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ELŐSZÚ
,\

Kedves és szép alkalom Sajtóosztályunk számára, ami-
kor leteszi le,lkészeink és mindenki más érdeklődő asztalára
a "Tapasztalati valláslélf;ktan" című művet. Jelentős is ez az
esemémj, mert a magyarországi evangélikus egyház történe-
tében először jelenik meg e tárgykörben ilyen átfogó és nagy-
lélegzetű munka, noha az elmúlt évtizedekben hasonló prob-
lémákk:lIJlfoglalkozó kisebb terjedelmű művek már napvilá-
got láttak.

Igen megnövekedett lelkészeink érdeklődése a lélektan,
de különösen is a tapasztalati valláslélektan iránt. Úgy lát-
r,zik eljutottak arra a felismerésre, hogy az igehirdetői és
lelkipásztori szolgálatban nem nélkülözhetik a lélektani ku-
tatások eredményeit. Valószínűleg teológia-történeti vonat-
kozásban túl vagyunk már azon a szakaszon, amely az "ige
teológiájá"-t egyoldalúan úgy értelmezte, hogy "csak az evan-
géliumot leell hirdetni és ehhez nincs szükség sem antropoló-
giai, sem lélektani ismeretekre". A valláslélektan területén
dolgozó tudósok kísérleti kutatásaik révén kimutatták, hogy
a "tiszta evangélium" hirdetése és a szűkebb értelemben vett
lelkipásztori munka gyakran célt tévesztett és kudarcot val-
lott, nem egyszerűen azért, mert "hitetlen és kemény" szí-
vekre talált, hanem azért, mert a szolgálatot végző nem ismerte
azt a bonyolult lelkivilágú embert, akire szolgáLata irányult.
Többek között jórészt ebből ered az a jelenség is, hogy éppen
"keresztyén 'területeken" nagy mértékben megnövekedett
azoknak az embereknek a száma; akik különböző "lélek-
gyógyász"-oknál, sőt kuruzslóknál keresnek lelki problé-
máikra megoldást.
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De nemcsak az a baj, hogy az igehirdetést és lelkigon-
dozást végző lelkészek gyakran nagyon kevés lélektani isme-
rettel rendelkeznek, hanem legalább olyan nagy baj az is,
hogy sokszor nem ismerik vagy félreismerik a gyülekezetük
és gyülekezeti tagjaik "vallásosság"-át. Bizonyos külső jelen-
ségekből '-- templomba járás, konfirmáción való részvétel,
esketési vagy temetési szolgálat igénylése, imádkozás stb. -
olyan következtetéseket vonnak le a gyülekezeti tagok vallá-
sosságára nézve, amelyek egyáltalában nem fedik a valósá-
got. Az evangélikus teológia és a kegyességi élet között sok-
szor igen nagy szakadék tátong a gyülekezet egészének és
egyes gyülekezeti tagoknak az életében. Mivel sok lelkész
ezt a szakadékot nem látja vagy csak felületesen látja, ezért
lesz igen sok prédikáció "mellébeszélés" -sé és a lelkipásztori
gondozás is mondvacsinált problémák feszegetésévé. A tapasz-
talati valláslélektan kisérle ti kutatásainak eredményei két-
ségtelenül segíthetik a lelkészeket és lelkigondozókat abban,
hogy a gyülekezet és a gyülekezeti tagok vallásosságára vo-
natkozólag a valóságot jobban megismerjék. A valóságnak, az
egyszerű ténynek a megismerése a vallásosság területén is
kötelessége a lelkésznek, úgyannyira, hogy arra szinte szen-
vedélyesen törekednie kell. Ez segít a jobb, a körültekintőbb
és céltudatosabb szolgálatra.

A tapasztalati valláslélektan - mint a neve is mutat ja-
a vallásos jelenségek vizsgálatánál a tapasztalatból és nem az
isteni kinyilatkoztatásból indul ki. Vagyis egy-egy vallásos
jelenség vizsgálatánál nem abból indul ki, hogy arra vonatko-
zólag mi van "megírva a Szentírásban", hanem azt a jelensé-
get úgy veszi szemügyre, ahogyan az a kísérleti kutatások
közben megjelenik. Azt kutatja, hogy "mit mutat a tapaszta-
lat" pl. a gyülekezeti tagok imádság os életére, a hitből való
megigazulás vagy általában a "megváltás" tanításának elfo-
gadására vonatkozólag. Az ilyen módszerrel nyert "eredmé-
nyek" nem egyszer ijesztőek számunkra, mert a vallásos je-
lenségeket más oldalról világítják meg, mint ahogyan azokat
eddig láttuk, és ebben az új megvilágításban ezek a jelensé-
gek, illetőleg tapasztalatok kiábrándítólag hatnak. Ettől a.
megrendüléstől azonban nem szabad megkímélnünk magun-
kat, mert ha ez a "megrendülés" a valóság jobb megismeré-
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séhez vezet bennünket, akkor a jobb szolgálatot is előmoz-
dítja. Ugyanakkor világosan kell látnunk azt is, hogya ta-
pasztalati valláslélektan leszűrt eredményei a vallásos jelen-
ségekre vonatkozólag sohasem léphetnek az isteni kinyilat-
koztatás helyére. Ezek az eredmények "tapasztalatok" és nem
"kinyilatkoztatások" -.Tehát nem az előtt a választás előtt ál-
lunk, hogy vagy az isteni kinyilatkoztatás igazságait fogadjuk
el, vagy a tapasztalati valláslélektan eredményeit, hanem az
előtt a választás előtt, hogy az isteni kinyilatkoztatás szilárd
talaján állva készek vagyunk-e igénybe venni a tapasztalati
valláslélektan kutatási eredményeit akkor, amikor azt akar-
juk megtudni, hogy az isteni kinyilatkoztatás igazságai mily
mértékben érintik gyülekezeti tagjainkat, mennyire lettek
azok tudatossá bennük és mi módon határozzák meg kegyes-
ségi életüket. Már csak azért sem ruház hatjuk fel a tapasz-
talati valláslélektan megfigyeléseit a kinyilatkoztatás tekin-
télyével, mert ezek a kutatási eredmények további "kísérle ti
alanyok" megfigyelése révén módosulhatnak, teljesebbé vál-
hatnak, sőt javításra is szoruihatruik, Az is lehet, hogya ta-
pasztalati valláslélektan a jövőben más oldalról közelíti meg
a jelenségek vizsgálatát és úgy igyekszik elérni az eddigiek-
nél jobb eredményeket. Mindez azonban nem ok arra, hogy
mellőzzük az eddig elért eredményeket, hiszen azok is szor-
galmas tudományos munka gyümölcsei és ne felejtsük el,
hogya ."tapasztalat"-nak - amire a tapasztalati valláslélek-
tan épül - bizonyító ereje van.

Nemcsak az szép és kedves, hogy ez a Tapasztalati
valláslélektan megjelenhetik, hanem az is, hogy az magyar-
országi evangélikus egyházunk egyik püspökének, D. Dr. Vető
Lajosnak szorgos munkája révén kerül a kezünkbe. Nem két-
séges, hogy hazai evangélikus egyházunkban az utolsó har-
minc esztendőben ő művelte a legrangosabban a lélektan tu-
dományát, és közöttünk ma is ő a leghivatottabb arra, hogy
segítsen bennünket olyan lélektani ismeretek birtokába jutni,
melyek által jobban a valóság talaján állunk szolgálatunk
közben. Éppen harminc évvel ezelőtt (1935) jelent meg Szoi-
nokon "A hit által való megigazulás elve egyszerű evangé-
likus hívek lelki világában" című műve, mellyel nemcsak
Magyarországon, de külföldön is jó nevet szerzett magának.
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Ezt megelőzőleg már 1933-ban kiadta "A modern pszichoterá-
pia fő irányai" c. munkáját. 1936-ban Berlinben az Archiv
für Religionspsychologie VI. kötetében német nyelven jelent
meg tanulmánya ezen a címen: .Jnuneier« ist der Rechtferti-
gungsglaube noch lebendig in den evangelischen Gemeinden?
Exakte Beitriige zur evangelischen Volksfrömmigkeit". Két
fordítása is megjelent, amelynek tárgya lélektani természetű
(zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek; Künkel Fritz: A kö-
zösség). Több külföldi tudós lélektani munkájában gyakran
hivatkozik Vető Lajos kutatási eredményeire és azokat igen
nagyra értékelik. Villiam Groenbaek dán dómprépost 1958-
ban megjelent "Valláspszichológia" című könyvében bizonyos
területeken még a jól ismert Werner Gruehn kutatási ered-
nyeinél is nagyobbra értékeli Vető Lajos eredményeit. "Itt is
különböző formális kérdések vannak, de olyan válaszokat
nyernek, amelyek betekintést engednek átlagos gyülekezeti
tagok kegyességébe" - írja Groenbaek, majd így folytatja:
"A tanulságok, amiket Vető anyaga alapján le kellett von-
nunk, meglepőek ... Az, hogy dr. Vető kimutatta a szakadé-
kot az evangélikus teológia és a kegyességi élet között a ren-
des evangélikus keresztuéneknéi, valóban értékes szolgálat-
nak tekintendő. Itt olyan tények kerültek elő, amelyeken teo-
lógusoknak el kell gondolkozniuk. Ez a kutatás ebben a vo-
natkozásban minden figyelmet megérdemeL Ezért sajnálatos
az, hogy mind ez ideig meglehetősen kevéssé vették figye-
lembe és hogy most már valószínűleg alig lesz hozzáférhető,
mert 80%-a az Archiv für Religionpsychologie példányainak,
ahol német fordításban megjelent, megsemmisült, elégett egy
berlini bombatámadás alkalmávaL"

Jelen könyvünk, a Tapasztalati valláslélektan, Werner
Gruehn legutolsó nagy műve, a "Die Frömmigkeit der Gegen-
wart" alapján készült. Nem egyszeruen "fordítás" -ról vagy
"átdolgozás"-ról van szó. Gruehn ebben a híres munkájában
lépten-nyomon hivatkozik Vető Lajos kutatásaira és megfi-
gyeléseire. Többször hosszabb részleteket idéz Vető LajostóL
Így Vető Lajos saját kutatási eredményeinek a birtokában
munkatársként adja közre a tapasztalati valláslélektan ered-
ményeit magyar nyelven.

Abban a reményben bocsátjuk útjára ezt a könyvet,
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hogy annak gondos tanulmányozása előbb nagyon is kívána-
tos nyugtalanságot okoz majd az olvasók szívében, aztán el-
indítja őket egy olyan szolgálatra, amely már jobban számol
a gyülekezet és a gyülekezeti tagok kegyességi életének olyan
tényeivel, amelyekre a tapasztalati valláslélektan kutatói mu-
tatnak rá. Az ilyen szolgálat talán nehezebb, de egyben bizo-
nyára "nem hiábavaló az Úrban".

Legyen Isten gazdag áldása a könyv szolgálatán!
Budapest 1965. őszén

D. Káldy Zoltán
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BEVEZETÉS

Évek óta hangzott felém az az óhaj, hogy írjak vallás-
lélektant, illetve, hogy tegyem a hazai érdeklödökezámára
hozzáférhetővé a valláslélektani kutatások eredményeit. . .

Ez az óhaj igen figyelemreméltó. Benne nemcsak azt
'kell látnunk, hogy hazánkban az utóbbi években divatossá
lett a lélektan. Nem is csupán annak a velejárója, hogy a leg-
magasabb szinten is szorgalmasan dolgoznak a pszichológu-
sok, elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia alosztálya-
ként műkődő Magyar Lélektani Társaság keretében. Hanem
nyilván azt is jelenti, hogy vannak olyanok, akik érzik, hogy
a vallásnak és a pszichológiának sok köze van egymáshoz, s
hogy a pszichológia a vallásról igen lényeges dolgokat tud
mondani.

De míért felém hangzott el ez az óhaj? Ebben az elő-
.szóban erre a személyes kérdésre fogok mindenek előtt va:"
Iaszolni.

Engem régóta érdekel a lélektan, közelebbröl a vallá-
sosság lélektana. Már 1933-ban írtarn egy rövid ismertetést
"A modern pszichoterápia fő irányai (Freud, Adler, Jung)"
címen, 1935-ben doktori értekezést írtam "A hit által való
megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelki világában.
Kísérleti valláslélektani tanulmány" címen, melynek alapján
általános vallástudomány és valláspedagógíke tárgykörből
teológiai doktorátust szereztem, és amely bővített formában
az Archiv für ReligonspsyohologíeVI. kötetében (Berlin 1936)
németül is megjelent. Különösen népszerűvé lett néhány
pszichológiai jellegű könyvfordításom. így E. z. Nieden:
"Eheddel beszélgetek" c. műve, mely nálunk (a harmineas
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években) két év alatt három kiadást ért meg, s melynek
nagysikerű nérriet eredetijéről (1961-ben jelent meg a 111-
115.ezer l) idehaza előzőleg az volt:a vélemény, hogy azt "leg-
feljebb egy valaki tudná lefordítani magyar nyelvre". Fr.
Künkel: "A közösség" c. könyvének magyar változata színtén
az én fordításomban igen jó fogadtatásban részesült. Már a
második világháború vége felé jelent meg "A gyermek lelke"
c. könyvecském (Győr 1943).

A valláspszichológiával való foglalkozásom úgy kezdő-
dött, hogy itthoni egyetemi tanulmányaim befejezése után
állami ösztöndíjat kaptam, s két évig (1929-31-ig), rnint a
berlini Collegium Hungaricum tagja kizárólag valláslélektan-
nal Ioglalkozhattam, s az ösztöndíj adományozásáról szóló-
okirat is ezt tette kötelességemmé. Az akkori "vörös" Berlin-
ben (jóval Hitler előtt) sok lehetőség volt arra, hogy felada-
tomnak nekiláthassak. Először az akkor annyira divatos
pszichoanalízissel igyekeztem tüzetesebben megismerkedni, s
a berlini Psychoanalytisches Institut legbizalmasabb szeminá-·
riumában dolgoztam egy évig. Egyidejűleg a berlini egyete-
men más jellegű lélektani előadást hallgattam (E. Spranqer;
Nikolai Hartmann, W. Köhler, M. Dessoir, Kurt Lewin) s or-
vosi lélektant is. Csakhamar bekapcsolódtam a berlini orvos-
lelkész mU'r/,kaközösségbe is, melyben főleg. a pszichoterápia
iránt érdeklődő lelkészek és idegorvosok vitatkeztak egymás-
sal. Természetesen hallgattam a berlini egyetem akkori leg-
kíválóbb teológiai tanárait is (Deissmann, a két Seeberg,
Lietzmann, Titius professzorokat, sőt még Feuerbach egy
öreg tanítványát, Runze-t is). Itt olvastam Pavlov és Bech-
tyerev orosz pszichológusok rnűveit is a reflexológiáról, ami
megkönnyítette számomra a kísérleti lélektani rnunka meg-
értését. Hazai szempontból érdekes lehet, hogy Harkai Schil-
ler Pállal is dolgoztam együtt a berlini egyetern lélektani in-
tézetében Helmholtz akusztikai berendezésével. Egy ízben al-
kalmam volt a nagy Einsteint is hallgatni.

Figyelmemet azonban hamarosan magára vonták Wer-
ner Gruehn professzor valláslélektani előadásai. Gruehn pro-
fesszor szemináriumi rnunkába is bevont, sőt négyszemközt.
lélektani kísérleteket végzett velem, mint kísérleti személlyel
s bevezetett a valláslélektani munka gyakorlatába. Gruehn
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professzorral azután egészen az ő 1961 vegen bekövetkezett-
haláláig fenntartottam a kapcsolatot. Kétségtelenül nagy ha-
tással volt rám, de elsősorban írásaiból azt is meg kell állapi-
tanom, hogya hatás kölcsönös volt. Különösen ezt tanúsítja
legutolsó nagy műve: "Die Frömmigkeit der Gegenwart",
melynek első kiadása 1956-ban, a második 1960-ban jelent
meg közel 600 oldal terjedelemben a nyugat-németországi
Münsterben, illetve Konstanzban. Ebben lépten-nyomon hi-
vatkozik valláslélektani munkámra. Beszélgetéseinkben és le-
veleinkben újra meg újra megegyeztünk abban, hogy a vallás-
lélektani munka legfőbb feltétele a legszigorúbb értelemben
vett tudományosság, soezért távol kell tartani tőle mindent,
ami ennek a feltételnek nem felel meg.

Kétségtelen, hogy eleinte ez az álláspont nem kedvezett
a valláslélektan népszerüsödésének, sőt elsősorban protestáns
egyházi kőrökben meg nem értésre talált. Werner Gruehn
egész élete szakadatlan munka és küzdelem volt. Ebben a
küzdelemben nemcsak védekezett, hanem elsősorban bírált
és támadott. Éber figyelemmel kísért mindent, aminek a
valláslélektanhoz köze volt, s különösen, ha annak nevezte
magát. Nagyon tudott örülni miriden jó eredménynek. Ra
azonban valami nem felelt meg a legszigorúbb tudományos
feltételeknek, nem kímélte annak a művelőjét se, akármilyen
nagy tekintély volt. Erre bőven volt oka és alkalma, mivel
a valláslélektan nem könnyű tudomány.

Ra ezt a kezünkben levő könyvet alaposan áttanulmá-
nyoztuk, hamarosan belátjuk , miért nehéz tudománya vallás-
lélektan. De már itt felsoroljuk ennek fő okait.

Az egyik az, hogy a vallásos, illetve egyházi emberek
általában nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy az ő "tudá-
sukra" az egzakt tudományok, különösen a természettudomá-
nyok alapelveit alkalmazzak. Egyébként innen érthető az.
egyházi, vallási, teológiai irodalomnak a beláthatatlanul nagy,
szakadatlanul burjánzó terjedelme is.

Másodszor: Önmagunkhoz. a lelkünkhöz, az énünkhöz
tudományos módszerrel közeledni szekatlan eljárás. Eleinte
mindenki irtózik tőle.. Objektivitás a saját szubjektív mivol-
tunkkal kapcsolatban: az önmegismerésnek és a tudományos
munkának .iJalána legnehezebb faja.



Harmadszor: Tipológiai okok is megnehezítik a vallás-
lélektannal való tudományos foglalkozást. Még ha vallás-
pszichológus is valaki, rendkívül nehéz megértenie a másik
vallaspszichológust vagy vallásos embert, ha nem abba a' tí-
pusba tartozik, mint Ő. A valláslélektan tudományos feltételei
kőzé tartozik tehát annak kollektív művelése, vagyis hogy
nemcsak a legkülönbözőbb vallási típusokra legyen tekintet-
tel, hanem hogy azok művelői is a legkülönbözőbb típusok
közül kerüljenek ki, de az alapelvekben és a módszerekben
mégis egyek legyenek. Csak nagyon ritkán fordul' elő az, hogy
valaki sajátos adottságai következtében többféle típusba is
bele tudja élni magát. Ezért a tapasztalati kísérletí vallás-
lélektarion kívül minden úgynevezett valláspszichológía
egyéni ötletek halmaza, s a mesék és kitalálások világába
tartozik.

Negyedszer: Megnehezítik a valláslélektan művelését,
megértését és elismerését valóságos, vagy vélt érdekellenté-
tek is. A valláslélektan sok mindent másmilyennek mutat,
mint ahogyan azt régebben gondolták, s ahogy azt most is
némelyek gondolni szeretnék. Ebből komoly következménye-
ket kellene levonni. Ehelyett egyszerűbbnek látszik tagadni
a tényeket. si nem venni tudomást róluk.

Ötödször: A vallásokat a ma:iember általában véve mint
régi történeti jelenségeket ismeri. A teológusok is, mint tör-
téneti jelenségekikel foglalkoznak velük. Legfőbb forrásuk és
tekintélyük a történelmi múlt. A valláslélektan ezzel szemben
a mai ember vallásosságát írja le, deríti föl, leplezi le. Vagyis,
akik általában a vallással foglalkoznak, rendesen történeti
szempontok szerint végzik rnunkájukat. Régi történeti em-
lékekből, dokumentumokból akarják megtudni , mi a valláso
A valláslélektan ennek a fordítottját tartja helyesnek. Sze-
rinte ra régi vallások és vallásos dokumentumok akkor érthe-
tők és ismerhetők meg igazán, ha először a ma vallásos em-
berét, a mai, vallásos közösségeket, a mai ember vallásossá-
gát megismerjük és megértjük.

Hatodszor: A vallásiélektant a vallásosság legszemélye-
sebb oldala érdekli. A vallást nem személytelen jelenségnek
tekinti, hanem mindig az emberek legbelsőbb életével, szub-
jektumával, a lelkével kapcsolatban. Egészen más dolog at,
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ha engem a vallás, mint társadalmi, vagy történeti jelenség
érdekel. Vagy pedig az, hogy az az ember, aki magát vallá-
sosnak nevezi, s akit a környezete is ilyennek ismer, milyen
a valóságban, mi megy végbe a lelkében, tehát hogy milyen
a valóságos, az átélt vallásosság, a ma vallása.

Hetedszer: Nehezen érti meg a tapasztalati kísérleti
valláslélektant az, aki maga soha nem végzett lélektani kísér-
leteket. s még kísérlet; személy sem volt. Ilyen esetben nem
könnyű a valláslélektani munka alapjául szolgáló kísérleti
jegyzőkönyvek olvasása, megértése, elemzése és feldolgozása.
Egy valláslélektani olvasókönyv, melyet ma már könnyen
össze lehetne állitani, megkönnyítené a valláslélektan tanul-
mányozását.

Nyolcadszor: A tapasztalati valláslélektan forradalmi
újítást jelent a vallástudományok területén. Konzervatív egy-
házi emberek és a múlthoz tapadó teológusok különösen is
ilyennek látták.

Végül az általános lélektannak legalább az elemi alap-
fogalmaivall is tisztában ke.l!llennünk ahhoz, hogy a vallás-
lélektant értsük. Ezekkel (!képzet,érzet, fogalom stb.) ebben
a könyvben nem foglalkozunk.

Mindez érthetővé teszi, hogyavalláslélektannak a szó
szoros értelmében harcolnia kellett és kell ma is a létéért,
Werner Gruehn olyan tudós volt, aki egész egzisztenciáját a
valláslélektan művelésének szeritelte. Ma már elmondhatjuk
róla, hogy mindvégíg egyetlen életcélja volt: a valláslélektan
művelése. Óriási munkabírással dolgozott és küzdött ezért a
tudományért. Talán még a családi életét is érte áldozta fel.
Semmiféle más feladatnak a vállalására nem volt hajlandó.
1945-ben, Berlin felszabadulása után lehetett volna polgár-
mester (tökéletesen beszélt oroszul), sőt püspök is. De ő min-
dent elutasított magától, ami akadályozhatta életműve telje-
sítésében. A valláslélektan művelésére tartogatta minden ere-
jét és idejét. De hogy a lelke mélyén nem értett egyet a ná-
cizmus szörnyűségeivel, azt személyes beszélgetéseinken ki-
vül az is bizonyítja, hogy az Ótestamentum tekintélyét meny-
nyire igyekezett védeni, .helyreállítani és mennyíre örült an-
nak, ha tanítványai és munkatársai ugyanezért fáradoztak,
A békemozgalom iránt megértést tanúsított. Mindig fölibe tu-
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dott emelkedni mindenféle sovinizrnusnak, sominket magya-
rokat különösen is becsült és szeretett.

A valláslélektan érdekében kifejtett küzdelme meg is
nehezítette a tapasztalati valláslélektan térhódítását. Nem tu-
dott hízelegni az egyház hatalmasainak, ha kodátoltságot és
elfogultság ot tapasztalt náluk. Ez tükröződik legutolsó rnűvé-
ben is. Mivel éberen őrködött a valláslélektan tudományos
színvonala felett, kíméletlenül támadott mirident és minden-
kit, minden felfogásr-és minden személyt, aki a valláslélek-
tant le akarta téríteni a helyes útról. Az olyan egészen nagy
teológiai tekintélyeket, mint R. Otto vagy Fr. Heiler sem kí-
mélte. Művei, írásai tele vannak éles támadásokkal. gúnyos
utalásokkal.

