-
gulat, művészet, egyszóval szépség, amely a teljes embert magával
ragadja, nem csupán az értelmét. A latin nyelv szakrális, ünneplő
ruha, nem pedig hétköznapi anyanyelv-viselet. Katolicitásunkon
esett csorba: ma, amikor mindenki járja a világot, a hívő a saját ka-
tolikus templomában is idegennek érezheti magát, ha nyelvterüle-
tén kívülre merészkedik.

Gimnáziumi tanáraim között többekre ma is szívszorongva em-
lékszem: emlékük létem legbensőbb régióiban szunnyad. Néha
egy-egy mackós mozdulatomban Oros atyát ismerem fel. Apró si-
kereim valamelyik unokám matematikai házi feladatának megol-
dásában egyben Szabolcs atyáé is, aki bölcs pedagógiával kihajtotta
belőlem a matematika szeretetét. Néha — jókedvemben — „versre
fakadok”, hiszen László atya irodalmi lelkesedése versfalóvá for-
mált, minden kényszerítés nélkül is. Fidél atya „fejébe vette”, hogy
megtanít németül a nyári szünidő alatt. Módszere kemény, de ered-
ményes volt: naponta mintegy féloldalnyi szöveget kellett bemagol-
nom, mint egy színésznek a szerepét, természetesen az ismeretlen
szavakkal együtt. S a nyár végén valóban kész nyelvi szerkezetek
keringtek a fejemben. Ma is én tartom a pszichiátria-előadásokat a
német hallgatóknak.

Nemcsak a tudást adták át tanáraim, hanem ennél sokkal fonto-
sabbat: a tanár-mivoltot. Ez ellen is berzenkedtem eleinte. Fiatal or-
vosként a gyógyítás és a tudomány lelkesített. Az egyetemen termé-
szetszerű harmadik funkció, az oktatás, eleinte inkább kellemetlen
nyűgként nehezedett a vállamra (nem csak az enyémre). Persze, tet-
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tem a kötelességem, és talán nem is rosszul. Mígnem egyszer éppen
valamely izgalmas kérdésről beszéltem mintegy tízfőnyi hallgató-
ságnak. Körülöttem ültek, s én magyaráztam (bizonyára lelkesen).
És a rám meredő tekintetekben egyre több csillogást fedeztem fel.
A rám feszülő szempárok sugarában valami melegség öntött el:
„Mit is csinálok én tulajdonképpen?” — gondolkodtam el, mikor
az óra befejeződött. Nyilvánvalóan ugyanazt, amit Lajos atya, aki az
1956. novemberi kétségbeesésből próbálta felrázni az osztályt, és
aki órákon át a reneszánsz festészet szépségeiről átszellemülten tu-
dott rögtönzött előadásokat tartani.

Valószínűleg nem véletlen, hogy párizsi tanulmányi évem során
a szocializáció kérdéseit tanulmányoztam, annak a mechanizmus-
nak mélyebb rétegeit próbáltam feltárni, amelynek segítségével a
tanuló a felnőtt magatartási mintákat átveszi, elsajátítja.

Mint nyilvánvaló lett később, a kórosat, a rosszul sikerült megol-
dásmódokat is. Sőt, a kognitív pszichoterápia kezdeményezőjeként
állíthatom: a kudarcokhoz vezető torz gondolati mechanizmusok
nagy részét ugyancsak a környezet plántálja belénk. A keretek, a
struktúra, a váz, amelybe az egyéni élet illeszkedik, kimutathatóan
az a szellemi örökség, amely a felnőtté válás során hagyományo-
zódik át.

Mi van azonban a mélyebb tartalommal? Az orvosi, szakorvosi,
majd később pszichológiai tanulmányok során a szakismeretek
megszerzése, alkalmazása, a mindennapok kissé távol tartottak
attól, hogy — egyébként ugyancsak a gimnáziumból magammal ho-
zott filozofáló hajlamom — érvényesüljön. A vallás a formális kere-
tekre korlátozódott inkább, távol a megélt hit mélységeitől. Bár soha
nem volt kérdéses alapvetően katolikus — „pannonhalmi” — iden-
titásom, voltak időszakok, amikor a hitélet az „átlagos mindenna-
piság” forgatagába halványodott.