A jelen században uralkodóvá lett protestáns teológiai
irányzat, az úgynevezett dialektikus teológia sem kedvezett
a valláslélektannal való foglalkozásnak. K. Barth ugyan már
első nagy művében hangsúlyozza, hogyavalláslélektannal
Ioglalkoznia kell annak is, aki az ő teológiai nézeteit osztja.
Mégis a dialektikus. teológia annyira a kinyilatkoztatás objek-
tivitására, az "igé"-re helyezte a hangsúlyt, hogy a vallásos
emberrel, az átélt vallással nem tudott törődni és foglalkozni.
Egyébként a dialektikus teológia egy bizonyos vallaspszicho-
lógíai (mágíkus-tekíntélyi) tdpusnak a felfogása. Ezt azonban
a dialektikus teológusok típusuk természeténél fogva nehe-
zen ismerik be. Inkább azt állítják, hogy a valláslélektan el-
pszíchologizálja, elszubjektivizálja a keresztyenséget. Holott
a tapasztalati alapon dolgozó valláslélektan csakis azt teheti
kutatása tárgyává, kiinduló pontjává, eredményeinek kont-
rolljává, amit a vallásról laz emberek tényleg átélnek, ami
bennük van és nem valahol a távoli múltban, vagy pedig raj-
tuk kívül a képzelet világában, a láthatatlan semmiben. "Két-
ségtelenülhelyes, hogy a valláslélektannak a vallásos élményt
se lebecsülnie, se eltúloznia nem szabad. De a valláslélektan
tárgyát alkoto jelenség mégis kizárólag olyan aktusnak te-
kinthető, amelyet vaLaki, egy személy átél, tehát szubjektív
értelemben vett vallásnak (vallásosságnak)" (W. Keilbach,
Die empirisdheReligionspsyohologie als Zweig der Religions-
wissenschaft. Archiv f. Relp. VII. kötet 1962.). "Annak figye-
lembevétele nélkül, ami az ember lelki életében végbemegy,
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minden elméleti megállapítás a hit tartalmaira és képzeteiré
nézve lába alól elveszti az emberi valóság talaját, s annak: a
gyanúnak teszi ki magát, hogy a vallásban a valóságtól ide-
gen elméletekről vagy képzelődésről van szó" (W. Stiihlin, az
Archiv f. Relp. VII. kötet 1962 előszavában).

1961. december 31-én Werner Gruehn 75 éves korában
a nyugat-németországi Hildesheimben elhunyt, Mindig nagyon
szerény viszonyok között élt. A háború elpusztította .gyö-
nyörű, csaknem teljes valláslélektani magánkönyvtárát.
A bonni kormány semmilyen megértést sem tanúsított tudo-
mányos munkássága iránt. Élete uto1só éveiben mégis boldo-
gan és büszkén tekintett vissza életmunkájára. Kedvenc mon-
dása volt: most már semmiféle jégeső nem verheti el mun-
kánk eredményét. Noha voltak és vannak más kiváló vallás-
pszichológusok is, akik szigorúan tudományos, tehát tapasz-
talati alapon foglalkoznaik a vallással és a vallásos emberrel,
Werner Gruehn odaadó, megalkuvást nem ismerő személye
és fáradozása nélkül hiányzott volna az összefogó erő éppen
akkor, amikor arra a tapasztalati valláslélektan kibontakozá-
sának a döntő szakaszában a legnagyobb szükség volt.

Most már a Nemzetközi Valláslélektani Társaság élénk
aktivitásba lendült. Sajtóorgánuma, az Archiv fül' Religions-
psychologie egymás után jelenteti meg vaskos köteteit. A má-
sodik világháború után lehetövé vált több olyan mű megírása
is, amely összefoglalja a tapasztalati valláslélektan eddigi
eredményeit. Ezek között a legnevezetesebb Werner Gruehn
utolsó nagy műve, de jelentős Villiam Groenbaek vallás-
lélektana is (Koppenhága 1958).

Érdemes ezt a két könyvet összehasonlítani. A dolog
.terrnészeténél fogva lényegileg mindkét mű ugyanazt hozza.
Groenbaek könyve jóval kisebb terjedelrnű. Könyvének első
fele a legkíválóbb valláspszichológusok életrajzával ismertet
meg« A második terjedelmesebbik fele a valláslélektani kuta-
tásole eredményeit foglalja össze. A nevek es az eredmények
mindkét könyvben lényegileg azonosak.

Ai a valláslélektan, amelyet ezennel a magyar érdeklő-
dök kezébe adok, WernerGruehn utolsó nagy könyve: Die
Frömmigkeít der Gegenwart nyomán iródott. De nem fordí-
tásról van szó. Különf.éle okok miatt azt .láttam a legcelsze-
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rűbbnek, ha a tapasztalati valláslélektan fő eredményeit a
legjobb standard-munka nyomán ismer tetem meg. Nem a sa-
ját felfogásomat írtam meg, sőt minden eredményt igyekez-
tem tárgyilagosan megértetni. A legnagyobb valláslélektani
tekintély könyvének a gondolatmenetéhez és anyagához ra-
gaszkodtam. Természetesen elhagytam a sok vitázó, támadó
és védekező részletet. Így próbáltam meg aránylag könnyen
olvasható és érthető vallásiélektant adni a magyar érdeklő-
dők Icezébe. A szakkifejezések közérthetősége érdekében a
mai magyar pszichológiai irodalomból is tanultam. V égered-
ményben azonban ebben a ikönyvben a saját valláslélektani
felfogásom is tükröződik, mégpedig a) abban, ahogyan a köny-
vet magyarul megírtam, b)ahogyan a saját kutatásaím
eredményeit Werner Gruehn könyve nyomán ismertetem.
Megvallom. a saját vallaspszichológiai munkásságomat én
nem értékelhettem volna olyan magasra, mint W. Gruehn.
Ez mentse és magyarázza, hogy sokszor van szó a saját kuta-
tásaimról, de lényegében kevesebbszer, mint ahányszor azo-
kat Werner Gruehn könyvében említi és sokkal szerényebb
hangon is. Összefoglaló tudományos műben általánosan be~
vett szokás, hogy a szerző a saját kutatásait is idézi. Én ezt
kizárólag olyankor teszem, amikor W. Gruehn idézi eredrné-
nyeimet (de akkor se mindig).

Külföldi szakemberek véleményei közül egyet idezék itt
az Archiv f. Relp. VII. kötetéből W. Gruehn utolsó nagy
könyvéről: "Fölöttébb alapos munka .. , Gruehn könyve az
eddigi valláslélektani kutatás részletes összefoglalását nyújtja
és tulajdonképpen hidat ver és összeköttetést létesít a háború
elötti idők tapasztalati valláslélektanához ... s a valláslélek-
tannak a lexikonát, vagy kompendiumát adja" (W. Canziani,
Das religonspsychologische Schrifttum der letzten Jahrzehnte
273. o.).

A valláslélektan irodalmából és történetéből csak a leg-
szükségesebbet találhat juk meg ebben a könyvben. A vallás-
lélektan legjobb összefoglaló történetét hazánk fia, Dr. Va-
sady Béla amerikai református teológiai professzor írta meg.
.Könyve persze csupán 1927-ig ismerteti a valláslélektan tör-
iénetét (Teológiai Szemle 1927. Debrecen).

Nemcsak protestáns, hanem római katolikus vallas-
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pszichológusok eredményeivel is megismerkedünk ebben a
könyvben, mely egyébként is nemcsak protestáns egyházi
embereknek szól, hanem mindazoknak, akiket érdekel a val-
lás. Egyébként is a felekezeti jellegű valláslélektan éppen
olyan képtelenség, mint például a református matematika,
vagy a római katolikus fizika. Bizonyára mindenféle vallásos
élet és lélek tisztulását elősegítheti a valláslélektan ismerete
és gyakorlati alkalmazása. Azonban nem elég ezt a könyvet
lapozgatni. Ahogyan a matematikát és a fizikát tanulni kell,
sőt jól meg kell tanulni, hogy értsük a nagy összefüggéseket
is, s a finomságok iránt is legyen érzékünk, úgy a vallás-
lélektant is. Különösen a kísérleti jegyzőkönyvekből vett idé-
zeteket kell nagyon gondosan, szinte magunkat "beleélve" ol-
vasgatni és tanulmányozni.

Remélem. hogy ez a könyv újabb lendületet ad a hazai
valláslélektani munkának, A kezdeténél többen ott voltunk
magyárok is. Hadd említsük meg ezen a helyen a régebbi
valláspszíchológiai vonatkozású magyar könyveket és tanul-
mányokat: Katolikus íróktól: Wiedermann Károly, A vallas
-lélektana 1911,Czakó Ambró, A vallás lélektana 1915,Kühár
Flóris, Bevezetés a vallás lélektanába 1926; protestáns szer-
zőktől: Bartók György, A vallastudomány tárgya és módszere,
Kolozsvár 1910, Bartók György, A valláspszichológia főbb
törvényei 1911,Makkai Sándor, A vallás lélektana 1914.

Hazánknak nemcsak a tudományos hírnevét öregbítjük,
. ha nemzetközileg elismert vallaspszichológusok kerülnek ki
sorainkból. Vallásos embertársaink javát is szolgálja, ha a
valláslélektan tudományos világossága áthatja, tisztítja, tisz-
togatja és nemesíti meggyőződésüket.
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1. FEJEZET

1. Mi a vallásosság?

A legtöbben tapasztalatból tudják, mi a vallásosság.
A nyomai, töredékei, torzképei. emlékei mindenkinél megta-
lálhatók. Mi az olyan lelki magatartást mondjuk vallásosnak,
amelynél fogva hite szerint az ember kapcsolatban van Is-
tennel, isteneikkel, érzékfeletti hatalmakkal. Ilyenlegáltalá-
nosabb értelemben a tudomány minden ága egyetért a val-
-lásosság és a vallás mibenlétére nézve.

Mindig akadtaik olyanok, akik azt állították, hogy föl-
döntúli kapcsolataik vannak. Ma is vannak ilyenek. Évezre-
dek óta fdlyilka vita, igazuk vari-e, vagy sem. A valfáslélek-
.tant ez a vita nem érdekli. A valláslélektant az érdek1:i,hogy
micsoda és milyen a vallásosság, illetve a vallásos ember ön-
magában. Könyvünk tárgya a vallásos ember, közelebbről a
vahlásos ember vallásossága.

Eleinte úgy látszik könnyű megmondani, mi a vallásos-
ság. Másfelől azonban nagyon nehéznek tűnik fel, ha meg-
gondoljuk, milyen végtelenűl nagy a bonyolult vallási je-
lenségek száma. Sokféle vallásosság van. A legtöbb ember
azonban elképesztően vak ennek a sokféleségnek a meglátá-
sára. Ha jobban megtanulnánk látni, akkor minden városban,
sőt minden faluban egymástól rendkívül eltérő vallási maga-
tartásokat, gondolkozast és szokásokat fedeznénk fel. Mintha
'minden ember másképpen képzelné el Istent.
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2. A vallásosság tudományos vizsgálata

Szinte hihetetlen, s mégis így van: a lélektan területén
a döntő felfedezések alig száz évesek, sőt nagyrészt még öt-
ven évesek sincsenek. Nincs ez másképp a vallásosság lélek-
tani feltárása terén sem. A korábbi idők vallásosságaról ma-
radtak ugyan rán:k értékes dokumentumok. Ezek azonban
még akkor keletkeztek, amikor mai értelemben vett lélektan
nem 'létezett. A legértékesebb tudósítások némelyike csak a
mai kutatások révén vált igazán érthetővé.

A vallásosság tervszerű lélektani feltárása csak nagyon
későn kezdődött el. Ez azért figyelemre méltó, mivel a teoló-
gia ("az Istenről szóló tudomány") a legrégibb "tudomány".
Azonban a teológiát elsősorban nem az ember érdekelte, a
vallásos ember sem. A régi tudósítások alapján a vallást és a
vallásos embert igazán megismerni nem lehet. Minden régi
tudósításban van tendencia a leírt esemény bizonyos lélek-
tani törvényszerűségeknek megfelelő megváltoztatására, oly-
kor meghamisítására.

Csak a múlt század végén és a jelen század elején indult
meg az a valláslélektani munka, mely már nem a múlttal fog-
lalkozik, hanem a jelennel. A valláslélektan nem a régi val-
lási feljegyzéseket tanulmányozza, hanem magát a vallásos-
ságot, a vallás lelki hátteret és összefüggéseit.

Feladatát a valláslélektan a legmegbízhatóbb lélektani
módszerek birtokában igyekszik megoldani. Ilyenformán
eredményei sokkal megbízhatóbbak. mint amilyenekről ko-
rábban a vallástörténet és a teológia tudott.

A lelkészeknek van személyes elképzelésük a vallásról.
Ennek megfelelően végzik szolgálatukat, így van ez azokkal
ls, akiknek szintén dolguk van a vallással s a vallásos embe-
rekkel Gyakran azonban nem is sejtik, hogy közvetlenül kö-
rülöttük hogyan él és viru1 a vallásos élet sokféle változata.

Az eddigi vizsgálódások ezt a hiányt alig tudták kikü-
szöbölni. A csak a múltra irányuló figyelem nem alkalmas e
feladat megoldására.

1900 táján bontakozott ki az új tudomány. Kezdetben
a legerősebb hatása két amerikai rnunkának volt. Az egyik
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Starbuck: "Valláslélektan" (1899),a másik W. James: "A val-
lásos tapasztalás sokfélesége" (1902)című műve.

James könyve Ja vallást mint tényleges valóságot vizs-
gálja. A vallásosság minden formáját a legnagyobb gonddal
ésminden előítélet nélkül veszi szemügyre. James mint pszi-
chológus már ikorábban nagy hírnévre tett szert. Műve nagy
feltűnést keltett, sok nyelvre lefordították. így, ha nem is
módszertani szempontból. James lett az új tudomány tulaj-
donképpeni megalapítója.

Starbuck könyve csöndes tudóstevékenység gyümölcse.
Mindkét könyv a "megtérést" teszi vizsgálat tárgyává.

Anyagát James még régi feljegyzésekből gyűjtötte össze.
Starebnek már új anyag összegyűjtésén fáradozott. Starbuc:k
tanulmánya először bizonyította be, hogy valóban lehetséges
a vallás területén egészen új, eddig soha nem sejtett tényeket
és összefüggéseketmegállapítani, aránylag egyszerű eljárással.

Az amerikai valláslélektan nem jutott messzire a ra-
gyogó kezdettől. Módszertani tisztázatlanság, túl ,gyors álta-
lánosítások,a fiatalabb kutatók felületessege miatt csakhamar
visszafejlődött. Starbuck ugyan tisztán látta a nagy feladatot ;
mindenek előtt gondos anyaggyűjtést kell végezni, ha tovább
akarunk jutni. Ezt mondotta: "A vallastudomány csak ma
tart ottan, ahová a csillagászat és a kémia már négyszáz esz-
tendővel ezelőtt eljutott".

Az amerikai kezdeményezés legerősebb hatással a né-
metekre volt. De más országokban is megindult a mun:ka.
A francia: Th. Flournoy (1903),az orosz M. W. Lodjischensky
(1910),a dán H. Höffding, az olasz A. Gemelli, később mások
is követték az amerikaiak példáját.

Németországban az amerikai kezdeményezés eleinte za-
vart okozott. Ez részben még ma is érezhető. Egyfelől radiká-
lisan elutasítottálc az amerikai kezdeményezést, másfelől túlzó
váradalmakat fűztek hozzá. Nem vették komolyan StJarbuc:k
intelmet, hogy javítani kell a rnódszert és új anyagot kell
gyűjteni a bevalt módszerek segítségével.

Ehelyett esztelen programokat állítottak össze. Néme-
lyek például a lélek halhatatlanságát akarták bebizonyítani.
Mások arra vállalkoztak, hogy megírják "Jézus valláspszíeho-
Iógiájá"-t. A fiatal tudomány hitélét súlyosan aláásták az
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-ilyen vállalkozások. Ezek szerencsere feledésbe merültek.
Különben ma is szégyenkezni ílrellene miabtuk. Igaza volt
Leubának; amikor hangoztatta, hogy "keveset lehet várni az
olyanoktól, akik elhanyagolva a tények behatá és szenvedély-
mentes tanulrnányozását, hagyományos elméletek védelmé-
nek szentelík magukat".

Lényegesen magasabb szinten áll a "vaLláspszichológiai"
rnűveknek egy másik csoportja, mely N. Söderblom, R. Otto,
Fr. Heiier stb. nevéhez fűződik. Műveik szigorúan véve még-
sem tartoznak ide. Inkább vallástörténeti jellegűek. Tanulmá-
nyozásuknál nagy elövígyázatosságot kell tanúsítanunk.

Döntő lépést csak la. módszere!k:javításától és új anyag
gyűjtésétől lehetett remélni. Ezt a lépést az úgynevezett ki-
sérleti (vagy tapasztalati) valláslélektan tette meg. Vele kez-
dődött a tulajdonképpeni valláslélektani kutatás, nemcsak
Németországban, hanem egyáltalán (1913).

Szellerrrtörténetíleg a kísérletí valláslélektan O. Külpe
német pszichológus és filozófus felfedezésére vezethető vissza,
aki W. Wundt tanítványa volt. Külpe számos kíváló tanítvá-
nyával együtt 1900-tál fogva azon fáradozott, hogy megfelelő
módszerekikelfeltárja a magasabb lelki életet. Kedvező vélet-
len volt, hogy az Amerikában keletkezett valláslélektan Né-
metországban már olyan módszerekre talált, melyek segítsé-
gével az amerikai kezdeményezést el lehetett mélyíteni.

A kísérleti vafláslélektannak Karl Girgensohn német
egyetemi tanár vetette meg az alapját. 1905-ben Girgensohnt
arra kérték fel, hogy írjon bevezetést a valláslélektanba.
A felkérést azzal hárította el, hogy előbb új és jobb módsze-
reket kell létesíteni és új anyagót kell gyűjteni. S. Freudnak,
a pszichoanalízísről ismert bécsi orvosprofesszornak a műveit
tanulmányozva végül O. Külpéhez jutott el. 1913-ban jelent
meg a kísérleti valdáslélektan első gyümölcseként "A vallásos
gondoLat differenciális pszichológiájáról" c. tanulmánya. Mun-
káját W. Stiihlin !két tanulmánya követte 1914-ben. Stáhlin
alapította Külpe segítségével 1914-ben az "Archiv für Reli-
gíonspsychologíe'<t, mely folyamatosan közöl jelentősebb
valláslélektani tanulmányokat. Ennek a szakfolyóiratnak a
támogatására ugyancsak 1914-ben megalakult a "Nemzetközi
Valláslélektani Társaság", mely már több nemzetközi vallás-
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lélektani kongresszust tartott. 1920-ban jelent meg Girgen-
sohn tanítványának, Werner Gruehn-nek oamunkája: "Új ta-
nulmányok az értéke lés problémájáról". A döntő azonban
Girgensohn nagy művének: "A vallásos átélés lelki szerke-
zete" című könyvének a megjelenése 1921-ben. Ez a könyv
712 (a második kiadásban 916) oldal terjedelemben a jelen-
kori vallásos élet Iegnagyobb anyaggyűjteménye. Girgensohn
fő műve meggyőzőerr bízonyítja, hogyan Iehet a vallásosságot
kísérleti módszerekkel rtanulmányozní ; és hogy ez a munka
fontos és új eredményekkel jár. 1924-ben jelent meg W.
Gruehm. még precízebb módszerrel készített tanulmánya, az
"Értékélmény". Girgensohn hirtelen hsílála (1925) után jelent
meg W. Gruehn "ValLáslélektan"-a, a kísér'leti valláslélektani
munka eredményeinek első összefoglalása. 1927-ben jelent
meg W. Gruehm: "Az ifjúság vallási fejlődése" című műve,
majd: "A lelkigondozás a jelenlegi pszichológia világosságá-
ban". 1929, 1930, 1936 években további ~ötetei jelentek meg
az Archivnak. Közben különböző felekezetű és nemzetiségű
tudósok együttműködése is kialakult. Nevükkel és ieredmé-
nyeikkel könyvünkben többször foguruk találkozni. Három
magyar nevet is említ W. Gruehn: Die Frömmígkeít der Ge-
genwart c. művében a nevesebb vallaspszichológusok sorában:
"Nagy sikerrel -dolgoztak nálam Vasady Béla és Vető Lajos
magyarok. Hozzájuk csatlakozott Szabó Zoltán is."

3. A vallásosság lélektanának feladatai és módszerei

A feladatok.

A valláslélektannek tehát az a feladata, hogy a valilásos-
ságot egész sokféleségében feltárja, és Lehetőleg minden for-
májával, fokozatával, funkciójával megismertessen. Nemcsak
a normális vallásossággal, hanem azzal is, amely nem normá-
lis. Nemcsak az érett vallásossággal, hanem a gyermeki, a
fiatalkori és az öregkori vallásossággal is. Nemcsak a külön-
böző típusokkal, hanem a közösségi élet különböző formáival
is. Óriási feladat! Ugyanakkor rninden új tanulmány újabb és
további feladatok meglátására nyitja fel szemünket.
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Ennek a tudománynak nincsenek áttör hetetlen határai
befelé, a legmélyebb átélések felé se. A hit, az imádság, s a
megtéres titkai sem vonhatják ki magukat többé a 'tervszerű
tudományos kivizsgálás alól. "Húsz évvel ezelőtt ezt a mon-
datot még nem rnertem volna így ikimondani. Amikor akko-
riban egy szorgalmas magyar tudós Berlinbe jött és a luthe-
ránus megigazulástant kísérletileg akarta tanulmányozni, kö-
telességemnek 'tartottam, hogy figyelrneztessem: az a meg-
győződésem, hogy a vallás ilyen központi problémáit még
nem lehet egzakt módon tanulmányozni. De a bátor magyar-
nak igaza lett. Sikerült. neki a sokféle nehézség közepette is
a kitűzött feladatot kiválóan megoldani ... " (W. Gruehn: Die
Frömmígkeít der Gegenwart 163 k. o.).

Időközben Seierstad 1. (0&10)talán még nehezebb fel-
adatot oldott meg nagy sikerrel: feltárta az ótestarnentomi
próféták kinyilatkoztatási élményeit. Jelentős tanulmányok
készültek az rrnádságról, a bűnbánatról, a Ielkiismeretről is. El
lehet mondani (de nem mint programot, hanem mint az ed-
digi fejlődés eredményét): a valláslélektan átkutatta a vallá-
sosság egész terűietét, amennyiben megbízható tudományos
módszerekkel hozzáférhető.

Ebből adódik, hogy az olyan feladatok egész sorát ki
kellett küszöbölni, amelyeket 'korábban helytelenül kapcsol-
tak össze tudományunkkal:

a) A vallásosság lélektanának nem célja, hogy Isten lé-
tét bizonyítsa, vagy hogy védelmébe vegye a vallást. A ta-
pasztalati kutatás a leghatározottabban elhatárolja magát az
ilyen kérdéseknek a tapasztalati kutatással való összekeve~
résétől.

b) A vallaspszichológus nem firbatja, hogy milyen úton-
módon l1ehetne Isten megismerését tudományosan igazolni.
Követi ugyan a vallásosságot oda is, ahol az gondolkodva
viaskodik Istennel, vagy ahol elméleti nehézségekbe ütközik.
De ezek csak annyiból érdeklik, arnennyiben a vallásosság
lényegéhez tartoznak, s nem sajátosan világnézeti problémák.

e) Kutatásaink nem foglalkoznak sajátosan teológiai kér-
désekkel, Feladatunk elsőrendűen lélektani természetű és
nem teológiai vagy vallásfilozófiai.
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A határoknak ez ,a megvonása különösen a kezdő szá-
mána fontos. Tudományunk története igazolja, hogy a hala-
dást rendkívül <akadályozzaaz ilyen kérdések összekeverése,

Mint Iántuk, a vallásosság mivoltának és természetének
a kérdését rnindenek előtt a jelenkor vallásosságának a vizs-
gálata útján kell megválaszolni.

Mi is szívesen visszanyúlnánk a történelembe. De ratör-
térielem az egzakt valláslélektan előtt egyelőre zárt terület.
Sok évszázad áthidalhatatlan idői távolsága választ el tőle.
A kritikával dolgozó történésznek és pszíchológusnak soha-
sem szabad megfeledkeznie erről a szakadékszerű távolságról.
Nem dehet semmibe venniazrO~at az érveket, melyeket a
tanúvaLLomások pszichológiája dolgozott ki.

A valláslélektan a tapasztalati tények tudománya.

Módszerek.
A probléma a következő: milyen módon közelíthetjük

meg legjobban a ténylegesen létező vallásosságot?
A módszertani Ioérdések minden tudományban a leg-

bonyolultabbak. Nincs értelme, hogy a valláslélektan mód-
szereit itt részletesen ismertessük. Gyakorlati alkalmazásukat
úgysem ilehet csupán könyvekből megtanul ni. Ehhez gondos
szemináriumi, sőt laboratóriumi bevezetésre van szükség, Az
alábbiakban Iegtorrtosabb módszereinknek az általános szem-
pontjait ismertetjük.

Márís leegyszerűsítettük a módszer problémáját, ha
tisztáztuk kutatásaink feladatát, s kíkapcsoltuk a teológiai:
filozófiai, ideológiai, filológiai stb. kérdéseket, mint amelyek
számunkra idegen területet jelentenek.

Hogyan közelíthetjük meg tehát a legjobban a jelenkor
vallásosságát?

1. Igen durva és kevésbé megbízható utat jelent 'az ön-
megfigyelés. Ilyenkor arra irányít juk figyelmünket, ami rasa-
ját 'lelkünkben zajlik le, amikor hiszünk, remélünk, imádko-
zunk. Feljegyezzük ezeket a megfigyeléseket, s azokból von-
juk le következtetéseinket.

Ezen az úton nem jutunk messzire. Bizonyítja az ilyen
alapon megírt tanulmányok egyhangúsága és szegényessége.
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2. Próbálkeztak azzal is, hogy gazdag, eredeti és u)
anyaget kapjanak (a) vallásos személyiségek önvaUomásai-
nak, leveleinek, jeljegyzéseinek, naplóinak, költeményeinek
az összegyűjtése útján, vagy (b) kérdőívek megválaszoltatásá-
val és (c) gondosan előkészített és lefolytatott beszélgetések-
ke l. Ide tartozik: "A kivételes (extrém) esetek módszere" (W_
James) is.

Az ilyen természetű anyag tekintélyes részével szemben
tanácsos ugyanolyan tartózkodást tanúsitani, mint a naív ön-
megügyelés eredményeinél.

3. A legmegbízhatóbb és egyúttal a legeredményesebb-
módszernek a kísérle ti módszer bizonyult.

Kísérletnek nevezzük egyes jelenségeknek tervszerű
előidézését tanulmányozásuk céljából. Fontos, hogy ugyanazt
a jelenséget többször is előidézhessük éspedig másokban is
(kísérleti személyek), nemcsak magunkban.

Ilyen kísérletek segítségével sikerült a vallásos jelensé-
gekhez olyan közel jutni, amennyire az ma egyáltalán le-
hetséges.

A kísérleti munka rendszerint fáraszto, és gyakran, kü-
Iönösen ami az összegyűjtött anyag elemzését rés feldolgozását
Illeti, éveket vesz igénybe. Viszont a kutatót megnyugvással
tölti el az ,a tudat, hogy gyanításole és ötletek helyett meg-
bízható eredmények szilárd talaján áll.

4. A "kísérleti személy"-ek (vagy "megfigyelők") száma
változó. A tanulmányi terv kidolgozásakor akár egyetlen kí-
sérleti személdyel (rnegfigyelővel) is lehet dolgozni. Tizenöt-
húsz személynél többel kísérletezni nem ajánlatos. Három
vagy négy kisérleti személlyel is igen jelentős eredményeket.
lehet elérni.

Nem helyes minden tanulmányban önkényesen új fo-
galmakat alkalmazni csak azért, hogy a tanulmány "eredeti'~
legyen. A feladat: tények felkutatása, új összefüggések és
törvényszerűségek felderítése.

A kísérleti eljárás különböző formáit és fokozatait nem
ismertetjük. Nem bocsátkozunk bele azoknak a meggondolá-
soknak és ellenvetéseknek a tárgyalásába se, amelyeket egye-
sek a vadláslélektaní kísérlettel szemben felhoztak. A legfon-
tosabb ellenvetés kétségtelenül a következö: A .kísérleti eljá':'
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rás valamilyen módon kárt okoz a kí:sérleti személyek vallá-
sos életében. Ez az ellenvetés azonban alaptalannak bizonyult.

A kísérleti eljárás szinte határtalan lehetőségeket nyi-
tott meg a lélek mélységeinek Ieltárására. "Nem a laborató-
rium mesterséges produkturna az, amiket ezek: a kísér-letek
létrehoztak, hanem a viruló élet valóságát tárták fel" - álla-
pitotta meg már ezeknek a módszereknek a feltalálója. 1. H.
Schultz berlini idegorvos pedig, akinek néhány könyve ma-
gyar nyelven is megjelent, a következőképpen nyilatkozott
W. Gruehn egyik kísérleti valláslélektani tanulmányáról:
"Szégyenk,ezésselkell megállapítanunk, hogy hasonlóan be-
ható és átfogótanulmány orvospszichológiai téren mindez-
ideig nem létezik."

Végülhangsúlyoznunk kell, hogy nem szádlunk síkra a
kísérletek egyoldalú vagy kizárólagos alkalmazásáért.

Munkaterűletünkön meg lehet különböztetni durvább
(rnakroszkopikus) és precízebb (mikroszkopikus) megfigyelést.

4. A valIástudomány forrásai és a tapasztalati valláslélektan

Kiindulópontunk - a mai vallásosság - szokatáannak
tűnhetik fel azok előtt, akik nem sokat foglalkeztak vallas-
tudománnyal. Hiszen általában az a szokás, hogy a vallásos-
ság mivoltát Icizárólag régi tőrténelmi okmányokból, vallásos
"szent" iratokiból állapítják meg. Aki nem tudományosan dol--
gozik,életkérdéseire nyilván a bibliai iratokban is bőven kap
válas-zt.Távol áll tőlünk, hogy valakit ebben akadályozzunk
vagy megzavarjunk.

A tudományos kutatásnak azonban mások a feladatai.
A régi szerit iratokból, magából az újtestámentumból. is sok-
féle vallásosságot lehet kiolvasni. A reformáció mennyire
másképpen magyarázza ugyanazt az újtestárnentumot mínt a
katolikus egyház! Ezektől megint különbözik az ortodox ke-
resztyénség vagy a baptisták, a methodísták, a kvékerek, vagy
a pünkösdistak felfogása. Több százra tehető a különböző ke-
resztyén felekezetek és szekták száma, s valamennyi az újtes-
tamentomr-a hivatkozik.
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Az ősi vallási forrásiratok nem egyértelműek. A külön-
Ieges kérdésekre nem adnak egyértelmű, félreérthetetlen vá-
laszt. A legjobb újtestamentomi szakkönyvek is tele vannak
ellentmondással. Nem Iehet semmibe venni azokat az évezre-
deket, melyek bennünket a régi forrásoktól elválasztanek.
Egyre világosabbá válik, hogy tudományosan megbizható
eredményeket nem várhatunk történeti módszerektől, ha a
vallás és a vallásosság mivoltát kutat juk. Aki csak a történe-
lemre támaszkodik, előbb-utóbb rájön, hogy így eligazodni
nem lelhet. A régi tudósítások, s feldolgozásaik nem mentesek
a szubjektív elfogultságtól és önkénytől.

Ilyen helyzetben tudatosult az az igény, hogya ma vaJ1-
Iásosságát kell felkutatni. Már ,az első amerikai kísér letek
ígéretesek voltak. De csak nagy fáradsággal, lassacskán, kö-
vetkezetes munkávaíl sikerült a mai ember vallásosságát tu-
dományos eszközökkel megközelíteni. Ekíkor azonban a való-
ságnak egyik új és tág területe vált láthatóvá. Hansúlyozzuk,
az első valláspszichológusok nem vártak ilyen eredményt,
A mai ember vallásosságának a tanulmányozása más okokból
történt. Többnyire azt reméltek, hogy n:éhány eddig meg nem
oldott kérdést (a valílás lényege, az akarat, az érzelem, az
illúzió, a szuggesztió, a tudattalan, az ösztönök jelentősége
stb.) kerül ezen az úton tísztázásra. Várakozáson felül az de-
rült ki, hogy a. jelenkor vallásossága: tény, s csak kis merték-
ben volt eddig ismeretes.

Karunk vallásosságának alaposabb megismerése termé-
szetesen a múlt jelentős történelmi forrásainak a mélyebb
megértését is lehetövé tette.

Legfontosabb forrásaink tehát a jelenkori vallásosság
dokumentumai, illetve az olyan mai vallásos embereik, akfk-
nek a vallásosságát gondosan áttanulmányoztuk. Ezzel bizo-
nyos hamvakat vontunk kutatásaink köré. Mindenek előtt a
keresztyén (keresztény) vallásosság az, amely kutatásaink
a:1apjáulszolgál. Miután azonban a keresztyénség nemkeresz-
tyén valílásoselemekkel is keveredett, ezért olykor vizsgáló-
dásaink a keresztyén vallásosság kereteit túllépik. Ehhez já-
rul, hogy a keresztyén magatar tás szamos változata olykor az
ateizmust súrólja. Egy példa erre az egyik kísérleti jegyző-
könyvből ;
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(A megtéeésről): "l!;n egyszerűen nem hiszem el, hogy
Isten idézi elő e~tI a változást. Abban látom a magyará-
zatot, hogy ez valamiképpen az ész útján is megtörténhe-
tik. Különben is gyakran volt ilyen kívánságom: bárcsak
ne lenne igaz, amit a keresztyének hisznek!"

Ugyanez a kísérleti személy az eléje kerülő vallásos mon-
datokról kijelentette: "amit elolvastam, az számomra ide-
gen világ."

Ehhez járul, hogy már Starbuok afrikaiakat és japáno-
kat is bevont munkájába, s hogy a keresztyén vallásosság
egyes jelenségei (mint példám a misztíka, az imádság, a me-
ditáció, la radákalizmus, az ístengondolat) nem csupán a ke-
resztyénségben játszanak szerepet, hanem sok más vallás-
ban is.

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a szígorúan tudomá-
nyos v:aJJáslélek:tJa.nnJakélesen el kell magát határolma min-
den kritíkátlan, népies valláspszichológiától. A tudomány ta-
lan "val1áslélektJan" la követ!kezőkről ismerhető fel: 1. Nincs
tisztában azzal, hogy milyen módszerrel dolgozik. 2. Forrás-
anyagát kritika nélkill használja fel. 3. "Eredményei" ellent-
mondásosak,
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II. FEJEZET

A VALLASOSSAG ALAPJELENSÉGEI

(Normálpszichológia)

1. Alapfogalmak

Kezdetben figyelmünk: normális és felnőtt emberekre
irányul. Az a fontos, hogy amikor vallásosságukat vizsgáljuk,
engedjük, hogy a tények közvetlenül és elfogulatlanul jussa-
nalk szóhoz.

Valakinek a művészi érzékére, erkölesiségére, vallásos-
ságára aránylag könnyű következtetni abból, hogy miképpen
reagál bizonyos hatásokra. Girgensohn egyik kísérleti sze-
mélye elé tette Assisi Ferenc híres Nap-himnuszát. A kísér-
leti személy erre igen élénken így reagált:

"Ezek nagyszerű hangulatok! Nagyon erősek. Olyanok,
mint azokban a pillanatokban, amikor az ember magát va-
lami magaslaton érzi és vágyai előtt nem lát határt. Olyan
ez, mint valami vasárnapi érzés, mint valami kivételes ál-
lapot, magaslati pont, amelyet nem lehet mindig elérni és
tartósítani... "

Egy másik kísérdetí személy ugyanerre így reagált:

"Valami komolyság van az alaphangulatban, de öröm is
van benne, olykor egyenesen újjongás. A vidámság nem
volt egészen határtalan, hanem az Istenhez való viszony
miatt az áhitat korlátai vették körül ... "

Miképpen lehet a valüásosság mivoltát és természetét
lélektanilag meghatározni? A vallásnak az a meghatározása,
mely szerint az "bizaLom", meglehetősen általános. Nem
megfelelőek azok a régebbi elméletek sem, melyek szerint a
vallás érzés, vagy akarat, vagy gondolat. Ellenben elsőrendűen
fontos a lélek aktív tevékenysége, mely a vallásos gondolat-
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hoz kapcsolódik. A vallásosságban ugyanis az "én" , a szemé-
lyiség, a lélek döntő szerepet játszik. Nemcsak a személyíség-
nek egyik része, amilyen az: akarat, a gondolat vagy a képze-
let. .Hanem lelkünk egésze. Varlásosság énünk belső részvé-
tele, tevékenysége néilikülnem lehetséges.

Az ernber énje jelen van minden magasabbrendű szel-
lemi életnyilvánulásban, a szépnek és az erkölcsi jónak az
átélésebenis. Olykor az erkölcsi állásfoglalás és az esztétikai-
művészi átélés is nagy mélységeket érhet eili,főleg az egészen
színvonalas művészetben (Michelangelo, Bach, Rembrandt,
Beethoven). Ahol nagy erkölcsi döntések történnek, ott az
én szintén erőteljesen működik.

A vallásosságot az különbözteti meg a másfajta mély és
személyes. átéléstől, hogy döntő szerepet játszik benne az
istengondolat. A vaLlásosság forrása és lényege az iscenqondo-
lat átélése, a vallásos élmény. A vallásos átélésben a szemé-
lyes és gondolati elem míndig jelen van. Mindkettő lényeges.
Istengondolat nélkül a vadlásos átélés tartalmatlan lenne,
s egyáltalán nem jöhetne létre. Az én tevékenysége nélkül
viszont a vallásosság nem lenne élő. Lehetnek vallásos gon-
dolataink anélkül' is, hogy énünk részt venne bennük. Így is
lehet teclogizálni, prédikálni. De ilyenkor hiányzik ta vallá-
sosságból az őszinteség.

Az istengondolatnak különböző formái Iehetnek, Néha
nem is jut el a tudatosság' fokára. Olykor annyira elvont,
hogy csak aprólékos elemzéssel lehet kirnutatni. Máskor az
istengondolat teljesen hatalmába keríti és betölti a tudatot.

A vallásosság igen bonyolult jelenség. Nem egyes ér-
zések, hangulatok vagy akarások játszak benne a főszerepet,
hanem lényünk egésze reagál a világmindenségre, a környe-
zetre, sőt saját énünkre is. A vallásban nem valamilyen
dogma vagy világnézet az elsőrendűen fontos. Hanem az ént
megragadó és megmozgató vallásos gondolat, a személyesen
átélt isten-eszme, röviden a vallásos élmény.
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2. A megtérés a vallásosság csúcspontja?

BeveietÚ ,1,

A megtérést JaZegyik legfontosabb vallásos jelenségnek
tartják. Hogy már itt belebocsátkozunk a megtéres vizsgála-
tába, annak elsősorban történeti oka van. Az amerikai vallás-
pszichológia, különösen Starbudmái lényegileg a megtéres
mivoltának a leírása volt. De tárgyi okok is arra ikésztetnek,
hogy a megtérés problémájával már itt foglalkozzunk. Min-
den vallás arra törekszik, hogy valamiképpen megváltoztassa
az embert. 'Ez még a buddhizmusra is vonatkozik. Keresztelő
.János felülmúlhatatlan lendülettel iköveteli, hogy 'hallgatói
változzanak meg. Jézus Krisztus egész tevékenységének is ez
a célja. Pál apostol pedig azt akarja, hogy "új teremtménnyé"
legyünk. De vajon lehetséges-e ez?

James és Starbuck hataímas anyagót gyűjtöttek össze,
hogy Jamegtéres problémáját tisztázzák. Ez már tudományo-
san rnegszűrt anyag, melyet érdemes eredetiben is tanulmá-
nyozni. De elégedjünk meg néhány szemelvénnyel, s a leg-
fontosabb eredményekkel.

James lélektani anyaga régebbi és újabb időkből szár-
mazó önvalilomásokból, Ievelekből, megfigyelésekből és tudó-
sításokból származik, s ra megtéres folyamatát ecseteli.

Néhány szemelvény:

"Isten számomra teljesen reális", - írja egy 27 éves
férfi. "Beszélek Hozzá és gyakran kapok Tőle feleletet. Ha
segítségét kérem, hirtelen olyan gondolataim támadnak,
melyek teljesen különböznek azoktól, amelyek előbb jár-
tak a fejemben. Körülbelül egy évvel ezelőtt heteken át
szörnyű nyomorúságban sínylődtem.' Amikor először ke-
rültem bajba, szinte megzavarodtam. De nem' 'sokkal ké-
sőbb - egy-két óra múlva - világosan észleltem az írás
szavát: legyen elég néked az én kegyelmem. Vala'hányszor
nyomorúságomra gondoltam, hallottam ezeket az igéket.
Úgy hiszem, soha nem kételkedrem Isten létezésében, Ő
sem tűnt el soha tudatomból. Isten gyakran világosan be-
lenyúl ügyeimbe és mindig érzem, hogy sokszor még egé-
szen kicsiny dolgokban is vezet. Leg alá b b két sze r,
vag y h áro nt S zor olyan útra vezetett, amely nézetelm-
mel és terveimmel viI ágo san ell e nk eze t t."
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,.Az az érzés, hogy Isten intézi dolgaimat, lassanként egy-
re erősebbé és elevenebbé lett bennern s belső boldogságom
egyre erősödött. Minden 'egészen más megvilágításba ke-
rült. Szinte mindenütt Isten dicsőségének a jelét láttam.
Mindenben - úgy látszott - Isten felsége, bölcsessége,
tisztasága és szeretete lett nyilvánvalóvá: a Napban, a
Holdban, a csillagokban, a felhőkben és az égnek kékjében,
a fűben, a virágokban és a fákban, a vízben és az egész:
természetben. És ez a meggyőződés nagyszerű békességgel
töltötte!. Igen, örömet szerzett még a mennydörgés és a'
villámlás is, amelyekről korábban olyan rettenetesen fél-
tem. Koráhban szorongó félelem gyötört minden menny-
dörgésnél. Féltem, ha kitört a vihar. MO'stellenben el va-
gyok ragadtatva tőle."

"Még emlékszem arra az éjszakára és még arra a helyre'
isa dombon, ahol lelkem feltárult a Végtelen előtt s a két
világ: a belső és a külső egymásra talált. Egyik mélység
kiáltott a másiknak., Az a m é 1y s é,g, melyet kűzdelmeim
bensőmben feltártak, megnyílt a mérhetetlen külső mély-
ség előtt, mely egészen a csillagokig ér. Egyedül voltarn
Vele, aki engem és a világ minden szépségét, a szeretetet,
a bánatot, és a kísértést is teremtette. Nem kerestem Öt,
de éreztern a lelkem tökéletes 'egyesülését vele. Körülöt-
tem minden elsüllyedt. Nem éreztem mást, csak kímondha-
tatlan örömet és gyönyörűséget. Lehetetlen az élményt tö-
kéletesen leírni. Olyan volt, mint valami nagy zenekar
hatása, amikor a. hangok. egyetlen harmóniává olvadnak
össze, s a hallgatóban azt az érzést ébresztik, hogy lelke
felemelkedik és az elragadtatástói csaknem szétpattan. Az
éjszaka tökéletes csendje megbO'rzongO'ttaz ünnepi hall--
gatásban. A sötétség körülvett valamit, egy jelenséget,
mely erősen érződött, pedig nem volt látható. Épp oly ke-
véssé tudtam Isten jelenlétében kételkedni, mint a sajá-
toméban. Igen, úgy éreztem, ha ez egyáltalán lehetséges,
mintha kettőnk közül é n Le n n ék a kevésbé'
val ó s á g o s. - Mély Istenhit és erősebb meggyőződés az
Ö létezése felől, ez s z ű l e t e t t meg bennem a k k or.
Azóta a kinyilatkoztatás hegyén állok és érzem az Örökké-
való közelségét. Azonban ez az Izgalom azután soha többé'
nem töltötte be szívemet, Ha valamikor, akkor jobban,
mint bármiker Istennel találkoztam, s Lelke újjászüIten-
gem, AhO'gyanvisszaemlékezem, hir tel e n változás gon-



dolkodásomban, hitemben ne ru történt. Csupán korábbi,
tökéletlen meggyőződésem vir II 1t ki ... "

Mi tehát a megtérés? Mi történik a lélekben a megtérés
alkalmával?

James szerint
a) nemcsak vallásos megtérések vannak, hanem erkölcsi,

esztétikai és tisztán szellemi megváltozások is. Az ember lé-
nyének megváltoeáeához különböző utakon juthat el. A mű-
vész előtt hirtelen új, soha nem sejtett szépség ragyog fer.
A feltaláló hirtelen forradalmi felfedezésre jut. Ezek a jelen-
ségek az ember fejlődésére döntő hatást gyakorolnak. A kul-
turtörténet sok ilyen példát őrzött meg.

b) nemcsak Istenhez-terések vannak, hanem fordítva:
Istentől elfordulások, "ellenmegtérés€lk."is.

A vallásos megtérest el kell határoini a különböző
éTzékcsalódásoktóI. Látamások (hallucinációk, vízióik), hangok
hallása (audíciók) a mindennapi életben gyakortek. Azonban
sernmiképpen sem lényegesek a megtérésben.

Fel nem becsülhető a jelentősége ennek a megállapi-
táenak: tényleg van olyan, hogy az ember megváltozik. Ez
ny:iilivánnemcsak a teológusokat érdekli.

A megtérés lefolyása. James a tudathasadásból. illetve
a !lrettős én-ből és 'az eggyélételből indul ki. Az ember törek-
szik ugyan személyiségének egységére, de az többnyire nincs
meg. Gyakran 'csak ámít ja magát és másokat e tekintetben is.
Ezek a tudathasadások különböző fokúak és jellegűek, s több-
nyire gyötrelmesek.

A vallas egyik módja annak, ahogyan az ember a tudat-
hasadást legyőzheti, s énje egységét helyreállrthatja. A tudat-
hasiadás legyőzése fokozatosan történhetik.

Ha valaki munkakört változtat, alokor énjének súly-
pontja eltolódik. Olyan dolgok, amelyek korábban nem vol-
tak fontosak neki, rnost jelentősekké válnak. Mások, ame-
Iyekre nagyon is ügyelt, most mellékesekké lesznek. Tulaj-
donképpen megváltozás CSHk ott következik be, ahol az én
egész súlypontja eltolódik. Ha ez a változás -vallási termé-
szetű, "megtéJ"ésnek"nevezzük. Az "tér meg", :arkinekaz, éle-
tében olyan vallási képzetek és gondolatok kerwnek dcőzponti
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helyre, melyeket korábban mehlékeseknek tartott. A lényeges
az, hogy a korábban holt, hideg vallási képzetek megtelnek
élettel és .melegséggel. Vannak olyan ikőrűilmények (hajlamok
és események), melyek a fejlődést lelassíthatják vagy gyorsít-
hatják. Talán varinak olyan emberek iS,akik soha nem térhet-
nek meg, talán értelmi gátlások miatt, de másért is.