Életpályámra a bencés „stabilitas loci” jellemző: egy munkahely,
egy lakóhely (és feleségemnek bíztatásul: egy feleség). Ehhez ké-
pest a „Nel mezzo del camino di nostra vita” időszakában, ha nem
is „Egy nagy sötétlő erdőben”, de ezzel felérő Párizsban találtam
magam egy akadémiai év erejéig. Az idegen közegben, nem anya-
nyelvi miliőben, lassan kialakuló kapcsolatrendszer közepette, min-
den gyökeremtől úgyszólván elszakítva megtapasztalhattam az
önazonosság súlyos kérdéseit. „Pannonhalmias” gyökereim meg-
vastagodtak, mélyebbre ereszkedtek a múlt talajába, sőt, a fa tör-
zse még újabbakat is növesztett. Ekkor lettem a román építészet
szerelmese, a kolostori hagyományok iránti mélyebb érdeklődé-
sem, a gregorián zene szeretete ez idő tájt bontakozott ki. Hazajö-
vetelem után (1975) évekig francia- és németországi kolostortúrákra
jártunk feleségemmel, gyermekeimmel. Komoly gyűjteményem
van bencés és ciszterci kolostorokból származó gregorián zenéből.

Több mint harminc éve minden húsvétot Pannonhalmán töltünk,
gyermekeimmel, majd most már unokáimmal is. Egy ilyen húsvét
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alkalmával határoztuk el barátommal, hogy vén fejjel teológiai ta-
nulmányokba fogunk (végül is csak én iratkoztam be a Központi
Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatára).

A hit mélyebb megéléséhez azonban nem annyira a teológiai ta-
nulmányok segítettek, hanem a lélekgyógyászati gyakorlat. Nyilván-
való, hogy nagyon sok hívő, sőt, egyházi betegem volt és van, pacien-
túrám jelentős része katolikus körökből kerül ki. Az a hosszú tanulási
folyamat, amely ebből a gyakorlatból eredeztethető, számomra is nagy
segítség. Szakmai közhely, hogy a pszichiáter, a lélekgyógyász min-
den egyes esetéből tanul valamit. Nos, számos betegemnek én is
sokat köszönhetek. A velük való hosszabb együttműködés nem-
egyszer megrendítő élményekhez juttatott, vagy akár jelentős felis-
merésekhez vezetett. Kretschmer, a nagy elmeorvos azon a vélemé-
nyen volt, hogy az orvostanhallgató előbb ismerje meg a kórosat, és
csak utána tanuljon normál-lélektant. Valahogy így vagyok a hit, a
vallás, az Istenbe vetett bizalom kérdéseivel magam is. A beteg lélek
görbe tükrében felismerjük, miként torzulnak el többek között az Is-
tenről alkotott elképzelések is. Ráeszmélünk, hogy egyesek szen-
vednek azoktól a nagyszerű igazságoktól, amelyek üzenete éppen
az öröm és a boldogság kellene, hogy legyen. A gyógyítási folyamat
indirekt módon visszautal egy hitelesebb spiritualitásra, elvezethet
egy tisztultabb, gyógyító istenképhez,2 egy ember-közelibb hitélet-
hez. És nemcsak a pácienst, hanem orvosát is.

Csak egy példát a kérdés megvilágítására. Nap mint nap látjuk,
miként torzul a zsidó-keresztény szeretet-fogalom kristálytiszta lo-
gikája a különféle kóros állapotokban. A feltétel nélküli szeretet
(amely az Isten képére alkotott személynek szól) miként válik felté-
telessé, a „szeretlek, ha…” mintájára. Házasságok mennek tönkre,
barátságok szakadnak szét, szülő-gyermek kapcsolatok hidegülnek
el amiatt, hogy egy-egy konkrét tett alapján ítéljük meg (el) a teljes
személyt. A személy és a tett differenciált nézőpontja, amely egyben
az isteni irgalom modellje is, hosszú terápiás ülések sorozatában kris-
tályosodik ki. Ahogy Jézus szóba áll a házasságtörő asszonnyal, mint
(szeretetre méltó) emberhez fordul hozzá, párbeszédbe elegyedik
vele, ugyanakkor tettét elveti: „Menj, és többé ne vétkezzél” (Jn 8,11).