Nagyon figyelemreméltó az a megállapítás is, hogy a
megtérés nem az akarattól függ. Ellenben nagyon gyakran a
tudattalanban fejlődik ki: "jobbik" énünk veszi át a vezetést
a 'lélek ellenkező, "a:lsóbbrendű" erőivel szemben. Ez a "job-
bik" énünk egy ideig öntudatlanul erősödik fel. Ezt az alábbi
példa jól szemlélteti :

,,' .. Ebben a kedélyállapotban voltam emlékezetem sze-
rint péntek reggeltől a következő szombat estig. Ekkor
megint ugyanazon az úton sétálgattam. Szomorú lelki álla-
potomban megpróbáltam imádkozni. De sem ehhez, sem
valamilyen más vallási tevékenységhez nem volt kedvem.
Vallási érdeklődésem és hangulatom elpárolgott. Azt gon-
doltam, Isten Lelke egészen elhagyott. Nem voltam bol-
dogtalan, csak levert. Mintha sem az égen, sem a földön
többé semmi sem vidámíthatna meg. Amikor közel félórán
át próbáltam imádkozni, nagyon esztelenül, ahogyam ma-
gam akkor megítéltem - amint sűrű ligeten haladtam át,
hirtelen lelkembe kimondhatatlan világosság áradt. Nem
kűlső világosságra gondolok, nem valami fény-jelenségre,
hanem Istennek ú J. bel s ő meg rag adá sár a, vagy
szemléletére. ahogyan ez velem korábban soha nem tör-
tént meg hasonló módon.

... Lelkem ujjongott kimondhatatlan örömében, hogy
ilyen Istent, ilyen felséges isteni lényt 1á tha tot t. Belül
örültem. Megelégedéssel töltött el, hogy örökkön örökké
Úr és az is marad. Isten tökéletessége mámorba és elragad-
tatásba ejtett,úgyhogy ebben eg é s ze n elm e r ült e m,
szinte eltűntem. Legalább is egyáltalán nem gondoltam 'a
saját megváltatásomra. Eszembe se jutott, hogy van egy
olyan teremtmény, mint amilyen én vagyok. A belső öröm-
nek, békének és csodálatnak ebben az állapotában marad-
tam; míg csaknem teljesen besötétedett. Azután elkezdtem
gondolkozni. Felvetettem a kérdést, mit is láttam tulajdon:'
képpen. Az egész estén át lelkem tele volt boldog békével.
Egészen új világban éreztem magamat. Körülöttem minden
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másnak tűnt fel, mint amilyen szokott lenni. Felismertem
az Ur végtelen bölcsességét, aki engem az egyetlen igaz út-
ra vezetett. És csodálkoztam, hogy valaha is más járt az
eszemben, és hogy saját fáradozásaimmal már korábban
fel nem hagytam... és nem tértern erre az útra ... "

A tények meglátásában aíélektan és a vallásos.tapaszta-
lat tökéletesen egyem. Csak: a. pszichológus a. hatóerőket le-
hetőleg a -tudattaJ:anban keresi, a hivő ember meg magától
Istentől származtatja.

James a továbbiak folyamán a megtéres következmé-
nyéről, a "megszentelődés"-rőlír, Életből vett példán szem-
lélteti ezt is:

"Nem egyszer hallottam az ezredest arról beszélni, hogy
nagyon kicsapongó volt, mielőtt vallásossá lett. Mihelyt
azonban felülről megvilágosodott, érezte, hogy természetet
a Szentlélek hatalma csodálatosan megváltoztatta. és hogy
megszentelődése éppen ebben a vonatkozásban a legfigye-
lemreméltőbb,"

A megtéres eredményei James szerrnt a :következők:
a) Az '3. tudat, hogy e világon kívül van más, magasabb

életlehetőség is. A keresztyéneknél ez mindig a személyes Is-
tennel van kapcsolatban.

b) Annak tudata, hogy ez a [első hatalom belső viszony-
ban áJI életükkel, és hogy készségesen alárendelik magukat
vezetésének.

c) A határtalan felszabadultség érzése; előbbi korLáto-
zott énük sorompói lehullnak.

d) Személyes életük központjának eltolódása önzetlen
lés. bélkéshajlamaik felé, el a "nem"-től az "igen"~hez.

Kritikai megjegyzések.
A régebbi időkből való feljegyzések megkérdőjelezen-

dők. Ezeket sokszor umitikárt]anuil.dolgozta fel James. Nem
látta az óriási szakadékot, mely a mai tudományos vallás-
kutatás és la valílásosség ősi emlékei között tátong.

- Hiba az is, Jamesnél. épp úgy, rnirrt Freudnal és köve-
tőinél, hogy la tudantalant összecserélílk az ember magasabb
szellemiségével, mely pedig a tudományban, a művészetben
és la vahlásban döntő szerepet játszik.
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SQlkb3lI1azonban igaza van Jamesnek. a megtérés, a
megváltozás sok fontos előfeltétele tudattalannl alakul ki,
anélkül, hogy az illető észrevenné.

Starbuck könyve teljes egészében a lélek megváltoza-
sairól, különösen a vallásos megtérésröl szól, Mi csak azokat
az eredményeit ismertetjük, amelyek különösen értékesnek
bizonyultek.

Azt az anyagot, amelyre Starbuck munkája támaszko-
dik, gondosan kidolgozott kérdőívekkel gyűjtötte össze. 192
személy (72 férfi, 120 nő) töltötte ki őket. De vannak önélet-
rajzok is, amelyeket a szerző íkérésére írtak meg. Valamennyi
kísérleti személy szimte kivétel nélkül protestáns. Többségük
amerikai, ezenkívül 12 angol, 3 kanadai, 3 néger, 2 nemet, 2
japán lés 1 a Sandwich-szigetekről, Foglalkozás tekintetében
a többségilelkésa és diák. Jelentékeny részük ébredesi moz-
galmák hatása aliatt állt, ahol a megtérés a cél, A megtéres
kerának tisztázása céljából további 1265 esetet (1011 férfi,
254 nő) vizsgált meg. Nem vaLlásos "megtérések" kivizsgálása
céljából külön ikérdőívet használt.

Starbuck anyaga sokkal nagyobb értékű, mint Jamese.
Olyan, 'amilyen korább3lI1még soha nem létezett, hiszen ő
maga gyűjtötte kertársaitól s így a közvetlen jelenból szárma-
zik. Meglehetősen pontoslan .körülfrt feltételek betartásával
jött létre s megbízhatósága igen magasfokú.

Anyagát Starbuck még elfogulatlanabbul dolgozta fel,
mint James. Tisztán induktive, nagyon józanul csak a tu-
dósítások szövegére támaszkodik, teológiai vagy filozófiai fel-
tételezesek :lözlárásával.Ez 'a józanság a nem tudományoslan
érdeklődő hivőket és teológusokat eleinte szinte elr iasztctta.

Ami az eredményeket illeti, Starbuck nagyon helyesen
lemond arról, hogy tapasztadati tanulmányát a megtérés pon-
tos meghatározásával kezdje. Nem tanokat akar felállítani és
alátámasztani, A megtéres során működő szellemi folyama-
tokat-akarja tisztázni. Arra' törekszik, hogy a megtérésről Ie-
hetőlegbű képet rajZJoljon.' ,

Meglepő már az az, első megálílapítésa is, hogy: "A meg-
térés az ifjúkorra jellemző". A nőknél hamarabb köve:tlkezik
be, mint a férfiaknál.

Néhány ipélda (F:, férfi vagy fiú, N: nő vagy leány, ~L

4L



szám az életkort jelenti, oltanhozlépni = a megtérés külső ki-
fejezése):

N 16: ,.Amikor 12 éves voltam, indítást éreztem, hogy két
barátnőmmel az oltárhoz lépjek, de valami visszatartott.
16 éves koromban egy kisebb összejövetelen ünnepi érzés
vett erőt rajtam. A barátnőm azt kívánta, hogy lépjek az
oltárhoz, s miután kissé elgondolkodtam, meg is tettem."

N 16: "Amikor 10 éves voltam, anyám meghalt. S.emmi
nem érdekelt, mintha kábulatban, szinte álomvilágban él-
tem volna egészen 16 éves koromig. Ekkor egy összejöve-
telen vettem részt. Erős lelkiismeretfurdalást éreztem. Sír-
vafakadtam, majd felszabadulást és örömet tapasztaltam,
egész életem megváltozott ettől az órától fogva."

A komoly embert meglepi, ha ugyan fel nem háborít ja,
hogy ezeket a "megtéréseik:"..,et illyen külső mozzanatok idé-
Zlik elő. De ezen nem segít a felháborodás. A tényeket egy-
szerűen el keH ismerni. A mindennapi életben valóban na-
gyon primitív rnozzanatok működnek közre (ahogyan azt ké-
sőbb világosabban fogjuk Iátni). Tökéletesen félreismeri ko-
runk vallásosságát. aki azt tételezi fel, hogy a mai vallásos-
ság olyan, mint amilyennek a történelem klasszikus írott em-
lékei tüntetilk fet

A megtérés indító okai különbözőek lehetnek. A legfon-
tosabbas l. félelem, 2. más önző 'Ok, 3. önzetlen indíték, 4. er-
kölcsi eszmények, 5. lelkiismeretfurdalás és bűntudat, 6. taní-
tások megszívlelése, 7. utánzás, 8. kényszer és társadalmi
nyomás.

Példák:

N 13: "Az első időkben kapcsolatba kerültem egy ke-
resztyén c sal á d dal. A család befolyása indított arra,
hogy keresztyénné legyek."

F 15: "A lányok áru 1k o d tak rám az iskolában. Te-
kintélyes hölgyek és papok vettek körül és szorongattak,
hogy "meneküljek az eljövendő harag elől."

N 16: "A prédikáció meghatott. Énekeltek. Mielőtt meg-
értettem volna, mi történt, az oltárnál térdeltem."

A túlvilági ÜdVÖSlSég reménysége úgyszólván egyáltalán
nem fordul elő a megtéresek indítékai között. ELlenben a tár-
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sadalrni nyomásnak és kényszernek a számlékaránya a leg-
magasabb, különősen a leányoknál. Ösztönös erők: is nagy
szerepet játszanak. Félelem, közelebbről halálfélelem, a p0-
koltól való félelem, bűntudat, utánzás és szociális kényszer a
leggyaJkoribb indítékok. Önzetlen okok csak 5%-ot tesznek
ki, ebből csak 2% (!) az Istenre vagy Krisztusra irányuló
szeretet.

Starbucknak sok baja volt ezek: miatt a megállapítások
mi:att, mivel ellentétben á1l:tJaJka szokásos keresztyén néze-
telekel.

Jelentős az is, hogy különböző életkorban különbözőek
a megtéresben szerepet játszó okok. Fiatalabb korban mások
a megtéres olmi, mint idősebb kerban. Minden korai meg-
'térés külső megtérés, amelyet nem belső, 'Lényeges OkOK idéz-
nek elő. Erkölcsi és önzetlen okokból csak érett kerban for-
dulnak elő megtéresek.

Fontos az is, hogya megtéresben majdnem mindig két
egymással ellentétes érzésfajtát lehet találmi : 1. levertséget,
.alázatot, határozanlanságot, bűntudatotvtanácstalanságot, stb,
2. közvetlenül ezután 'Lépnek fel az olyan kontraszt-érzelmek
mint az öröm, megkönnyebbülés, ujjongás, a felszabadultség
érzése és megbékülés. E két csoport kőzőtt rejlik a tulajdon-
képpeni fordulat, mely a megtéres legérdek€l ebb, de ugyan-
akkor legnehezebb problémája. Mintha két egymástól telje-
sen különböző életfelfogás !küzdel1ie egymás al azért, hogy a
tudatot tökéletesen meghódítsa. Az én eközben mintha csu-
pán nézője lenne a !küzdelemnek: szenved és gyakran meg-
hasonlik, míg végre felillkerekedik a magasabbrendű élet.

A fordulópont nem mindig egyetlen pillanat, hanem
hosszabb ideig tartha t.

Ami a megtéresi élmények tartalmát illeti, két külön-
böző típusra bukkanunk. Az egyikben inkább a bűntőL való
szabaduLás la fő, mint amikor valaki szakít valamilyen rossz
szokásával .. Ez az idősebb embereket jellemzi s az olyanokat,
akik botrányos életet folytaittak. A másik típust inkább a
LeLki megviLágosadás jellemzi, s főleg a Iiatalabbaknál gya-
kori. Itt a fejlődés inkább egyenes vonalú.

Figyelemreméltó az is, hogy a bűntndat megtapaszta-
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lása kétféleképpen jelentkeziik. Egyszer inkább a bűnösség ér-
zése, máskor a tökéletlenség érzése az uralkodó.

Példa az első csoportra:
F 37: ,,12 éves koromban, mintha az ördög bújt volna

belém. Rossz útra tértem. 20 éves koromban inni kezdtem,
26 éves koromban a rum került az első helyre. Férfiassá-
gomtól megfosztottak, otthontalan és kitaszított lettem.
Nem tudtam dolgozni, az idegeim felmondták a szelgála-
tot. Három hőriapon át súlyos lelki harcokat vívtam. Ál-
lapotom sziUőföldemet juttatta eszembe és mindazt, hogy
mi lehetett volna belőlem. Szerencsétlenség voltam a ma-
gam számára és mindenki számára. A városi misszió tele-
pére kerültem. Egy éjjel szobámban fetrengtem és imád-
koztam. Azt mondtam: ha van Isten, szabadítson meg ettől
az élettől! Nem érdekelt, élek-e, vagy halok, Mialatt így
viaskodtam és imádkoztam, belső béke lett úrrá rajtam és
megnyugodtam.."

Kiderült az is, hogy az olyan megtérés, amelyben. a tö-
keletesség hiányának az érzése uradkodík, sokkal gyakoribb,
mirrt az, amelynél a bűntől való szabadulás vágya a döntő. Ez:
megint másképp van, mint ahogyan a prédikációik:hangoz-
tatják. Ritkán lehet olyan ,k!eresztyénelrettalálni, akiknek a
búntudata olyasféle, rnint amilyen Pál apostolé volt. A bűn,
mint Istentől 'Valóelszakítottság, a valóságban általában is-
meretlen (W. Gruéhn szerint ez egyezik Vető eredményeivel).
Ebből érthető az is, hogy az át1aJgprédikáció (mely mindíg a.
bűnről beszél), a hallgatóság nagy részére nincs hatással.

A megtéres lényegiJleg a tudattalanban játszódik le.
A spontán ébredés lannak la gyümölcse, ami előzőleg a tudat-
talanban érlelődött meg. Ezért az akaratnak csak előkészítő
jelentősége van. A széltében-hosszában elterjedt régi volun-
tarista felfogás (",az'ailmrnta döntő a megtérésnél") nem bi-
zonyult i,g'a:zIlIa!k.Inkább úgy van, hogy a saját akaratát fel
keLl adnia az embernek. ahhoz, hogy a megtéres megtörtén-
hesséle.Starbuek úgy gondolja, hogy ezen a ponton közelítette-
meg a legjobban a megtéres tiilkát. A megváltozás biológiai
és metafűaikarezempontból annyira jelentős folyamat, hogy
az egyes ember erejét meghaladja és meg is kell hogy ha-
ladja: akarat és tudás nincs abban a helyzetben, hogy a meg-
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térés irányát megszabja. Az akarat a tökéletességtől távol
álló én erős önigenlése, A régi élet elemeit az épülő új élet-
nek fel kell emészteme.

Az új élet elsősorban nem kívül, hanem belül tapasztal-
ható. Az ember belülről éli át az addíg csak objektíve szem-
lélt és ismert igazságot, Itt derül kia hít jelentősége is. A hit
.a lélek elfogadó magatartása.

Ami a megtépés után történik, arról annyit, hogy hatása
néhány órától több hónapíg tarthat. Sok tekintetben annak
-ellenkezője következik be, mirrt ami a megtérés előtt történt.
A feszültség szűnik és a bűntudat is. Öröm, boldogság és lel-
kesedés tölti ela megtérőt. Új én született. Az én új jelerrtő-
ségre jutott. Ezek a tapasztalatele mind az újszerűség tuda-
tával járnak. A megtérő úgy érzi, hogy új világban él.

F 28: "Éjjel-nappal mintha valami fényes dicsőség folya-
mai áradtak volna a lelkembe. És mennyire megváltoztam!
Min den ú j j á 1e t t kör ülö t t e m. A lovaim, a serté-
seim (!) és minden, m in den kim eg v á 1t o z ott".

Az új én szemében la. kűlső világ dolgai is újnak. tűnnek.
Általában ott, ahol a megtéres előtt erősek voltak az él-

ményeik,a megtérés után is erősek 1esznek. A vérrnérsékleti
.különbségek játszanak ebben szerepet.

Amikor Starbuok a megtértek új életét jellemzi, fontos
összeíüggésekremutat rá.

Üj életét a megtért valóságosnak tartja:

"... Mindezek a dolgok most már mintha lelkem. részei
lettek volna."

"... Többé nem voltam egoista. A változás nem volt tö-
kéletes, de már a lelkem mélyén önzetlenség volt az úr".

" Sokkal gyöngédebb lettem rokonaim iránt".
" Mind.enki iránt barátságos lettem."
" A csillagok soha nem ragyogtak olyan fényesen,

mint azon az éjszakán, amikor hazafelé mentem."
". .. Mélységes áhitat érzése vett erőt rajtam a természet

iránt."
"... Egyik pillanatról a másikra. a szó szoros értelmében

becstelen emberből becsületes emberré változtam (?)".
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Kritikai megjegyzések.

Starbuok megpróbálta kivonni a megtérest abból a meg-o
ítélésből, hogy az nem normális valami. Ezért olyan hasonló
jelenségekre mutatott rá, melyek a mindermapi életben is.
előfordulnak.

Amikor valakinek megváltoznak az érzelmei, vagy ami-
kor rossz szokásait feladja, a nyomott hangulatot követő meg-
könnyebbülés és annak !kísérő jelenségei olyanok, mínt a
megtéresnél. Ezek az összehasonlítások persze nem magya-
rázzák meg a megtérést, csak megértetik, hogy olyan folya-
matról van szó, mely általános lelki törvényszerűségeknek.
felel meg.

A megtéres azt jelenti, hogya megtérő élete megválto-
zik. Úgy érzi, hogy egy másik életformába emelkedett. Ez
megköveteli, hogy személyes akaratát odaáldozza, IS maga-
sabb hatalmak vezessek, rnelyeknek ő része csupán.

A lélektani elernzés azt is kiderítette, hogy a megtéres-
nek egész sür feltétele van: 1. Az ember előre megsejti remélt
állapotát vagy a kívánt eszményt. Ilyenformán szakadék tá-
mad mostani énje és remébt énje között. 2. Ez az állapot az
egyén természetes restsége rniatt kiéleződött. 3. A meghason-
lást elmélyíti sokmindenféle (környezethatás stb.). Az akarat.
megbénul, ha többféle a cselekvési lehetőség. Ez a tudathasa-
dás gyakran a tudat küszöbe alatt marad.

Ezt a meghasonlást aknázza ki azébresztő prédikátor,
amikor követeli a régi élettel való tökéletes szakítást.

Világos határokat húzni a normális és rendellenes meg-
terések közé nem lehet. Az idegorvos szemében mindez rend-
ellenesnek látszik, így különősen a megtérés és a bűntudat.
Viszont a. vallas hívei mindent az isteni kinyílatíkoztatás dics-
fényébe öltöztetnek, ami csak valamennyire is összefüggésben
van vallási jelenségekkel, Az, hogy vadamely leliki folyamat
egészséges-e, attól függ, 'hogy az ember fejlődését hosszabb
időn rét elősegíti-e. Starbuck néhány veszélyre mutat rá.

A Jegfeltűnőbb veszély a vallásos ébredés eröszakolásá-
ban rejEik.Ilyen esetben visszaesés következík be. Van, aki
így minden vallástól örökre elfordul. Starbuck ezt ra megálla-
pítását kortársainak érdekes vallomásaival támasztja alá.
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A tömeglélektanhoz kapcsolódva (Le Bon, St. Hall) a vallásos
tömegösszejövetelek beteges elfajulására is kitér (vonaglások,
elragadtatások, transzáldapotok, "lebegések").

Starbuck közöl egy táblázatot is. Eszerint egy lelikész
az ébredesi összejövetelek eredményéről a következő képet
rajzolta meg: 92 ,,megtért"-ből csak 12 maradt olyan, aki
hosszabb időn át hű maradt megtéréséhez. Ez a 92 is csak kis
részét aikotta Ia.Zösszejövetelen részt vevők nagy számának.
A 80 "visszaeső" soha többé nem vett részt vallási összejöve-
teleken. A nagyobb türelemmel fáradozó szokásos egyházi
nevelés a táblázat szerint sokkal pozitívabb eredményeiket
mutat fel. Az is figyelemreméltó, hogy a sok száz feleletből,
melyeket Starbuok összegyűjtött, csak kettő vagy három
olyan akadt, amely pozitive vélekedett az ébredési összejöve-
teleikiről.Abtalánosan kifogásolták azt a nyomást, amelyet az
ilyen összejöveteleken rakedélYJ'e gyakoroltak

Egészen szembetűnő a kényszer az ún. "kora,i megtére-
sek"-nél.

Az eddig már közölt példákori kívül még egy jellemző
példa Starbuck anyagából:

"Főleg a barátom befolyásának tulajdonithatom (a meg-
térésemet), Amikor ez az oltárhoz ment, azt gondoltam:
n o, hae z ker esz t y é n Ie het, a kk o r é nis ] e-
het e k."

Starbuok nagy nyomatékkal mutat rá arra a sok fia-
talra, ,aJk±ketaz "ébresztő prédi:kártorok" "tudatlansága és
meggondolatlansága vallásilag tönkre tett". Az "ébredéses"
térítési módszereket gaztetteknek nevezi.

Fedtünően beteges jelenségek lépnek feJ. Starbuck sze-
rint főleg oly:anoknál, aJkik: elszakadnak a közösségtöl: "A
külsö hatásoktél mentes magány elősegíti, hogy az érzelmek
rendellenesse fokozódjanak".

A legnagyobb bajt Starbuck abban látja, hogy az ,yéb-
resztő prédikátor" csak egyetlen megtéresi típust ismer és
mindenkit ennek a sérnánsk megíelelően vesz munkába.
A másfajta típusokon viszont erőszakot követ el s bennük sú-
lyos 'karokat okoz, Ami az egyik számára természetes, az 'a
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másik számára természeteBenes. A tényleges vallásos élet
nem ismerése bosszulja meg itt is magát.

Starbuck. rnűvének második részében a megtéres nél-
küli vallásosság kifejlődését ismerteti. Erről később lesz
még szó.

Starbuok a megtéres titokzatos folyamatába megbízha-
tóan először pillantott be. Kifogásolni lehet, hogy kérdőívei
szuggesztív hatást fejthetnek iki: hallgatagon feltételezik,
hogya kérdezetteknek voht megtéresben I'észük,s olyan egé-
szen konkrét mozzanatok után érdeklődnek, amelyek vollta-
képpen nem fontosak. Emiatt a kérdezettek élményeiket oly-
kor nemcsak rosszul látják, hanem helytelenül is számolnak
be róluk.

Mégis: Starbuck anyagának megbízhatósága solokal na-
gyobb, rnirrt az átlagos történeti forrásoké. Soikikalkevésbé
megbízhatóak azok a beszámolók, amelyeket rajongó körök-
ben, néha az egyházban is kritika nélkül gyűjtenek és fogad-
nak el. Ezek nagyrészt la képzelet szüleményei s telte vannak
babonával.

*
Összefoglalásúl azt keR mondanunk, hogy bizonyos te-

kintetben James és Starbuck tanulmányai felett eljárt az idő.
Ez mindenekelőtt rnódszereikre vonatkozik. Ellenben nem
avult el, hanem maradandó értékű a Starbuck által gyűjtött
új valláslélektani anyag.

*
A megtéres tudományos kutatásában jelentős lépessel

haladt előbbre a nérriet Hans Leitner. 1933-ban jelent meg:
"Az ifjúkori vallásosság pszichológiája anémet methodizmus
körében" c. tanulmánya. Ez a munka már a kísérletí kutatás
módszereit és eredményeit használta.

Szerenesés körülmény, hogy Leltner tanulmánya a me~
thodizmus körében jött létre, ahol a megtérest olyan elenged-
hetetlennek tartják. Leltner mrugamethodista prédikátor, kö-
zel áll a japán Kagawához.

A megvizsgált személyek csaknem kivétel nélkül kis
rnűveltségű iparosok éskereskedők vo.ltak. Az eljárás "titkos"
volt, vagyís a:megvizsgáltak nem tudták, mire 'kív'áncsia .kí-
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sérletek vezetője. Tehát erek a vizsgálatok már egészen más-
képp folytak le, mint Starbuckéi, Veszélyes hibaforrást sike-
rült így ikikJapcsolni,so az eredmények sokkal szilárdabb ala-
pokon állnak. A kísérleti személyek száma 15-17, életkoruk
egységes (16-20 év), 8 'kisérleti személy 18 éves. volt. A fel-
jegyzéseket gondosi'ankészítették, az időt mérték. Egy-egy ikí-
sérlet átlJag 5 másodpercet vett 'igénybe. A feladat az volt,
hogy a kísénletí személy egyes szavakat, illetve mondatokat
egészen személyesen magára vonatkoztasson,

Leltner kíséoleti személyei feladatukat mindíg nagyon
komolyan vették. De közülük némelyek alig tudtak hosszabb
időn át egy irányban gondolkodní, s nehezen tudták magukat
kifejezni.

Feltűnő, hogy egyes szavakat és mondatokat milyen
sokféleképpen értettek. Például azt, hogy "Jézus egyedül" a
következőképpen értelmeztéle 1. Jézust hűtlenül elhagyták,
2. Jézus a magányban meditál, 3. parancs az olvasóhoz, 4. el-
határozás Jézussal a magányba vonulni stb. MelyiJkigehirdető
sejtené, hogy szavait j,lyen sokféleképpen lehet érteni?

Leitner fiatal kísér1eti személyed sokat bizonytalankod-
tak. Kerülték a végérvényes állásfoglalást, sőt már megtör-
tént állásfoglalásaikat is igyekeztek visszavonni. Ez a bizony-
talanság Leltner szerint éretlenségüknek tudható be, társa-
dalom-lélektani szempontból azonban ,igen figyelemreméltó.

Leitner eredményei rnesszemenően egyeznek Jameséi-
val és Starbuckéival. A gyermekkori megtérést nem találta
komoly dolognak. Általános fiataljainál az a várakozás, hogy
a megtéres egy csapásra más emberek:ké varázsolja őket.

Állítólag igazi megtéresek <is előfordultak a megkérdé-
zetteknél. Az idevágó beszámolókat Leitner nagyon gondosan

• tanulmányozta s különböző fokozatokat állapított meg ben-
nük, Eszerint

a megtérest negatív fázis előzi meg. A megtérésük eilőtti
időszakot a fiatalok mosolygó sajnálkozással becsülik le. Egy-
szerűen nem értik, hogy hogyan is lehettek még nemrég any-
nyira értetienek. A későbbi én nem érti a korábbi ént. Am a
tudathasadást, amelyre már Starbuok rámutatott, jól szemlel-
teti Leitner negatív 'fázisa.

A megtérést határozatlanság, bizonytalankodás, egyre
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nyomottabb kedélyálűapot, belső feszültség előzi meg. A meg-
téres indítékáud a bűntudat sol{\kalritkább an szerepelt, mínt.
ahogyan 'azt Leitner az egyházi tradició alapján eredetileg
várta. Sokkal erősebb a környezet, a barátok, az evange1izá--
tor hatása. A methodistagyüleikeZletben kisebbrendüségi ér-
zése van annak, akinek még nem volt megtérése! Különösen
azok tudják pontosan megtérésük napját és óráját, lakik nem
egészen bizonyosak abban, hogy megtértek-e vagy sem. Mirrt-
hogyha bizonytalanságukat próbálnák a megtéres dátumának
segítségével ellensúlyozná. Szirrte egyetlen kísérleti személy
se elégedett meg egyszeri megtéréssel. Némelyiknek több ki-
sebb megtérese volt. Ezért ismételten eléjük mered a kérdés;
igazi és végérvényes volt-e a rnegtérésük? Bizonytalankodást
okozott az a hagyományos felfogás is, hogy a megtérest azon-
nal ujjongó öröm követi. Hla ez elmaradt, kiábrándulás vett
rajtuk erőt, Némelyik úgy érzi, ez onnan van, hogy bűnös.
Máskor kísebbrendűségi érzés gyötri. A "vil:áJg"lassanként is-
mét visszanyeri régi fényét. Erkölcsi bukások szomorú tűnő-
désekre vezetnek: tulajdonképpen a megtéres semmilyen
nyelreséggel nem jár-t. A fiatalck mágikus megváltozást re-
méltek, s csalódtak. Az okát önmagukban keresik, nem a ha-
mis váradalmákban.

A megtéres utáni nap tűnik fel még a leginkább úgy,
mint a vallási élet eszményi magaslata. Egy ideig belső béke
tölti be őket. De nem tart soká. Kiderül, hogy "a harc a bún
elilen" nemcsak hogy nem lett könnyebbé, hanem inkább ne-
hezebbé vált. Ez még inkább fokozza a csalódást s a nyomott
hangulatot.

"Mihelyt megtértem, rögtön az jutott az eszembe, hogy-
Isten a bűneimet megbocsátotta. Azt hittem, nos... hittem,
hogy a z o n nal más e m ber r éle t t em. .. de rövid
idő múlva be kellett látnom, hogy nem szabaduItam meg-
és még mindig a földhöz vagyok kötözve."

Vitathatatlan, hogy Leltner tanulmánya még előbbre
visz a megtéres pszichológiai megismerésében, mint James-é
és Starbuck-é.
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3. Élmény és megváltozás

A vallás átélése.

Most még mélyebbre hatolunk a megtéres titkába. Már
az eddigi eredmények is arra mutatnak, hogy az igazi meg-
téresben egészen másról van szó, mint primitív félelemérze-
sekről (Feuerbach, R. Otto) vagy a képzelet játékáról (D. F.
Strauss, S. Freud). Leitner Freud szekszuális tevútjait is pró-
bálta ígazolni kísér1eti személyeinél. de sikertelenül. Kant,
Hegel vagy Schleiermacher jelentősebb idevágó megállapí-
tásai se bizonyultak heJ..yeseknek.A tapasztalat mást muta-
tott. A legrészletesebb leírás se elegendő önmagában. A val-
lási jelenségeket a saját iközéppontjukból ikündulva ikellmeg-
érteni, különösen fi.gyelnünk kell a bennük ható erőkre.
A megtéres folyamatának középpontjában nyilvánvalóan a
megváltozás áll. Amikor azonban Starbuok és James a válto-
zás döntő erőit a tudatta1anba helyezik, 'az ismeretlent egy
másik ismeretlennél akarják megmagyarázni. Ez a magyara-
zat pszichológiai szempontból nem megfe1elő,meet la lélektan
területéről az érzékfelettibe, a transzcendensbe téved. Tulaj-
donképpen magyaJI"ázatota megtérésre nem találnak. A fel-
adat továbbra is megmarad: a Lehető legmélyebbre kell be-
hatolnunk a lélekbe, még alckor is, ha Isten közremüködését,
nem vitatnánk.

A kísér.leti lélektan iközelebb juttatott a probléma meg-
oldásahoz. Girgensohn, W. Gruehn műveit kell elsősorban is-
mertetnünk, de Lüneberg es.Clostermann eredményeit is.

Girgensohn nemcsak ta valláslélektan módszertana szem-
pontjaból végzett jelentős munkát, hanem ta rnegtérés meg-
értését is előbbre vitte, noha őt a megtéres alig érdekelte.
Gingensohnvallaslélektana inkább statikus, mint dinamikus"
márpedig a megtéres dinamikus folyamat. Főműveben mégis.
sok tanulságos feljegyzés maradt ránk. Például:

".... Arra az időre gondoltam, amikor 18-21 éves lehet-
tem. Akkoriban egy hatalmas prédikáció hatása alatt áll-
tam. A templomból szinte úgy jöttem ki, mint valami alva-
járó. Még ma is (31 éves koromban) emlékszem a prédiká-
ció részleteire ... "
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ten lényének pozitív megsejtését egyfelől, másfelől azt, hogy
ez még nagyon kevés, nagyon emberi.

*
Dinamikusabban ezt mondhatnánk: Istenhez, a szellemi

vitlágvalóságához. ama transzcendens másvilágba, Isten or-
szágába. bizonyos szellemi erőfeszítéssel, gondolkodással vagy
hirtelen meglátással juthatok el. Mánden igazi vallásosságban
az istengondolat mellett megtaláljuk az átélés személyessé-
gét is, az: "én-tevékenységet".

Korábban a' lelki életet meglehetősen egyszerű óraszer-
kezetnek tartották, mely képzetekből tevődik össze. Ez volt
az úgynevezett "lélek nélküli lélektan". A kísérleti vallás-
lélektan már rögtön arra a jobb lélektarira támaszkodhatott,
mely ha nem is beszélt a lélekről, hanem ehelyett szíveseb-
ben használta az "én" vagy "Én" szót, felfedezte, hogy a lé-
lek, az "én" nagyon is "van", nagyon is tevékeny tud lenni.
Azokat a folyamatokat, amelyekben az én, a lélek különösen
aktív módon viselkedik, éri-funkciónak, éri-tevékenységnek
nevezzük. A vallásos átélésben az én tevékenysége különösen
erőteljes. Idyenkor az én mindene től aktív. Közönséges gon-
dolkodás, képzelődés" értékelés közben azonban az én csak
részben tevékeny.

Nem elegendő tehát, hogy az ember Istent csak gon-
dolja vagy elképzeli. A vallásos átélés során az én minder.es-
től belső, személyes kapcsolatba kerül az istengondolattal.
A vallásos ember az istengondolatot belülről éli át, mint a
sajátját. Az Istenre való gondolásnak ésaz éri-tevékenységnek
ez a szoros egysége jellemzi az igazi vallásosságot.

Úgy tűnrk, hogy helyesebb istengondolat helyett Isten-
ről való gondolkodást mondani. Ez felel meg :a vallásos átélés
dinamikus természetének is. Ez a gondolkodás úgy jön létre,
hogy akár kívülről (pl. igehallgatás vagy olvasás révén),
akár belülről, mert az eszünkbe jut, indítást érzünk az Is-
tenre való gondolásm. Valami újszerűségnek azonban mindig
kell lennie abban az istengondolatban, rnely érinti a Telket,
Az újszerűség azt jelenti, hogy ebben a formájában először
szeréz tudomást róla az ember.

Az Istenr-e való gondolás koncentrációt jelent. Egész
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énünk részt vesz ebben a szellemi munkában. Már említettük,
hogy az ember Iebkiállapota ritkán egységes. Tudathasadás
.szelídebb vagy erőteljesebb formában míndenkínél mindig
tapasztalható. A tudathasadás az Istenre való gondolással
.nern szűnik meg mindig, s ikiihatása lehet a vallásos át-
-élésre is.

Az Istenre való gondolás, mint szellemi tevékenység
gyakran jár' azzal, hogy automatikussá válik. Eleinte, egy-
ideig koncentrálni keLlaz "lsten ,gondolatra". De ez csak egy
ideig tart. Hidelen megfordul a helyzet: már maga 'a gondo-
1at ragadja meg, keríti hatalmába, gondoltatja magát az én-
nel, szinte akarata ellenére. Ez olyan Lélektani megf'ígyelés,
amelyből fontos metafizikai következtetéseket is szokás le-
vonni. Úgy tűnik ui. az átélőelőtt, hogy Istenre gondolásköz-
ben, tehát szubjektive, gondolataitól eljutott valami objektív,
rajta kívül eső szellemi valósághoz, adottsághoz, szellemi vi-
lághoz, mely rnintíhamágneses erővel vonzaná. Ez a "szellemi
valóság" a világossághoz, s még inkább a ragyogó fényhez
hasonlóvrnely "belül és felül van valahol".

Más gondolatok más hatást ,gyakorolnak ta lélekre, il-
letve az énre, mint az istengondolat. De 'a lélektani folyamat
hasonló. Vallási téren ilyen lehet a Jézusra, 'a Szentlélekre,
az angyalokra, a Szűz Máriára stb. irányuló hivő és koncent-
rált áhitatos gondolás. Mi van azonban akkor, ha nem vallási
képzetelere gondol és koncentrál valaki? Tegyük fel, hogy
vallaki az ellenségére gondol szintén személyiségének, énjé-
nek egészével, Ilyenkor nyilván düh, elkeseredés, bosszú-
vágy, gyúlölet, káröröm, félelem s ezekhez hasonló érzések
keletkeznek. Ilyesféle érzések töltik el a vallásos embert ak-
.kor is, ha a mitológia "sötét", "sátáni" képzeteiré gondol. Ez
a§ondo~!kodá:s különböző erősségű lehet. Eljuthat olyan
pontra, amikor már az ihlető mem is tud nem gondolni rájuk,
hanem azok tartják a hatalmukban eldenállhatatian erővel.
A .megszállottság'<nak ez az átélése vice versa ugyanolyan
jelenség, mint maga a pozitiv vallásos élmény. E sötét szel-
lemi erők objektív valósága is éppúgy jelentkezhetik. mínt
az tstengondclatra koncentr-álásnál a magasabb, tiszta szel-
lemi való ágo Ismeretelméleti probléma, s ezért nem térünk
ki rá, hogy vajon valóság-e az, amit aká:r istenélményük, akár
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megszálűottságélményük során tapasztalnak némelyek. A val-
Iáslélektannak nem feladata érinek az 'ismeretelméleti kér-
desnek a vizsgálata és eldöntése. Az átélések, a lelki jelensé-
gek azonban ebben a vonatkozásban is tapasztalati tények,
úgy ahogy röviden leírtuik őket.

A vallásos élmény Iefolyásában négy fokozat ismer-
hető fel.

Az első fokozat során. az új gondolatot a2J'ember össze-
méri eddigi hasonló gondolataívaí, Megállapítja, hogy IH gon-
dolat helytálló és igaz, Ennél a fokozatnál az én még teljesen
a háttérben marad,

A második fokozaton az én már sokkalt erősebben részt
vesz az átélésben: arra törekszik, de még csak törekszik, hogy
.a helyesnek felismert gondolatot a sajátjaként tudja kép-
viselni.

A harmadik fokozat során az ernber az új gondolatot
már mínt a sajátját tudja kímondaní, hangoztatni és krép-
viselni.

A negyedik és utolsó fokozat laz, amikor az én az elsa-
játított ,gondolatnak megfelelően cselekszik és viselkedik.

Az átélés mozzanatait Werner Gruehn vizsgálta ki tüze-
tesebben. Ebben követték más valláspszichológusok is, s
ugyanazokra vazeredményekre jutottak. Kutatásaík magát a
kinyídatkoetatás átélését, illetve a prófétai inspirációt is ért-
hetővé tették pszichológiaslag. A valláspsziohológiaí kutatá-
sok eredményekléppen ezek is elveszítették beteges mellék-
:zöngéjüket, s kikerültek a mágikus vallasfelfogás területéről is.

Amikor elikezdte valláslélektani kutatásait, W. Gruehnt
az érdekelte, hogy hogyan keletkeznek a Iélekben az olyan
értékek, mint amiilyen a jó, a szép, az igaz, az istengondolat
stb. Továbbá, hogy aki!k ezeket még nem tudják értékelni,
hogyan juthatnak eLhozzájuk. Közvetlenül az indította vizs-
gálataínak elkezdésére, hogy egy Haering nevű filozófus ap-
rólékes lélektaní kísérreteldoel látszólag bebizonyította, hogy
tulajdonképpen az ember nem képes új értékelésekre. Sze-
.rinte az egész folyamat mindössze a következőkbő'l áH: ha
valamilyen tárgynak (pl. a kalapácsoak) az értékéről megbí-
zonyosodom, aílokorezt a tárgyat 1HZ 'Olyan tárgyak csoport-
jába osztom be, amelyeknek az értéke felől már tisztában va-
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gyok. "A kalapács la szerszámok közé tartozik. A szerszámok
értékesek, tehát a kalapács is értékes." A lényeges a gondo-
lati "subsUlffiptio",a besorolás, a. tárgynak egy már meglevő
értékcsoportba való besorolása. A logikában kétségtelenül
nagy szerepet játszik ez a subsumptio, W. Gruehn azonban
szükségét érezte annak, hogy Haering eredményeit pontosabb
kísérletekkel ellenőrizze. Közben az járt az eszében, hogy va-
lamíkor vallamilyen módon mégis csak minden ember elkezdi
az értékelést. Az is nyilvánvaló volt előtte, hogy ha eredmé-
nyeit általánosítani lehet, akiIcor az ember lényegileg nem
változhatik meg, s megtérésre nincs lehetősége. Legfeljebb
önáltatásról lehetne szó. Neves történeti személyíségek életé-
ben nagy fordulatokat jelentő élmények is pusztán önáltatá-
son alapulnának, Gruehn hamarosan rájött, hogy lélektani kí-
sérletei során Haering komoly módszeres hibát követett el,
amit később maga is beismert.

Minél tovább folytatta kutatásait, W. Gruehn egyre
jobban belátta, hogy az lakimruralkodó primitív lélektan nem
alkalmas a lelki jelenségek rendkívül nagy gazdagságának
megjelölésére. Rájött például arra, hogy amit az akkori pszi-
chológusok egyszerűen "érzelemnek" neveztek, az rendkívül
sokféle jelenséget jelölhet. Tabellát is készített róluk s ez a
tabella 525 féle érzelmeit tűntet fel, Nem sokat jelent tehát
az olyan kifejezés" hogy "vallásOlsérzés" vagy "esztéti:kaiér-
zés" stb. Sikerűlt új értékek keletkezését is közvetlenül meg-
figyelnie és leírnia.

Sokféle módja van annak, ahogyan értékelni szokás.
Néha a. gondolkodás, máskor lkülönféle érzelmek és akarások
döntik el számunkra valaminek az értékét. De ezek mind csu-
pán provizórikus döntések, nem abszolút döntések. Az én eg€-
sze még nem játszik bennük szerepet. Ott azonban, ahol alap-
vetően új értékek megállapítására kerül sor, '3Z ember énje
személyesen foglal állást, s azonosítja magát velük. A gon-
dolatot. vagy igazságot, mínt sajátját ismeri fel. Az így elsa-
játított gondolatért, mínt a sajátjaért száll síkra. És ez jelzi,
hogy az értékelés folyamata alatt a személyiség gazdagabbá
lett, növekedett, a magáévá tett olyan értéket, amellyel előbb
nem rendelkezett. Ez a növekedés és gazdagodás igen. fontos
a megváltozás. a megtéres pszichológiája szempontjaból is.
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A gondolati mozzanatról fontos dolgokat állapított meg
W. Gruehn. Az új gondolatot mindenekelőtt meg kell érteni ..
Nem szerethetek valakit, ha semmit sem tudok róla. Isten
mindenhatósága is puszta fogalom marad, ha a hatalmat zsar-
noki önkény formájában képzelern el. Bizonyos szellemi mun-
kára van tehát szükség ahhoz, hagy belsőleg a magamévá te-
gyek valamilyen értéket, különösen szellemi értéket.

A meglepő és új W. Gruehn tanulmányaiban az volt,
hogy feltárta az én mély-élményeit, s azok összefüggéseit.

Mik ezek a mély-élmények?
Ott, ahol!M én megértett egy új gondolatot, s ahol egé-

szen új, ismeretlen értékeik hatása alá került, egészen külön-
leges természetű lelki tevékenység zajlott le benne. A szcre-
tet, a hűség, a bizalom, s az ezetklkelrokon élmények érzékel-
tetik, miről van szó. Ezekben az én belső tevékenysége játsza
a döntő szerepet. Az, ami igondolati-szellemi, itt a háttérben
marad. Ellenben előtérbe kerül az én sajátos "munkája", ép-
pen a szeretés, a bízás, a hűnek maradás.

Ezekben a mély-élményekben énünk egésze játsza
a döntő szerepet. Énem egy részével, mondjuk érzelmileg
vagy értelmileg mmden gondolatot helyeselhetek. rninden
embert rendesnek tarthatok. Énem egészével azonban erre
nem vagyok képes. Lehetetlen, hogy minden emberben tud-
jak bízni, hogy mindent el tudjak hinni, hogy mindenkit tud-
jak szeretni.

Új értékekre akkor tudok szed tenni, hogyha énem egé-
szével, minden lelki erőmmel :küzdök értük. Amit egész
énemmel hinni vagy szeretní tudok, az legbensőbb tulajdo-
nommá vált. Konkréte : ha egy napon azt a mondatot, hogy
"Isten jó", egész. mélységében és jelentőségében átéltem,
vagyís, ha ezt a mondatot teljes lelkemb61, teljes szívemből
tudom képvíselni, akkor belső gyarapodásra tettem szert.
Pusztán gondolatílag megérti ezt a mondatot az: is, aki Isten
jóságában nem tud hinni. Az ilyen megértésnek azonban
nincs jelentősége, nem befolyásolja az ember személyiségét
ésnem játszik szerepet az:életében. Viszont, aki énjének egé-
szével tudja helyeselni ezt a mondatot, az nem csupán új is-
meretre tett szert, hanem új belső értékre is.
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A mindennapi életben (kűl őnősen érettebb korban) ta-
karékosan bánunk lelki erőinkkel. Túl sok energiát használ-
nánk el, belsőleg elégnénk, ha míndíg énünk egészének beve-
tésevel foglalnánk állást. Ezért gyekorlatílag másképpen já-
runk el. A mindennapi életben tudatunknak csak a felületé-
vel viszonyulunk környezetünk dolgaihoz. Ezt különösen ott
lehet világosan látni, ahol nem fontos dolgokról van szó.
Ilyenkor elég, ha pusztán gondolatilág vagy sekelyes érzelmi
alapon fogl!a:lunikállást. De ha hivatásunk fő problémáiról, a
jövőnkről, emberi kapcsolatainkrólccsaládunk tagjairól, a ke-
resetünkről van szó, ott már rninden lelk! erőnket kencent-
ráljuk. A legtöbb mindennapi értékelés felületes. Mögöttük
énünk alig lelhető fel. Ilyen állásfoglalásainkat fel is adhat-
juk anélkül, hogy hűtlenek lennénk önmagunkhoz.

Egészen más a helyzet akkor, ha énünk egésze, szemé-
lyíségünk legmélyebb rétegei alapján döntünk. Ilyenkor egész
életünkre kiható, sőt élet-halálra szóló döntések történnek.
-Gondoljunk például eljegyzésre, házasságkötésre, pályaválasz-
tásra. Itt válik érthetővé la Ielki mélység fogalma. Ahol sze-
mélyíségünk középpontja, énünk viaskodik: a dolgokkal, ott
mindig IDomolydöntések jönnek létre. De énünk legmélyebb
rétegei, Iegkomolyabb döntései rendszerint nem kerülnek
napfényre. Azokat nem mondjuk el másoknak. Sokszor még
magunk előtt sem váLnak tudatosakká, s csak különleges al-
kalmakkor kerülnek felszínre.

Énünk egésze, a tulajdonképpeni .mély-én", elutasítva
vagy helyesdve foglal ál1áJsta külvilág dolgaival kapcsolat-
ban. Ez az értékelés különleges természetű élményekben tör-
ténik, és szoros kapcsolatban van azzal a problémával, amit
megtérésnek, megváltozásnak nevezünk. Hiszen minden meg-
változásban, megtéresben döntő a magasabbrendű értékek: el-
sajátítása. Ahol az én mélységei megnyílnak, ahol Isten igéje
érintette őket, ahol énünk jelentős személyiségek hatása alá
került vagy valami nagyszerű gondolatra döbbent :rá, ott be-
következík belső meggazdagodása: az én megnövekszik, új
értékre tesz szert, s belsőleg újjáalakul.

Ez az élmény mindig felemelő, s a felszabadultság ér-
zése kíséri. A gondolatok tartalma különböző lehet. Tulajdon-
képpen nem is 'a gondolatok tartalma, hanem maga a gondol-
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.kodás és maga az átélés a lényeges. Az, hogy az ember "föl-
döntúli, transzcendens" gondolatokhoz, valóságokhoz emelke-
dik fel, velük kerül szembe, velük jut !kapcsolatba. W. Gruehn
már 1924-ben az értékek friss lelki elsajátítását "kicsiben
való megtérés"-nek nevezte.