Naponta vetődik fel a bűn kérdése is. Egy volt szerzetesnő, buz -
gó hívő, újabb depressziójában ismét átéli, miként önti el teljes va-
lóját a bűntudat. Miként válik a bűn élménye minősítő nézőponttá
minden tettére, sőt, a tettek hiányára vonatkozóan is. Így lesz az íz-
letes ebéd elfogyasztásából főbűn, a „tízedik koldusnak már nem
adok” pedig fösvénységnek minősül. Sokáig viaskodtam a keresz-
tény bűn-fogalom kérdéseivel. Különösen, hogy a II. Vatikáni zsinat
liturgikus reformja a bűnné minősítés terrénumát szinte a végtele-
nig tágította: a „quia peccavi nimis cogitatione, verbo, et opere” ki-
egészült az „et ommissione” kitétellel. Vagyis bűn lehet az is, ame-
lyet meg sem tettem, „elmulasztottam”. Depressziós, kényszeres
be tegeim lelkében ennek abszurditását fedezhetem fel. Mégis úgy
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vélem, abban a korban, amikor a „bűn” kategória lélektani elmosá -
sának vagyunk szenvedő alanyai, a bűn „rehabilitációjára” van
szükség. A bűnös mivoltunk megvallásában egy magasabb szinten
(tehát nem jogi és etikai szinten) Istenhez fűződő kapcsolatunk egy
lényegi tartalma fejeződik ki: az isteni tökéletességtől való elmara-
dásunk. Ami egyben Isten felé törekvésünk hajtóereje. (Idevágó ta-
nulmányom a Sapientia füzetek 5. kötetében jelent meg.)3

Egy-egy apró mozzanatot villantottam fel saját hitem „csiszoló-
dásának” rögös útjáról. Ez a meggyőződés ma már letisztult, ki-
kristályosodott, néhány alapvető, teológiailag korántsem „korrekt”
döntéssel jellemezhető.

1. Istenhitem elsősorban kozmológiai alapozottságú. A kozmosz
fejlődése kvantumfizikailag ugyan a 10-43 másodpercig visszakö-
vethető, azonban a 0-ik másodpercben — hitem szerint — ott van
valaki. (Ez lényegében Szent Tamás második útja Isten létének iga-
zolására.)

2. Amennyiben van egy létező, akkor az a létrendben az embert
meghaladja, tehát értelmes, és személy, akit Istennek nevezünk.

3. Amennyiben személy, akkor kapcsolatot lehet vele létesíteni,
mégpedig kölcsönösen. Ez, hitem szerint a kinyilatkoztatás és a meg-
testesülés Isten részéről, és a vallás az ember részéről. A vallás tehát
az ember kommunikációs rendszere a Teremtővel való kapcsolatá-
ban, az embernek az Istennel való párbeszédben használt „nyelve”.

4. Több nyelv is van. Meggyőződésem, hogy Isten mindegyiket
„érti”.

5. A keresztény, ezen belül a katolikus vallás az én anyanyelvem,
ennyiben számomra feltétlen prioritása van.

A keresztény „vallásbeszéd” az „istenit” és az „emberit” Jézus
sze mélyében olyan közel hozza egymáshoz, hogy a „párbeszéd”
végtelenül egyszerűvé válik. Jézus egyben minden személyi iden-
titás alapja, a minta, a „modell”, amely arra tanít, hogy tekintetün-
ket a biológiai létezésen túlra, azt idői és térbeli korlátokat megha-
ladva az isteni létezés magasságai felé irányítsa.

A katolikus vallás, a maga tételeivel, intézményeivel, hagyomá-
nyaival és liturgiájával: az „istennyelv” művészete, szépsége, gaz-
dagsága, és egyben emberi tökéletlensége is.

3Tringer László:
Bűntudat és bűn-tudat.

In: Lukács László
(szerk.): Lélektan és

spiritualitás. Sapientia
füzetek 5. Vigilia Kiadó,
Budapest, 2005, 75–95.
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