A vallásosság kifejlődése megtéréssel is, de látszólag
anélkül is történhetik. Sok esetben a vallásosság csak többé-
kevésbé erőszakos törés utánala!kul ki. Máskor ez a moz-
zanat látszólag teljesen hiányzik. De ha dcőzelebbröl szem-
ügyre vesszük, megállapíthatjuk, hogy ilyenkor is hasonló,
ha nem is olyan feltűnő folyamat zajlott le; s ezekbenaz ese-
tekben is újjászületésről, megtérésrőllehet beszélni. Itt azon-
ban szinte észrevétlenül megy végbe a "meg.térés". Mert nem
egy esetben lezajló többé-kevésbé radikális átalakulásból.
hanem a kisebb változások nagyobb vagy kisebb számaból
áll. De- mindenütt személyes állásfoglalások, elsajátítások, át-
értékelések, új értékelések játszálc a főszerepet. A végered-
mény a Lélek megújulása Pál apostol értelmében, az újjá-
születés János evangéliuma szerint. Az eredmény ugyanaz,
mint a hírtelen megtérésnél, Tehát 'a megváltozásban a lénye-
geset nem azokban a !kísérő jelenségekben kell keresnünk,
amelyek kisebb-nagyobb feltűnést okoznak (hallucináció, ví-
ziók, a megtérés .hirtelensége stb.). Egyedül az ember valósá-
gos megváltozása a döntő.

Ilyen ezeknek a fontos lelki folyamatoknak a mecha-
nizmusa. A megváltozás a megtéres csak egészen kedvező,
ma már részletesen ismert feltételek esetéri következhetik be.
Ha ezek a feltételek hiányoznak, akkor elmarad a "megtérés",
a megváltozás. sőt annak ellentéte jön létre.

Mindez nem automatikusan történik Ha így volna, ak-
kor a megtéres s egyáltalán az emberek megvál tozása nagyon
egyszerű dolog lenne. 1945-ben a világ győztes- hatalmainak
vezető politikusai hangoztatták, hogy az embereknek meg
kell változniok, mássá kell lenniök. Korábban viszont az volt
az általános meggyőződés, hogy az ember mindig ember ma-
rad és hogy megváltozásról, megjavulásról. átalakulásról be-
szélni antropológiai és pszichológiai tudatlanság jele. Az bi-
zonyos,hogy a megváltozást követelni nem elég. A legmaga-
sabb értékek ígérgetése és megvalósulása sem változtatja
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meg minden további nélkül az embert. Az a fontos, hogy ví-
lágosan ismerjük a megváltozás alapvető feltételeit. Mert ha
nehéz is, mégis. van lehetőség ta megváltozásra, a megjavu-
iásra, az "újjászületésre".

Az újjászületés feltételei.
Most a legfinomabb belső, lelki folyamatokkal fogunk

foglalkozni. "Isten legtitkosabb műhelyé"-be lépünk be.
Három csoportra oszthatók azok a feltételek, amelyek

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valakiben értékek belső elsa-
játítása, s ezen a réven lényeges megváltozás történhessen.
Ezek lélektani nyelven: (1) az egyéni tényező, (2) az objektív
tényező és a (3) beállítottság.

1. Az egyéni tényező az ember belső érettségi fokát je-
lenti. A belső érettség szellemi-lelki természetű előfeltételei:
bizonyos fokú képesség elvont gondolkodásra, elmélyedésre,
magábaszállásra. Gyerekeknél. súlyos betegeknél. szellemileg
korlátoltaknál nem lehet szó i,gazimegtérésről, megváltozás-
ról. Primitív, mágikus istenképzet, alilati félelemérzések, s.
ehhez hasonlók szintén lehetetlenné teszik az újjászületést.
Már bizonyos:tapasztalatok, összegyűjtött és teldolgozott él-
mények szükségesek hozzá, például rninden földi dolog mú-
Iandóságának, embertársaink tökéletlenségeinek, a saját er-
kölcsi erőtlenségeinknek stb. a megtapasztalása. Ezek részben
igen fájdalmas belátások, bonyolultak is és többnyire egyes
megfigyeléseik,élmények, csalódások és tűnődések egész so-
rából tevődneikössze. Kedvező hatásu az öröklött szellemi al-
kat is, tehát azoknak a pozitiv hatásoknak az összege, ame-
lyek a vallásos szülői házból s a gyermekkori környezetből.
származnak.

A belső érettségre és lelki gazdagodásra való hajlam
különböző fokon s egyénenként változik. VannaJkkimondot-
tan teremtő-alkoto személyiségek, akik. állandó belső növeke-
désre, és ezért változatos lelki életre képesek. De vannak
olyanok is, akik hihetetlen eltompultsággal és tunyasággal
utasítanak. el maguktól minden új benyomást. Akik mínden,
komolyabb belső tusakodást, minden magasabb értéket mesz-
sziről elkerülnek, s így élik le életüket.

Sajnos még nem lehetett a lelki életnek ezt a belső
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adottságát minden részletében feltárni. Az éri-képződés az
egész pszichológia legfontosabb problémája! De sok fontos
részletproblémához már lényegesen 'közelebb kerültünk. Az
bizonyos, hogy lehetséges a megismerésben való fejlődés, a
lelkiismeret megerősödése, sőt az én rnindenestül való érle-
lődése is. Minden belsőleg magunkévá tett érték és tapaszta-
lat alakítja, gazdagítja és javítja lelki életünket.

A lelki érlelődés terén önkényes változásokat eszközölni
nem lehet. A Le]kii érettség foka igen stabil valami s nem
könnyen változik. Átmeneti ingadozások előfordulhatnak.
Hangulatok, súlyos megrázkódtatások következtében lelki
érettségünk foka egyszer jobban az előtérbe kerülhet, más-
kor inkább a háttérbe szorulhat, Alkalmilag az érett ember
is (éretlen társaság tartós hatására) elragadtatja magát
olyan könnyelmű szavakra és cselekedetekre, amelyek érett-
ség-éhez és tulajdonképpeni lényéhez nem illenek. De ilyen-
kor jobbik énjéhez hűtlennek bizonyul, s tudathasadás fe-
nyegeti.

Más irányú ingadozás i:s előfordulhat. Ijesztő vagy na-
gyon megragadó élmények némelyek lelkületet látszólag az
érettség magasabb fokára emelhetik, mirrt amely érettségük
valóságos fokának megfelelne. Úgy látszik, mintha megval-
toznának, De ez csak látszat, mely előbb-utóbb hamisnak bi-
zonyul, éppen mivel ,a látszólagos megváltozás érettségük va-
lóságos fokának nem felel meg.

A nem állandósult, hanern átmeneti lelki alkatot pilLa-
natnyi egyéni tényezőnek nevezzük. A rnindennapi életben
igen jól kell ismerni valakit ahhoz, hogy állandó egyéni al-
katát meg tudjuk különböztetni pillanatnyi alkatától, han-
gulataitól, szeszélyeítől.

2. Az egyéni tényezőből még nem jöhet létre normális
vallásos élmény. A belső lelki alkat érettsége ehhez nem
elég. Mindig szükség' van erősebb vagy gyöngébb külső ha-
tásra is. Sokszor elég a harangszó, orgona-muzsika, hallott
vagy olvasott szó, Ige, természeti jelenség stb. Az élmény-
képződésnek ez a külső hatás az objektív tényezője.

Az élményképződés objektív tényezője lehet kimagasló
személyiség is. va;gy akár gyermekkori emlék, vagy az em-
Iékezetünkből felbukkanó szó. Az utóbbi esetben a régóta is-
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mert, de tartalmi mélysége szerint még soha meg nem értett
mondat hirtelen egészen új és mély tartalommal telik meg.

Vannak olyan formái is. a vallásosságnak, ahol az ob-·
jektív tényező háttérbe SZOlrUl.így van ez a misztíkánál, de
a gépiesen rnondott mindennapi imádságnal is.

Az objektív tényezők hatását korlátozzák bizonyos kö-
rülmények, s csak ott fejthetik ki hatásukat, ahol megvan a,
megfelelő érettség. De az objektív tényezőnek is meg kell
felelnie egész sor pozitiv és negativ feltételnek.

A) Az objektív tényező mmöségí feltételed.a következők;
1. A vallásos értékek sorában igen magasan kell állnia,

vagyis az "igé"-nek komo~y szellemi értékeket kell kífeje-
zésre juttatnia. Hétköznapi g,ondolatok, Iapos elmefutta-
tások nem alkalmaslak ama, hogy vallásos átéléseket idézze-
nek elő. Olykor a kevésbé tartalmas beszéd is vallásos hatás
kiinduló pontjáva Lehet 'ugyari.:de ebben az esetben a többi
tényezőnek kell igen erősnek lennie, hogya hiányt kiegyen-
lítse. Ilyenkor a mondott vagy olvasott beszédnek csupán ki-
robbantó, kiváltó hatása van.

2. Az objektív tényezőnek személyesnek és konkrétnak
ken lennie, hogy hathasson. Minél elvontabban beszélünk,
annál hatástalanabb lesz szavunk vallási szempontból. Az
őszinte áhitat, a szívből jövő imádság, egy-egy szép énekvers
sokkal nagyobb hatást tud kiváltani, mirrt a precízen fogal-
mazott dogmatikai formula, amelyet csak a szakemberek ér-
tenek meg és méltányolnak. Elméleti fejtegetések mindig
akadályozzák a vallásos átélés Iétrejöttét, mivel komplikált,
gondolkodási folyamatot, személytelen és krátikai beállított-
ságot idéznek elő, ami minden élménynek ellensége. Ugyan-
akkor itt is hangsúlyozzuk, hogya belső érettséghez hozzá-
tartozik az elvont gondolkodásca való képességnek bizonyos-
foka is.

3. Az objektív tényezőnek, tehát mondjuk a vallásos be-
szédnek a tartalma legyen életközel és valósághű. Ha ellent--
mond a vallásos tapasztalatnak vagy a magasabb erkölcsi-
ségnek, akkor nem fogják komolyan venni. Viszont amit nem
veszünk komolyan, az sose lehet mély átélés elindítójává.

4. Az objektív tényezőnek a gondolatok sokfeleségét
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lehetőleg művészi egységbe kell foglalnia. Ha a jó vallásos
gondolatot se vége, se hossza fejtegetésekiké húzzuk széjjel;
hatástalanná válik. Ezen a ponton is sokat lehet tanulni a
prófétáiktóivagy Jézus hasonlataiból, ahol a gondolatok:rop-
pant gazdagsága, világtörténelmi látóhatár, mélyreható böl-
csesség,nagy emberismeret megkapó megfogalmazásban ma--
radt ránk. Viszont a szűik látókörü és kordátolt álláspont ko~
nak ismételgetése visszataszít vagy legalábbis hidegen hagy.

5. Az objektív tényező külső formája lehetőleg tökéle~-
tes, jól kádolgozottlegyen, hogy vonzóari hasson. Viszont már
egészen csekély külsőségek is zavarhatják az átélést. A rossz-
mondatseerkezet, a logikátlanság, ellentmondások, helyesírási
vagy kiejtés'i hibák elterelik a figyelmet, kihívják a kritikát;
s olyan személytelen magatartást idéznek elő, mely lehetet-
lenné teszi az objektív tényező befogadását.

B) A legfontosabb negatív feltételek közül a .következő-
ket említjük :

1. Az objektív tényező tartalma és formája ne legyen
olyan, hogy zavarja az átélést, Ízléstelen fordulatok, ügyet-
lenségele zavarjak a hatás egységét, elterelík a figyelmet.
A hallgató ilyenkor elhatárolja magát az előadótól. Ez azon-
ban nem míndig döntő mozzanat. Ha a többi feltétel k:iválóan
jó, a vallásos tartalom jelentős, a beszéd mögött átélés izzik,
akkor a nem nagyon igényes hallgató az említett hiányokat
tűremesen elhordozza.

2. Minden, ami meHékes, ami egyhangú, ami unalmas,
ami közísmert: akadályozza az átélést. Eltereli a figyelmet;
sőt alvásra késztet. A tudat az ébrenlét alá süllyed, s új be-
nyomások felfogására, átélésére nem képes.

E pozitiv és negativ feltételek hatása az objektív ténye-
zővel kapcsolatban a valláslélektani kísérletek során tárult
fel. De sajnos, még most is uralkodik az a felfogás, hogy a
szemléletesség a vallásos átélés legfontosabb feltétele. Ez lé-
leirtani tévedés: a túl nagy szemléletesség zavarja a vallásos
átélest. A vallásos áté1és szdvesebben kapcsolódik intuitív
gondolatokhoz, mint szemléletes képzetekhez. Legfeljebb a
kísgyermekek vagy egyes öregedő és beteg emberek körében
hatásosak.

3. Az egyéni érettség (individuális tényezőjés az objek-



tív tényező ("I::.tenigéje") mellett Iontos szerepet játszik a
vallásos átélés Iétrejötténél a harmadák mozzanat: a beálli-.
tottság vagy beállitódás.

A beállítottság különleges belső felkészültség. Igen
komplikált pszichológiai folyamat ez is, de már jól ismerjük,
sőt a fogalom a mindennapí életben is használatos. Egészen
más beállítottsággal megyünk hangversenyre, mint cirkuszba
vagy temetésre.

A magasabb lelki életben két fontos beállítottságot le-
het egymástól megkülönböztetni: a) a nyitott és b) a zárt be-
állítottságot, A beállítottság megelőzi az átélést, s ezért az
átéléstőlkülön kell választani. E kétféle magratartásaz átélest
nagyon meg tudja könnyíteni vagy nehezíteni.

a) A nyitott vagy nyílt beállítottság. Az átélők belső
megnyílásként írják le, vagy pedíg a belső gátlások és ellen-
vetések leküzdésének, hogy előítéletek nélkül ragadhassák
meg, amit kapnak. Vele rokon a gyermeki bizalom (Máté 18,
3), mely határtalan is lehet. A nyílt beállítottság egyszer in-
kább aktív (odaadás),máskor inkább receptív (elfogadás).

A nyílt beállítottság igen nagy hatást gyakorol a po-
zitív állásfoglalásra. Még közömbös vagy értelmetlen, sőt
esztelen dolgokat is pozitive értékélhetünk erősen nyílt beál-
lítottság esetéri (elfogultság).

b) Egészen másfajta a zárt, vagy elutasító magatartás.
A zárt magatartás a várt benyomással szemben tartózkodó,
bíráló, személytelen, "obj.ektív". Az átélő én ésH tárgy között
a lehető legnagyobb távolságot igyekszik létrehozni, a tár-
gyat "obje~tive" értékeli, s elhatárolja magát hatásától.

Azt is lehetne mondani, hogy a nyílt beállítottság alá-
rendeli magát a tárgynak, a zárt beállitottság pedig fölébe
rendeli. Amikor egészen átadom magam valamilyen benyo-
másnak, akkor mintegy fe1adom énemet, hagyom, hogy egye-
dül a benyomás hasson rám. De ha a benyomással szemben
bírálóan viselkedem, akkor félreállok, kritizálok, vizsgálódom,
énemet távol tartom, elszigetelern. Ebből a szempontból a
nyílt beállítottságot mondhatjuk tárgyszerű, "objektív" ma-
gatartásnak, viszont a látszólag objektívebb krrtíkai beállí-
tottság úgy tűnik fel, míntha nem lenne tárgyilagos, mintha
személyes előítéletek és gátlások terhélnék.



A zárt beállítottság nagyon megnehezíti a vallásos át-
élés létrejöttét. A zárt beállítottság ellensége az alkotá gon-
dolkodásnak, az "ihlet"-nek is. Az objektív tényezőnek és a
személyes érettségnek nagyon erősnek kell lennie ahhoz,
hogy a ikritikai beállítottság gátló hatását legyőzhessék.

c) E két beállítottságon kívül vannak más, semleges,
közömbös magatartások is. Az előző két beállítottság lehet
hol erősebb, hol gyengébb. Tehát sokféle fokozatot lehet meg-
különböztetni. Beállitottságaink nem mindig tudatosak. Sok-
szor a tudattalan ból fejtik ki hatásukat. A legtöbb embernek
fogalma sincs arról, hogy a dolgokhoz különböző beállítódá-
sokkal lehet közeledni, Néha csak évek múlva jövünk rá,
hogy valamihez vagy valakihez hamis beállítottsággal viszo-
nyultunk.

Beállítottságaink évek során változhatnak is, rendsze-
rint mély tapasztalatok és átélések hatására. Részben az aka-
ratnak is alá vannak vetve. Lehet tudatosan akarni, hogy bi-
zonyos eseményekhez, személyekhez, dolgokhoz nyitottan
vagy zártan viszonyuljunk. Természetesen csak egy bizonyos
fokig. Altalában véve - és ez igen fontos - beállítottságaink
élethossziglani időtartamúak, úgy hogy azok jellemzőek ránk.
Ennek rnegfelelően szokás egyes embereket nyíltaknak, má-
sokat zárkózottaknak nevezni. "Ezeknek a tartós beállított-
ságoknak a különböző változatait könnyű felfedezni Girgen-
sohn, Leitner, Vető stb. feljegyzéseiben."

Végül ügyelni kell a nem természetes, a színlelt beállí-
tottságra is, mely gyakran készakarva, de sokszor akaratla-
nul jelentkezik. A vallásos élet szernpontjából a színlelt be-
állítottság ("képmutatás") súlyos veszélyt jelent. Az a lelkész
például, akit elodázhatatlan feladatai arra kényszerítenek,
hogy megfelelő lelkiállapot nélkül meghatározott időben pré-
dikáljon, könnyen a képmutatás, a belső öszinteség hiányának
hibájába esik.

*
Lehetséges-e tehát a .znegtérés"?
Lehetséges-e, hogy valakinek a lelkületemegváltozzék?
Lehetséges-e, hogy valaki vallásossá váljék?
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A vahláslélektani vizsgálódások végeredményeképpen a.
válaszigenlő. Magasabb szellemi-lelki értékek és valóságok
megismerése' és elsajátítása 'átélések, élmények során törté-
nik. Magasabb rendű lelki értékek átélesének -és elsajátításá-
nak szubjektív és objektív feltételei vannak (érettség, be-
állítódás, külső hatás), a vallásos átélesnek es megtéresnek is..

De mi az átélés? Egyáltalán mit értsünk élményen és
átélésen?

Próbáljuk magunkat beleélni az alábbi helyzetbe! Unat-
kozva, fáradtan, száraz és elégedetlen lélekkel beülünk a mo-
zíba. Asítozva nézzük a reklámokat. Tele vagyunk türelmet-
len idegességgel.. De hirtelen füLbemászó muzsika hangzik
fel.· Türelmetlenségünk talán még tart, de a lábunkkal vagy
az ujjainkkal már a zene ritmusát doboljuk. Most jön a
híradó. Érdekességek, aktualítások. Valamivel több, mint a
.hétkőznap, Ekkor következuk a darab. Gondoljunk egy jó
filmre, talán arra, mely Schubert életét és muzsíkáját vitte a
vászonra. Lassan fej lődíik, alakul, bonyolódik 'a cselekmény.
Egészen elfeledkezünk magunkról. Belefeledkezünk a da-
rabba. Schtibert élete annyi/ra érdekel, mintha a magunkéról
lenne szó, A darab érdekessége egyre fokozódik. Egyre fe-
szültebb a figyelmünk, azután a cselekmény eléri a magas-
Iatot, hogy végül a 'hangulat az Ave Maria felejthetetlenül.
kedves, édes akkordjaiban oldódjék fel. Mire ideérlünk,
mennyire más lett a nézöle hangulata és lelkiállapota! Az
unalmat szelíd, olykor lázas boldogság váltotta fel, az előbb.
álmos szemek ragyognak, 50 a szívek tele vannak komoly, ün-
nepélyes meghatottsággal, a szembejövőknek pedig, kik 'a kö-
vétkező előadásra .igyekeznek, boldogan dicsekszünk: érde-
mes volt eljönni, ezt a darabot megnézni, igazán szép, remek
fi,lm. És ami minket a legjobban érdekel, az az, hogy akik fá-
radtan, unatkozva, tele idegességgel indultak el a moziba,
most mintha könnyebbek, nyugodtabbak, mosolygósabbak
lennének. Idegességnek nyoma sincs. Még másnap is nyugod-
tabban látnak hozzá a hétköznap tennivalóihoz. Miért? Mert
élményben volt 'részük!

Hasonló banális példa a sportélmény. Sokan nem képe-
sékrnegértení, -rni jó lehet egyfutbaJlmérkőzésben. Különö-
sen az olyanban, ahol a helyzet állandóan izgalmas.taa nézők



serege olykor egyetlen üvöltéssé válik. Mi az a csodálatos erő,
mely sokszor tízezreket csal ki egyetlen mérkőzésre? Ne gon-
doljuk, hogy a nyereségre törekvő reklám csupán. A fő az,
hogya nézőknek egy-egy izgalmas mérkőzésen élményben van
részük Magukról egészen elfeledkeznek, érzelmeik magasan
felhul.lámzanak, ,,izgulna:k",mirrt mondják. S milyen az ilyen
sportélmény hatása? Nem mondjuk, hogya nézők finomab-
bak vagy erkölcsi szempontból jobbakka lettek volna. Az
azonban bizonyos, hogy idegileg egy időre megnyugodtak.
Munka közben is a következő hét első felében a múlt vasár-
napi meccsről beszélnek, s a hét végefelé már-az új mérkőzés
izgalmaira készülődnek. Eközben nyugodtabban végzik mun-
kájukat.

De haladjunk feljebb a finomabb, magasabb rendű élmé-
nyek felé!

A hangverseny akkor szerez örömet, ha megfogja érzel-
meinket. Ha a hegedű a szívürik bánatát zokogja , örömét uj-
jongja, ha egészen belefeledkezünk a zene élvezetébe. A szép-
irodalom termékei közül is csupán azok a kelendők, amelyek
nagy lelki emóciókat képe.sek előidézni, le tudják kötni a fi-
gyelmet, s érzelmeket, helyesebben élményeket keltenek az
olvasóban. De ne gondoljuk, hogy az úgynevezett száraz, el-
vont tudomány nélkülözi az élményszerűséget. Elvont kap-
csolatok meglátása, a gondolkodással járó elmélyedés, a való-
ság rejtett titkainak feltárása a kutaaóra nézve lépten-nyomon
nagy örömmel jár. Egy-egy igazság meglátás-a, felderítése és
belátása lélektanilag körülbelül ugyanolyan természetű öröm-
élménnyel jár, mint az egyszerű emberre nézve az, hogy az
ő futballcsapata nyerte meg a rneccset, És ne vegyük profani-
zálásnak: a vallásból is C:S1akaz lesz ér-tékke,ami felemel, ami
meghat, ami a hétköznapok szürkeségéből kiemel, ami az em-
bernek ünnepet szerez, -amin lelkesedni, felbuzdulni tudunk.
Itt is lényeges az é1mény.

, Ezekből a példákbólIátható, hogy mi az élmény. Ehhez
hozzátesszük még, hogy az élményeket az ember nem nélkü-
Iőzheti. Az élmény a lélek tápláléka. A fáradt, kirnerült, ked-
vetlen embert az élményüdíti fel; nyugtatja meg, teszi örven-
dezővé és boldoggát

!Li
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Ill. FEJEZET

A VALLAS ATÉLÉSE

1. A vallás átélesének alapformái

Mi történik, a léleikben, ha a vallásos átéléshez szüksé-
ges három tényező kedvező? Tehát mi történik, ha nyílt be-
állítottság, megfelelő érettség és kívülről jövő hatás tekinte-
tében adva vannak az előfeltételek és Iezajlik az a titokzatos
esemény, amit vallásos átélesnek nevezünk? Az átélés alapját
.két összetevő alkotja. Az egyik a személyes szubjektív, a má-
sik a szeflerni objektív összetevő. De 'ez a bonyolult vallásos
átélésnek csak a magva, a lényege.

A személyes összetevő többféle színezetű lehet.
A vallásosgondotat belejut a tudatunkba, s azt elsajá-

títjuk, befogadjuk. A valláslélektani kísérletek során ez így
jelentkezik :

"... A mondatot megpróbáltam a saját tulajdonommá
tenni. Úgy hiszem, hogy valahogy magamba s ü IIyes z-
tettem ... "

Másimr úgy érezzük, hogy mi magunk mélyedünk bele
a vallásos gondolatba; s átadjuk magunkat neki:

" Amikor elolvastam, egészen különös dolog tör-
tént , "a Jézusért"... olyan meghatott lettem s olyan
nagy érdeklodéssel olvastam... ahogyan az ember a na-
gyon bensőséges imádságot olvassa: "a Jézusért!" ". Ami-
kor elolvastam. akkor hangsúlyoztam magamban: elm é-
1y ed n i (az öklével lefelé mutat) és belül olyan mozgásfé-
le történt bennem ... hogyan is írjam le: a lelkem eltávo-
lodott tőlem ... úgy, mint hogyha már a lelkemet is oda-
adtam volna."

"Teljesen és maradéktalanul átadtam magamat az érzés-
nek: Istené lenni. .. és erre a gondolatra örvendező, boldog
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hangulat vett erőt rajtam... dalolni és újjongani tudtam
volna. " olyan boldog bizalom, egészen személyesen ...
Az volt a határozott érzésem, hogy mindent, amim csak
van és amivel rendelkezem, Isten kezébe tudom letenni, és
hogy az sehol jobb helyen nem lehetne."

A vallásos gondolattal tehát az átélés következtében
egészen közeli, belső kapcsolatba kerülünk. Egyenesen arról
lehet beszélni, hogy énünk és a vallásos gondolat belsőleg
összeforr és eg,gyé olvad. A kísérletí személy már a sajátja ...•
nak érzi a gondolatot:

"... A mondat rögtön egészen közel jutott hozzám és tu-
lajdonképpen teljes egészében magamba fogadtam. Mintha
a lelkem mélyéről mondtam volna a mondatot ... Neveze-
tesen úgy, hogy én, egészen személyesen én mondtam, és-
pedig a legmélyebb meggyőződésemből."

.Az átélesnek ez az egyszer befogadó, máskor inkább ak-
tív formája ugyanazon lelki aktivitásnak a két különböző
módja, anélkül, hogy ennek lényeges jelentősége lenne. Mégis.
mintha a vallásos átélesnek alacsonyabb foka lenne az, ami-
kor az i-gét,oa vallásos gondolatot befogadom, s a magasabbile
az, ha magamat benne érzem. Ez utóbbi esetben, rnintha át-
élném, hogy "Istenben élünk, mozgunk és vagyunk" (Ap.
csel. 17, 28).

Lényeges viszont, hogy az én - éppen aktív vagy be-
fogadó tevékenysége következtében - egészen a háttérbe:
húzódik, a szellemi tartalom pedig egészen az előtérbe kerül.
A kísérleti személy ezt így mondja el:

"... Amikor egészen kapcsolatban tudom magamat Is-
tenemmel, akkor énem teljesen és maradék nélkül eltű:"
nik."

Vagyis a vallásos gondolat megragadja az ént, magához
vonzza, elnyeli, úgyhogy az én látszólag egészen eltűnik. Vagy
pedig megfordítva: a vallásos gondolat lép közel belsőleg az
énhez, megy át az énbe, s keríti hatalmába:

" A mondat rögtön egészen közel jutott hozzám belső-
leg úgy éltem át, mint ahogyan általában az ember va-
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lami szépet, vagy erőset él át, sugyanakkor az a tudat tölti
be, hogy most él igazán ... "

"Végül is a mondat egészen közel került hozzám. Nem
mintha én lette-m volna benne a' mondatban, hanem a mon-
dat volt énbennem."

Még sok miriden finom formáját különböztethetjük meg
az á télesnek. A lényeg azonban mindig az, hogy már többé
nem az énről van szó, nemis a szellemi tartalomról. hanem
arról, hogy az én és a 'Vallásos gondolat belső kapcsolatba ~e-
rült egymással. Még né'hány feljegyzés a kísérleti személyek
beszámolói ból :

,,' .. Teljesen egyetértettem a mondattal... Kezdetben
csak annyiban érdeklődtem, mint ahogyan. olvasás közben
érdekli az embert, amit olvas. Az újságot az. ember még
nagyobb érdeklődéssei olvassa. Inkább csak a kifejezésmód
érdekelt. De mihelyt megértettem, rögtön csupa tűz és lán-
golás lettem... Amint elolvastam, úgy éreztem, mintha
rögtön magasabbraemeltek volna ... "

"Egészen átadtam magamat annak az érzésnek, 'hogy
Istené vagyok, és erre a gondolatra vidám, boldog hangulat
vett erőt rajtam ... " .

Aki a vallási és mísztíkus irodalomból ismeri a vallá-
sos átélések leírását, a fenti idézetekkel párhuzamos részle-
teket könnyen talál. Az igen bonyolult vallásos átélés lényege
rejlik a leírt folyamatokban. Mindig a vallásos gondolat, a
.szellemi tartalom kapcsolódik össze az élő személyiséggel, az
érmel. De meg kell figyelnünk azt is, hogy egyszer inkább a

.személyes, máskor inkább a szellemi összetevő kerül előtérbe;
illetve a kísérleti személy tudatába. A vallástörténet és egy":
háztörténet is azt mutatja, hogy a vallásosság mindig e között
a két pólus között mozog. Ebben áll lényegileg a gyökere az
immanens és a transzcendens vallásosságnak is: Istent egy-
felől mint a világgal és az énnel összekapcsolódó valóságot
lehet átélni, máskor meg mint abszolút, túlvilági, "egészen
más", transzcendens valóságot. A lényeg mindenütt a belső
'kapcsolat a vallásos gondolat és az én között. Ahol- ez nincs
meg, ott nincs igazi vallásosság.

Kitűnő példa az eddig elmondottakra az az idézet, ame-
lyet Bereczky Albert református püspöktől közöl W. Gruehn,
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;a német nyelvű Magyar Egyházi Sajtotudósító 1951. évi ja-
nuár 10-i szárnából :

"Az 1949-esév végén Isten olyan elevenen adta az 1. Péter
5:7-et, hogy azonnal megsejtettem:ez hosszú időre szól!
Aki nem ismeli azt a villanyos ütést, amikor az Ige eleven-
be talál és megelevenít, hiába magyaráznám neki a dolgot.
Ti bizonyára ismeritek. Régi, egyszerű, könyv nélkül ismert
s bizonyára sokszor elprédikált ige volt, amit Isten ilyen
elevenné és hosszú időre szólóvá tett: "Minden gondotokat
Öreá vessétek, mert Néki gondja van reátok."

Volt elég gondom, s tudtam, hogy lesz is elég, - de azt
is tudtam, hogy ez az Ige újra meg újra eszembe fog jutni,
nem fog elbocsátani s .különösen akkor vesz majd hatal-
mába, amikor hajlamos leszek a "gondviselés" terhes sze-
repét magamra venni s természetesen megrogyok alatta.
Nem vezetek naplót s így nem tudom, hányszor vidámított
meg az immár hátunk mögött levő 1950-es esztendőben ez
a Szeritlélek által elevenné tett Ige. De azt tudom, hogy
sokszor néha egészen váratlanul, újra meg újra a felfede-
zés örömét árasztva ragadott meg. Olyan újjá, frissé, és
életemen eluralkodó hatalommá lett, amitől ha akartam
volna se tudtam szabadulni. Emlékezetem szerint nem pré-
dikáltam ebben az évben erről az Igéről, de ott volt .,min-
den gondolatom alján". (Bereczky A.: A Keskeny út 337. o.)

A vallásos átéZés jelentősége. A vahlásos átélesnek aIé-
riyege abban van, hogy egy 'addig idegen vallásos,gondolatot
a lelkünk megragad, sannak tartalmát átéli. Az ilyen gondo-
lat csupán kis része annak a megszámlálhatatlanul sok gondo-
latnak és képzetnek. mely mindnyájunk lelkében benne rej-
lik. Ugyanígy: a gondolatoknak ésképzeteknek csak kis része
az, amely az énnel ilyen eleven, személyes kapcsolatba jut.
A személyes átélés viszont nagyon fontos szerepet játszjkaz
énképződésben, a lélek fölépítésében, kialakulásában. Erede-
tileg idegen gondolatok, szellemi tartalmak feldolgozása,
"megemésztése" az átélés dolga. A gondolat bevonása az én
személyes szfér ájába az "elsajátítás" pszichológiai aktusa ré-
vén történik. Ez az aktus a szeretet, a bizalom és 'a hit jelen-
ségeiben egyaránt jelen van, s a magasabb Lelki élet lélek-
tanában fontos a; szerepe. Élesen meg kell különböztetni a
lélek tárgyi tartalmaitólfképzetek, érzetek stb.),Az elsajátítás révén az én és a vallásos gondolat között
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élő kapcsolat jön létre: a vallásos gondolat így az én szemé-
lyes értékéve válik. Az én ezzel a gondolati-szellemi érték-
kel, melyről korábban talán éppen csak tudott, most gazda-
gabbá lesz. A vallásos gondolat részéve lesz a személyiség-
nek. Az átélt gondolat nemcsak látókörét tágítja, hanem jö-
vendő értékelési lehetőségeit is. Minden új megismerés, min-
den új gondolat hasonló módon jelentheti lelk:i meggazdago-

. dást. Azonban, ha csak énünk értelmi, külső réteget érintik,
.nincs mélyreható személyes hatásuk.

Az új, személyes élő kapcsolat az én és a vallásos gon-
dolat között teremtő-alkotó szellemi folyamatot jelent. A lé-
lek, mínt legbensőbb valóságot, mint igazságot éli át, mely
kötelező jellegű is: a későbbi döntéseknél méTtékadóvá válik.
Így jönnek létre azok a személyes értéknormák, amelyekhez
vitás esetekben az új értéket hozzámérjük. Amikor értékelek.
amikor választanom. döntenem kell, akkor döntésemet ezek
az átélések: élmények szabják meg.

A Iehki életet struktúráItan, rétegesen kell elképzelnünk.
Az én tulajdonképpeni magvát őszinte és igazi állásfoglalások
képezik. Ezek az állásfoglalások egész "természet"-ünk, jel-
lemünk szempontjából döntő fontosságúak. E mag körül he-
lyezkednek el a kevésbé személyes aktusok és tartalmak: egy-
felől az érzelmek, másfelől az akarati aktusok Ezek közül a
képzetek és érzelmek a legkevésbé személyesek. A legkülső
réteget alkotják a gcndolatok, amelyek: egészen személy te-
lenek és elvontak lehetnek. Ebben van az erejük is és a gyen-
geségük is.

Ez a rétegelmélet természetesen csak hasonlat. Elkép-
zelhetetlen dolgaikat szemLéltetünk vele. Nem szabad össze-
téveszteni az úgynevezett mélylélektan, s a Iélekgyógyászok
únvrétegelméletével sem. Itt egészen más mélységekről van
szó, s nem a normális. énből lehasadt és tudattalanba fojtott
tartalmakról. Ez utóbbiak ugyanis beteges, patológikus vagy
tudattalan rnélységek. A tulajdonképpeni és valóságos lelki
mélység a normális lelki élet végső személyes magva, ame-
lyet értékekkel telítettnek kell gondolnunk. Ehhez a maghoz
nehéz hozzáférkőzni. Csak kivételes esetekben, gyorsan múló
pillanatokban jelenik meg olykor, egészen alaktalanulvtarta-
lom nélkül, színtelenül. Viszont csak ha a leliki életnek ezt az
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egészen személyes magvát és természetét ismerjük, értünk
meg bizonyos fontos beteges tüneteket is, például a lélek
könnyen sebezhetőségét (különösen a gyermeknél s a gyönge
jellemeknél), a pszichoanalízis traumáit, sebhelyeit, de a lé-
lek sajátos elkérgesedését is.

A vallásos átélés lefolyása. A vallásos átélés döntő je-
lentőségű H vallásosság kialakulásában, s egyáltalán a vallásos
lelkület és a vallásos ember létrejöttében. Amit a vallásos em-
ber 'hisz,arról átélesei révén szeréz bizonyosságot. A személy-
telen gondolat pszichológiai szempontból mozdulatlan, merev,
szinte holt dolog. Mint valami plátói eszme vagy természeti
törvény lebeg felettünk. Az, hogy 2 X 2 = 4, reggel, délben,
este ugyanaz. Sőt a történelem és az egyéni élet rninden kor-
szakában is: se a tartalma, se a formája nem változik, nem
lesz sem erősebb, sem gyengébb. Viszont HZ érzés fokozódni,
erősödni, vagy pedig .gyengülni, lecsendesedni, ebhalkulni és
elhalní tud. A lelki aktusok és funkciók mások mint a sze-
mélytelen gondolatok. Az akarás különleges görbevel ábrázol-
ható. Az akarat először éppen csak hogy halkan jelentkezik,
azután egyre erősebbé válik, majd H legmagasabb pontot is
túlhaladja ésvégül elhal, látszólag eltűnik, illetőleg a kihatá-
saiban folytatódik (lásd az ábrát). Hasonlót kellett megállapí-
tani a vallásos lelki átélésekről is.

közöny /egykedvGség/

Ha az előfeltételek megvannak. s erősebb vallásos átélés
jön létre, annak lefolyását a fokozatok vagy fázisok egész so-
rám lehet felbontani. így egy nyolc fokozatból álló lélektani
sort állapíthatunk meg, amely szerint a vallásos átélés kifej-
lődik, csúcspontját eléri, s azután ismét elhal.



Ezek a fokozatok a következők:
1. Az első a tisztán gondolati megértés fokozata, Ahhoz,

'hogy egy mondattal vagy gondolattal kapcsoiatban állást tud-
jak foglalni mindenek előtt az szükséges, hogy megértsem.
Ez a fokozat tehát azonos az odafigyelés vagy figyelmes ol-
vasás mindennapos folyamatával. Rejtve és tudattalamil más
dolgok is mozgásba jöhetnek: például a beállítottság s a vele
kapcsolatos akarati tendenciák.

2. A megértést különleges érzések vagy érzetek kísérik.
Így például az a régen ismert és többnyire élettelen gondolat,
hogy: "Isten irgalmas", talán hirtelen visszhangra talál a lel-
kemben ésmegtelik sajátságos meleg érzéssel. Ez nem csupán
annak a jele, hogy szervi érzeteim támadtak, hanem annak is,
hogy az éri-tevékenység is, mozgásba lendült, illetve, hogy
énem is működni kezdett.

3. A harmadik fokozatban még határozottabba lesz az
átélés. Már tudni lehet, hogy rokonszenvet, bizalmat vagy
ehhez hasonlót fog-e jelenteni. Az olvasott vagy hallott dolog
világos benyomássá válik: "megragadó", "ekagadó", "ma-
gávalragadó", "felemelő" stb. (lásd az ábrát). Ez jelzi azt a
fokozódó jelentőséget, amelyet a gondolat számomra jelent.
Az én résztvétele az átélésben még erősebbé vált.

egykedvilségun8.lom
fáradtság

4

1

akarati
aktivitás

"én't

"Én"
akara i passzivitásautomat1kus ÉntunKc16
"a lélek ragad magával",
"elmélyedés" •
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4. A negyedik fokozaton az átélés mint tudatos tevé-
kenység jelentkezik: Akarom, hogy ez a gondolat megragad-
jon, akarom, hogy hasson rám. Vagy: igyekszem elmélyedni
a gondolatban, hogy azt magamba fogadjam.

ll' •• Engedtem, hogy a szavak hassanak rám, s azok szin-
te egyensúlyoztak ("balanszíroztak") lelkem mélyének a
felszínén (!). Öntudatlanul vártam, micsoda hatásokat fog-
nak rá gyakorolni."

5. Az ötödik fokon az aktus a legmagasabbra fokozódik.
Itt a vallásos átélés már nem csupán egy a többi élmény közt,
amelyek egyidejűleg foglalnak helyet a tudatban. Most már
az egész én a vallásos gondolat hatalmába került és mozgásba
lendült: ·az én egésze azonosítja magát a gondolattal s vele
eggyé olvad. Ha ez az átélés igen erős, akkor az elsajátított
vallásos gondolat új kinyilatkoztatás, ihletés jelentőségére
emelkedhetik, ami igen erős érzelmekkel jár. Például:

" ... Nagyon boldogító érzésem volt közben... Örült
örömet éreztem. Mintha az örömtől ki kellett volna bújnom
a bőrőmből. Alig tudtam ülve maradni ... "

6. A hatodik fokon túl már nem fokozódik az átélés. En-
nek a fokozatnak a sajátossága abban rejlik, hogy itt az át-
élés köröskörül tovább terjed az elért szinten. A vallásos
gondolat ésaz én belsőleg egészen közel jutnak egymáshoz:
kettejük 'között az átélés ide-oda áramlik, belsőleg összeköti,
egyesíti, összeolvaszt ja őket egymással. Az én és a vallásos
gondolat között kapcsolat, szintézis jön létre.

ll' •• úgy volt, minthogyha valami meleg sugárzott volna
felém abból amondatból. És úgy volt, minthogyha ...
megte1tem volna szeretettel, és mégis mintha így lett vol-
na: én magam vízben álltam. és a víz egészen a nyakamig
ért, és ez a víz a szeretet volt és az, ami körülvett engem,
az tulajdonképpen bennem volt: egészen a nyakamig ért ...
És e körül a víz körül megint csak mintha még egy tartó
edény, vagy egy fal lett volna, úgyhogy a szeretet mégis
énbennem volt és nem rajtam kívül. Minden olyan csöndes
és nyugalmas volt. Boldogság tertilt el az egészen, s meg-
elégedettség. Úgy éreztem, hogy mégis csak a szeretet a
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legnagyobb. Nemcsak ami engemet illet, hanem másokra is
vonatkoztatva, (Kérdés: ,,:Éreztem" - ez olyan tudásféle
volt?) Nem, valóban éreztem. De úgy gondolom, hogy azál-
tal, hogy az ember kimondja, máris más a színezete, úgy-
.hogy már többé nem az,"

"... Egész sajátos érzés ez... Bizonyos tekintetben az
ember úgy érzi, hogy elvált a szokásos tudatától ... Annyi--
ban résztvettem benne, hogy engedtem, váltsanak ki ezek
a gondolatok érzéseket belőlem, s ezek mellett az érzések
mellett meg is állapodtam."

Ezt az állapotot gyakran szerető szemlélődésnek nevezi
a misztika. Az átélés, mirrt a vallásos gondolat és az én kö-
zötti kapcsolat, világosan jut kifejezésre. Az esztétikai átélés,
a művészi élmény, s a magasabb lelki élet legfontosabb folya-
matai mind ilyen módon zajlanak ie. -

7. Még egy hetedik fokozatot is világosan :ki lehet mu-
tatni: az én tevékenységének fokozatos ellanyhulását, gyen-
gülését, elhalasát. Mintha a hatodik fokozaton kimerült volna,
a hetediken az átélés ereje alábbhagy. Az én az átélés magas-
latáról leszáll, és visszatér a szürke hétköznapba.

Ezen a ponton jelentkezik a különbség az egysze7'ű val-
lásos átélés és a misztikus élmény között. Az egyszerű vallá-
sosság az új gondolatot elsajátítása után megvalósítani törek-
szik. Van olyan, aki magasabbrendű életre szánja el magát"
vagy valamidyen nagy, nemesc&elekedetre. De az is lehet,
hogy erőteljes gondolkodásba kezd, s az átélt gondolat miri-
den következményét igyekszik levonni, belsőleg feldolgozni.
Ez a belső feldolgozás nagyon fontos, miután ma már tudjuk,
hogy az élménye.k elfojtása milyen veszélyes.

A misztikus élmény kihatásai rendszerint egészen má--
sok, A mísztikus élmény a hatodik fokozaton a legmagasabbra
emelkedik egészen az elragadtatásig, sőt az eksztázisig. Ezzel
jár a hetedik fokozaton a teljes kimerülés, a gyors z:uhanás a
földöntúli magasságokból.

Meg kell különböztetnünk még egy utolsó fokozatot is,
mely többnyire félig tudatosan, gyakran öntudatlanul
zajlik le.

*
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Az az új belső viszonyulás, mely az 1-6 fokozatok ré-
vén jött Létre, nem valami gyorsan tűnő hangulat, hanem
-maradandó valami. Olyan, mint a komoly akaratelhatározá-
sok hatása a jellernre. A vallásos gondolat és az én között
létrejött kapcsolat megmarad és tovább hat. Az én meggazda-
godott. Új tartalmakra. szempontokra, gyakran erőkre tett
szert, megerősödött, megnövekedett.

Az én belső magvának ez a változása az egész szemétui-
ségre kihat. Nem rögtön, hiszen időre van szükség, míg az át-
élést feldolgoztuk. Ez a feldolgozás tudatosan is történhetik,
gyakran azonban öntudatlanul megy végbe.

2. A vallásos átélés fajai

A mindennapi életben a vallásos átélés nem mindig
olyan tisztán jelentkezi.Jk,mint ahogyan eddig szóltunk róla.
Többnyire más jelenségekkelkeveredik. Előfordulhat például,
hogya vallásos élmény mély fájdalomból fejlődik ki, de Ias-
sanként elcsendesedéssé, megbéküléssé, belenyugvássá szeli-
dül. Más esetekben a fájdalom érzése Iegalább halványan vé-
gig megmarad, mint alaphangulat. A vallásos átélés külön-
böző képzetekkel, érzésekkel, akarati aktusokkal együtt lép-
het fel, melyek szintén az imént jelzett módon befolyásol-
hatják.

Nagyon fontosak azok a változatok, amelyekben az alap-
élménynek a lényege szokott jelentkezni. Mint tudjuk, az
egyszerű vallásos átélesnek két összetevője van, a gondolati
(szellemi) és a személyes (lelki) tényező. Ezek közül az egyik
alkalomról alkalomra erősebben jelentkezik a másiknál. A val-
lásos átélésnek aszerint alakulnak ki a különböző változatai,
hogy milyen mértékben túlnyomó bennük a gondolati, ilIetve
a személyes összetevő.

A gondolata-szellemi összetevő négy fokozatban jelent-
kezhetik.

A tisztán érzelmi vallásos átélésben a gondolati - szel-
lemi tartalom a minimumra korlátozódik, éppen csak arra,
hogy a szót, a mondatot, a beszédet, az "igé"-t. megértjük.
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Sokkal erősebb a gondolati tartalom a helyeslésnéL
Ilyenkor a vallásos átélest többnyire behato gondolkodás előzi
meg. Az elénk 'kerülő állítást hosszasabban vizsgálgatjuk. vi-
tatjuk. Erre alkalmat adhat a gondolat különleges formája,
nehézke fogalmazása, egy-egy nem könnyen érthető kifeje-
zés, de különleges alkatunk vagy éppen meglevő beállítottsá-
gunk is. Vannak olyan értelmi beállítottságú személyek, akik
mindent óvatosan fontolgatnak. Az egészen természetesen
érző ember is átmenetileg gátlásokkal küzdhet, vagy le van
hangolva, vagy beteg, vagy pillanatnyi tapasztalatok alapján
szkeptíkussá, kétkedővé válik. Emiatt nem képes erőteljes és
közvetlen átélésre, s önkéntelenül is a gondolkodást részesíti
előnyben, mivel az nem olyan f'árasztó, mint az érzelmi átélés.

A vallásosságnak ez a formája tehát nagymértékben in-
tellektuális természetű. De még mindig személyes a jellege..
A vallásosság klasszikus dokumentumai között sok az ilyen
jellegű emlék (zsoltárok, apostoli levelek, evangéliumok szö-
vegében).

Még kevésbé van kapcsolatban az énnel a méltányoló,.
elismerő fokozat. Ilyenkor szinte személytelen megfontolá-
sok állnak az előtérben. Logikai okokból értek egyet a vallá-
sos gondolattal. Egyszeruen megállapítom eddigi értékeléseírn
alapján a gondolat helyességet. Valami kevés személyes moz-
zanat azonban még mindig van ezen a fokon is.

A személyiség részvétele a legkisebb mértékben van
jelen a negyedik csoportban, amikor egyszerűen igaznak
minősítem a vallásos gondolatot, amellyel találkozom. Itt már
szinte kizárólag a gondolkodás lélektanának az ismert törvé-
nyei játszanak szerepet, érzelmek, szenvedélyek, rokonszenv
vagy ellenszenv nélkül. Az én nagy rnessze égből vesz részt
az egészben.

E négy fokozat alapján az embereket típusokba oszthat-
juk. Beszélhetnénk bibliai alapon Tamás-tipusról vagy
Péter-típusról, sőt Nikodémus-tipusról is. A Tamás-termé-
szetben háttérbe szorul a személyes érzelmi mozzanat, s elő-
térbe kerül az értelem, a gondolkodás. Ugyanez az ·eset a
Nikodémus-lelkületüeknél. A Péter-tipusoknál viszont az ér-
zelmek és a szenvedélyek játszanak döntő szerepet,

A vallás- és az egyháztörténet különböző irányzatait és
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korszakait is ezek szerint a fokozatok szerint lehet megérteni,
A felvilágosodás korában a gondolkodás játszotta a föszere-
pet,az ebredési mozgalma!k.nál és a rajongóknal inkább az.
érzelmi, személyes állásfoglalások. Ennek: a négyes csoport-
nak az ismerete kulcsot ad kezünkbe szellemtörténeti problé-
mák megértéséhez is.

2 J 6 7 8

Elmény- " tudat határa - Halálstád1\1rnol<
Az prtelmi ténvezl!k O nLa
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A tudatosság fokozatai (lásd az ábrát). A vallásos átélés-
nek nemcsak a gondolati-szellemi összetevője jelentkezhetik
különböző mértékben. Az átélés másik oldala, az éri-tevé-
kenység .is különböző változatokat mutathat fel. Ezek még
tarkábbak és áttekinthetetlenebbek lehetnek, mint a gondo-
lati formák. Az éri-tevékenységnek ezek a változatai egészen,
a misztika titokzatos kapuihoz vezetnek. A misztika magya-
ráza.táraaligha képes más, mint a íkísérleti valláslélektan.

A vallásos átélés megértéséhez nem elegendő a vallásos.
átélés tartalmi leírása sem. Ellenben: -

1. A tudatfokozatok rendje mint külső keret a vallásos-
ságrnegértéséhez elengedhetetlenül szükséges,

2. Az. én tevékenységének: s a tevékenység'fokozhatósá~
gánaka felfedezése szintén nagyon lényeges.
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3. Fontos ismerni az egyes tudatfokozatok s az éri-tevé-
kenység velük párhuzamos fokozódása v:agy csökkenése kö-
zötti összefüggést.

4. Végül a lelki folyamatok ébrenlét feletti és ébrenlét
alatti számos változatát ke}.!ismerni.

Mindezt szinte geometriailag lehet ábrázolni, mint va-
lami koordináta-rendszert.

A tudatállapotokat három nagy csoportba sorolhatjuk:
1. az ébrenlét alatti, 2. a normális ébrenléti, és 3. az ébrenlét
feletti tudatállapotokba.

Az ébrenlét alatti állapotok a kővetkező sorrendben fo-
kozódnak a normális tudatosságtol lefelé haladva: normális
ébrenlét, szundikálás, éber alvás, álrnodó alvás, mély alvás,
hipnózis (amely megintcook Jegalább négy fokozatot tartal-
mazhat, egészen a legmélyebb hipnózisig és a halálig). Itt
részint rnindennapi dolgokról van szó (alvás, álom), részben
rendkívüli dolgokról (hipnózis, halál).

A normális ébrenlét azt lazátlagos tudatállapotot jelenti,
amelyben napközben vagyunk, ahol tüzetesebb vizsgálat ese-
tén szintén nagyon sokféle fokozat állapítható meg.

Az ébrenlét feletti állapotok a lelki életnek csaknem
kizárólag rendkivüli, rendszerint nagyon gyorsan tűnő foko-
zódásai. Ezek a normális ébrenlétből kiindulva felfelé foko-
zódnak a "fokozott ébrenlétig" (Hellwachseín), azután még
tovább az elragadtatásig, majd az egzaltáltságig, legvégül az
önkívületig (eksztázis), rnely megint csak a halálba rnehet át.

Ezekből a lelkiállapotokból eddig csak egészen keveset
sikerült tüzetesen kivizsgálni. Magáról az alvásról sincs egy-
-értelmű tudományos elmélet, nem is említve különböző má-
moros állapotokat, s az eksztázist. A hipnózis elmélete sincs
egészen tisztázva orvosi szempontból sem. Egyébként már
Kant rámutatott e problémák döntő ismeretelméleti jelentő-
ségére. A tudatfokozatok általános rendje azonban tisztázott-
nak tekinthető.

Ha a tudatfokozatok rendjében lefelé haladunk, akkor a
tudat aktivitása lassanként 'alábbhagy, kikapcsolódik, elszi-
getelődik, sőt eltompul. A figyelem egyes képzetekre, gondo-
latokra és érzetekre koncentrálódik, ritkábbari érzelmekre.
Míg eddig csak egy-egy gondolat vagy képzet dominált és tel-
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jeserrbetöltötte a tudatot, rnost már gyorsan növekszik a tu-
datban helyet foglaló tartalmak száma, egészen az áttekinthe-
tetlenségig. Ezt jól meg lehet Hgyelni az álmoknál.iarnelyeket
éppen ezért olyan nehéz emlékezetben tartani és szavakba
foglalni.

Ellenkező a helyzet akkor, hogyha a tudatfokozatokban
felfe,lé haladunk: a tudat egyre erősebben koncentrálódik
egyetlen egy tartalomra. A tartalmak száma tehát egyre ki-
sebb lesz, minél magasabbra emelkedünk a fokozatok során.
Ebben a gyakorlaeílag igen fontos fokozatsorozatban érdeke-
sek a más természetű jelenségek is (megnyugvás, súlytalan-
ság, lebegés, melegség stb.).

Az elragadtatás ál1a.potátólfölfelé már csak egyetlen
egy képzet vagy gondolat tölti be a tudatot, s uralkodik fe-
lette. Mindennapi esetek illusztrálhatják ezt az állapotot. Ha
megrendítő táviratot kapunk ("atyád hirtelen meghalt"), a
hír kezdetben annyira betölti a tudatot, hogy semmi másl-a
nem tudunk gondol:ni("se nem látunk, se nem hallunk"). Be-
csapódhatik "azajtó, felsírhat a gyerek, megszólíthat valaki,
nem hallom, A környezetbőf teljesen kiszakadtam, Az az el-
ragadtatás azonban, amelyről a vallási és misztikus tudat-
fokozatokban szó van, egészen más természetű. Megint más
természetű az elszigetelődés a környezettől ahhoz képest,
ahogyan az alvás közben vagy hipnózisban történik.

Ezek a legmagasabb .tudatfokozatok csak bizonyos val-
lásos átélések felől közelíthetők és érthetők meg. Sőt csak
bizonyos sajátosan misztikus élményekkel kapcsolatban lép-
nek fel. Innen érthető, hogya tudatosság fokozódásával a
bennünket eltöltő gondolat sulya és jelentősége növekszik, sőt
a végtelenségig mélyülhet és erősödhetik. Ez az élmény en-
nél fogva erőteljes tapasztalással jár még akkor is, hogyha
utólag képtelenek vagyunk közölni tapasztalatainkat. A bizo-
nyosság, a meggyőződés párhuzannosan fokozódik az átélés
fokozódásával (lásd az ábrát).

Azeksztázisban például a rnisztikus is.az istengondolatot
éli áto Ez a gondolat azonban többé nem marad "peremfoga-
lom" vagy "hatádogialorn", mint ra közönséges, mindennapi
lelkiállapotban, hanem egyedül és kizárólag ez a gondolat
tölti be az egész tudatot és olyan erős, annyira meggyőző,
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szemléletes. jelentős és mély lesz, hogy azt közönséges ha-
landó el se tudja képzelni, Ezek az élményeik:legalább olyan
nagy erővel vonzzák a misztikust, mint ahogyan morfiumra,
kokainra vagy ópiumra vágyakoznak. azok, akik már megis-
merték és átJéliJékezeknek a kábítószereknek a hatását.

Ezektől a valóban "transzicendens" tudatállapotoktói
ajánlatos tar-tózkodni. Belőlük vieul ki az a sok fantasztikus.
és alaptalari elképzelés, amivel tele van a vallástörténet.

Arnint láttuk, a tudatosság legmagasabb foka: az eksztá-
zis alkalmilag a halálba mehet át, a tudat legmélyebb foka:
a hipnózis szintén. Rejtély: hogyan záródhatnak ezek az egy-
mástól annyira különböző tudatfolyamatok egyetlen körré?
Újabban nagy figyelmet fordítanak: az alvásra, az alvás sajá-
tos gyógyhatására is, lelki és testi betegségeknél egyaránt.
Ugyanígy az ébrenlét feletti ál1apotok, amilyen az eksztázis,
az elragadtatás, nemcsak rejtélyes élményeknek minősülnek,
hanem testi-lelki kihatásuk is igen figyelemreméltó.

A vallásos és misztikus átélés fokozatai. Az előbb ecse-
telt tudatfokozatoknak nagy a jelentőségük a vallási és misz-
tfkus átélés megértése szempontjaból. Ugyanakkor a vallásos
átélések. fényit vetnek a tudatfokozatókra is. A vallásos át-
élésben az éritevékenység ésaz egyes tudatfokozatok egyetlen
vonal1al ábrázolhatok. A következőképpen: '

a) Az egyszerű (normális) vallásosság átélese .az ébren-
lét tudatfokozatan belül kezdődik, mégpedig - mint láttuk -
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A vallásos átélés legbensőbb lényegét is gyakran misz-
tikának mondják, pedig tulajdorsképpeo a vallásosság normá-
lis, egészséges megjelenésmódjáról beszélnek. Jobb lenne
ilyenkor inkább a misztérium szót használni. A félremagya-
rázás oka abban rejlik, hogya vallásos átélésben is van va-
Iami titokzatosan vonzó. Amvart fokozza, hogy oavallastörté-
net a fokozott vagy túlfokozott vallásosság történeti emlékeit
mind a misztika fogalma, alá foglalja, tekintet nélkül arra,
hogy rni idézt elő a fokozódást (alkohol vagy más kábítószer,
szekszuális eksztázis stb.). Ez helyetelen. }J

d) A mísztíka fogalmának tisztázása érdekében a rnisz-
tikus lélek tulajdonképpeni szándékából és összmagatartásá-
ból kell kiindulni. A misztikusok oavallásos átélés fokozása-
tél és elrnélyülésétől várják, hogy már a földön eggyé legye-
nek IstenneL Ha ezt elérik, egyfelől megvigasztalódnak, más-
felől bízonyosságot szeréznek afelől, hogy van egy másik vi-
lág, mely "e világ gyötrelmeiért" kárpótolja őket. Ilyen tala-
jon virul ki oamisztikus élmény.

A misztikus átélések ritkán fordulnak elő és gyorsan
tűnő pillanatokig tartanak. A közőnséges vallásos átéléstől
nehéz elhatárolni őket. A római katohkus egyháznak is prob-
Iémát jelentenek. A katolikus egyház a miszti'kát mindig
.nagyrabecsülte, de megkülönbözteti az egészségtelen mÍSZJti-
.cizmustól. Egyiket a másiktól megkülönböztetni az egyházi
vezetőség joga. A protestáns egyházakban bonyolultabb a
helyzet, mert itt az "egészséges" vallásosság normája a szent-
írás. Az egyháztörténetben is nagy a bizonytalanság a mísz-
tika .értékelésében. Ho1 túlértékelik, hol alábecsülik. Ennek
oka nyilván abban Vian,hogy arnisztikus jelenségek lélektani
ismerete hiányzik.

Hogy jobban Iássuk a misztikus jelenségek természetet,
-egy-két idézetet közlünk nagy misztikusoktól:

,
"Nem csinálok titkot belőle - írja Clairvauxi Bernát (in

Cant. 74,5) - hogy hozzám is eljött az IGE (Krisztus, az
Istenfia). Egyszerűen állítom ezt. Többször is -történt. És
bár többször is jött hozzám, néha nem vettem <észre,ami-
kor belépett. Hogy jelen van, tudtam. Hogy jelen volt, ar-
ra emlékszem is. Néha előre éreztem, hogy jönni fog. De
hogy mikor jött és mikor ment, nem vettem ,észre. Mert,



hogy honnét jött a lelkembe és hogy hova ment, midőn
lelkemet elhagyta, megvallom, még ma sem tudom. . . Biz-·
tos, hogy nem a szemen keresztül jött, hiszen színe sincs.
Sem a fülön keresztül, hiszen nem hangos". (Kühár F. i. m.
128.)

Sz. Teréz többször ír hasonlóan:

"Néha olvasás közben megragadott az Isten jelenlétének
érzése. Teljesen lehetetlen volt, hogy kételkedjem abban,
hogy ő bennem van és hogy én egészen belemerültem. Nem
vizió volt, hanem úgy hiszem az, amit misztikus theológiá-
nak neveznek."
(Életrajz 10, Kühár F. i. m. 128.)

Egy múlt században élt misztikus nő vallomása (1874):

"Egyedül voltam... Lelkemet hirtelen... elárasztotta
Isten jelenlétének érzése. Úgy éreztem, mintha a valóságot
érezném. Isten itt volt, közel hozzám. Nem láttam, de jelen-
létéről oly biztosan meg voltam győződve, mint ahogy a vak
biztosan érzi, hogy valaki, akit érint és hall, vele van. Es
isteni áhitat, béke, öröm volt a szívemben". (Lucie Christi-
ne, Kühár i. m. 129.).

Ezekből a példákból kitűnik, hogy általában mit akar
és mire törekszik a misztikus lélek. A nagy mísztikus iskolák,
a nemkeresztyének is, arra tanítanak, hogy sokféle módszer
van az Istennel való egyesülésre. A misztikusok módszertana
tapasztalati megfigyeléseken alapszik. Valójában a misztika
51- legkegyetlenebb kísérleti valLáslélektan. De nem mindenki-
nek adatott meg, hogy a valláslélektan titkait ezen az alapon
közelítse meg.

e) A misztíka további tisztázása céljából vissza kell gon-
dolnunk arra, hogy az éri-tevékenység és a vallásos gondolat
közötti aránynak különböző Iehetőségeí vannak a vallásos át-
élésben. Vannak olyan vallásos átélések, amelyekben a gon-
dolat a túlnyomó, s a személyes tényező háttérbe szorul. De
vannak olyan lelki folyamatok is, ahol meg a gondolat sza-
rul háttérbe és az éri-tevékenység a túlnyomó. A misztikánál
az éri-tevékenység kűlönösen fokozott, sőt egyenesen túlfo-
kozott.
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Ez rninden vallásos átéléstől megkülönbözteti. Már a be-
állítódás is az élmény rnélységének a fokozását szolgálja. Ez
akaratlanul is így lehet. Ennek a beállítódásnak a következ-
rnényeképpen a misztikus átélések az ébrenlét feletti tudat-
fokozatokba emelkednek.

f) A misztíkus átélesnek három egymástól különböző
formája van: 1. az egzaltáltság, rnely még nem éri el a leg-
magasabb tudatfokozatoket s az egyszeru vallásos élménytől
alig különbözik. Már az érzelmektől fűtött vallásos közössé-
geleben is találkozunk vele. 2. A tuLajdonképpeni trüsztika,
rnelyet teljesen kitölt az Istennel való egyesülés élménye.
A klasszíkus mísztíka irodaImában sok példát találunk rá.
3. A sokkal ritkább eksztázis, mely öntudatlanságig fokozód-
hatiik.Eksztatikus nyelveken szólóknál Iehet tapasztalni. Meg-
jegyezzük, hogy kísérleteinkben ezeknek az átéléseknek csak
a kezdeti stádiumait lehetett megfigyelni. Viszont mindenütt
találkozhatunk velük,ahol a vallásos átélés fokozására törek-
szenek. A misztikus átélés és a vallásos élmény között közeli
a rokonság. A misztikus átélés kezdeti stádiumai a legapróbb
részletekig (beállítottság, objektív tényező stb.) egyeznek a
vallásos átélés kezdeti stádiumaival. Természetesen szerepet
játszik az is, hogya misztikus átélés milyen gondolatokból
indul ki.

g) A misztika problémát, sőt megfejthetetlen rejtélyt
jelent a közönséges halandó számára. Az ún. normális ember
a rnisztikát éppoly kevéssé érti, rnint a kedélybetegek szörnyű
depresszióit.

Összefoglaljuk a rnísztika megértésének pszichológiai
bázisát.

1. A gondolkodás.háttérbe szorulása miatt a misztíkus
nem tud jóformán semmit sem közölni élményeiről. Átéli
ugyan a legmagasabb fokon a vallásos gondolatot, de nem a
világhoz és az emberiséghez viszonyulásaban. Voltaképpen
tartalmatlan istengondolatot él áto Tartalom nélkül éli át az
istengondolatot. A vallásos gondolat így egészen közel kerül
az abszolút semmihez. A misztikus ember abban sem bizo-
nyos, hogy az istenség személy-e. De ez nem is fontos neki.
Misztíkus átélésekre semmiféle hittant, dogmatikát, tanítást
építeni nem lehet. Emiatt a misztikusok nemegyszer kerül-
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nek az eretnekség, sőt a hitetlenség gyanújába, hiszen élmé-
nyeik tartalom nélküliek.

2. A rnisztikában az átélés így végtelen mélységeket tud
elérni. Kizárólag éLmény akar Lenni és semmi egyéb.

"Földöntúli", "mennyei" élményeiket a misztikusok
nem képesek elmondani. Úgy érzik, beszámolójuk szegényes
dadogás-az élmény nagyszerüségéhez és mélységéhez képest.
Ez érthető: ha átéléseiknek tartaima lenne, azt el .tudnák
rnondani. De nincs, s 'az átélés mélységeit nem lehet szavakba
foglalni.

3. Megértjük azt is az előzők alapján, hogy miért hang-
.súlyozza a rnisztika a lélek, az én jelentőséget. Már Augus-
tinus megmondta: Isten és a lélek érdekli, semmi több. Az
én csakugyan nagyon hangsúlyozottan jelen van a misztikus
átélésben. De ez, az én egészen más, mint az, amely az ön-
.zésben játszik szerepet, Érdeklődése nem erre oa világra vagy
világi dolgokra irányul, mirrt az egcizmusban, hanem kizáró-
Jag az abseolútumra, hogy önmagát végülis egészen feladja.

4. További figyelemre méltó mozzanat a misztíkus je-
Lenségekben az, hogy a ropparit éhnényfokozódást nemcsak
lelki, hanem testi kimerülés is követi. Az egyszerű vallásos
átélesnél ez nem így V8JIl. Az egyszerű vallásos élmény egész-
séges, üdít, frissít, pihentet, s okos tettekbe megy áto A rnisz-
tikus élményt viszont gyakran az Istentől elhagyatottság,
.kínzó fejfájás, a kiégettség sivár érzése, lelki üresség, meg-
rongált idegek, s egyéb kínos állapotok kísérik.

"Istentől egyre távolabb kerülök. Hidegebbé, nyomorul-
tabbá leszek, minél inkább szomjazom a vele való egysé-
get. Nem az érzés érdekel. Ennek hiányát szívesen elvisel-
ném, ha a lényeg az enyém lenne. De hogy én nem lehetek
őbenne, hogy egy órán át sem lehetek vele egészen egye-
dül, hogy minden kicsinyes házi probléma a legszentebb
pillanatokban megzavar és gondolataimat eltereli, az szá-
momra annyira elhordozhatatlan, hogy - köpni tudnék."
(A. Schlatter, egy evangélikus misztikus nő).

A misztikus iratok rendszerint elhallgatják a misztíká-
nak ezt a végső fázisát. Pedig az élmény után éber állapotba
kerül vissza a misztikus lélek, egyideig nyugtalanul vergődik,
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míg végül elveszti eszméletét, s az ébrenlét fokozata alá
merül.

Miután az embernek csak egy lelke van, minden foko-
zott érzelmi átélés az imént előírt módon zajlik le: a művészi
élmény, s annak különböző formái, de a szerelrni élmény is.
Az élményfolyamatok hasonlósága következtében érthető,
hogy a vallásosságot a nemiségből származtatják le néme-
lyek, különösen mivel a szerelrnet 'Olykor vallási kifejezé-
sekbe öntik. Ez, azonban nem tartható fenn.

A misztikus átélés igen gyorsan a normális ébrenlét
foka alá süllyed. Innen van, hogy az egyszerű vallásos átélés-
hez képest a misztika annyira terméketlen. A misztikus em-
ber nem a cselekvés embere, hanem a tűnődésé, szemlélődésé,
elmélkedésé, elmélyedése: szinte állandóan a saját lelkével
van elfoglalva. De itt is vannak 'kivételek: voltak olyan misz-
tikusok, akik nagyon is tevékenyek voltak és történeti ha-
tásuk ma is érezhető.

Milyen szerepe van a rnisztikában az akaratnak?
Az akarat magában a vallásos átélésben ugyan nem ját-

szik szerepet, de azt megelőzi. Ezért misztikus közösségekben
az akarat iskolázásának a jelentőségét nagyon 'hangsúlyozzák.
Az átélés fokozódása nem automatikus folyamat, mint a vallá-
sos érzés vagy az istengondolat fellángolása. A fokozott érzel-
meket csak az akarat és a figyelem erőteljes és kitartó kon-
centralása termelheti ki.

h) Minden vallásos átélésben előfordulnak gyöngébb
misztikus jelenségek. A valláslélektani kísérletek során egé-
szen normális személyeknél is számos olyan jelenséggel lehet
találkozni, amelyet 'korábban csak a klasszikus misztika iro-
dalmából ismertünk. Tehát nem minden misztíkus átélést sza-
bad abnormisnak minősíteni. Már az első valláslélektani ikí-
sérletek során lépten-nyomon misztikus jelenségek bukkantak
fel, pl. fény jelenségek, víziók, felülről jövő hangok, "Lebe-
gés" stb. Az újabb kutatásokban is ugyanez a helyzet.

A misztikus átélések során tapasztalható Iényjelensé-
gek, mozgásérzetek, titokzatos hangok stb. tulajdonképpen
"peremélmények". Naív emberek ezeket tartják a vallásos
élményekben a leglényegesebb eknek, pl. a "nyelveken szó-
lók" és egyéb szektasok. Pedig a vallásos átélések lényege
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nem ezekben a külső jelenségekben rejLik, hanem azok szel-
lemi tartalmában s az átélő megváltozásában. A vallásos át-
élés az én egészét magával ragadja. Ezért természetes, hogy
az átélés izgalma a külső lelki erőket és képességeket is moz-
gásba hozza. Nem járnánk el helyesen, ha a vallásosságot ezek
szerint a külsőséges kísérőjelenségek szerint ítélnénk meg.
Az ótestarnentomi nagy prófétákat például tévesen értelmez-
ték akkor, amikor a mellékes jelenségekre irányították ná-
luk a figyelmet, sőt azokban látták a lényeget (pl. Ézsaiás
6-ban a szeráfokban). Az ilyen hibás írásmagyarázat követ-
keztében a nagy prófétákról torzkép keletkezett, s tulajdon-
képpeni mondanivalójukról elterelődött a figyelem. AiTOSSZ
valláslélektan olyan, mint a babona: a föltűnőt, a külsősége-
set tartja fontosnak, s a lényeget figyelmen kívül hagyja. In-
nen érthető sok tévtan is, rnint a spirítizmus, .Játnokok" jö-
vendőmondó képessége stb. Sokszor vezető "teológusok" is a
vallásos életnek ezekben a ikísérő jelenségeiben látják a lé-
nyeget. Csak ha €o kísérő jelenségek általános elterjedtségét
felismertük, láthatjuk be ezeknek a tévedéseknek a miben-
létet. A próféták, az evangéliumi, általában újszövetségi taní-
tások, és mindenek előtt Jézus igehirdetése az emberi szív
megváltozását tartották fontosnak, nem pedig azt, hogy va-
laki fényjelenségeket vagy különleges. érzéseket él-e át, szel-
lemes 'gondolatokat produkál-e vagy hirtelen megtéréséról
tud-e beszámolni.

i) A normális vallásos átélés mindig éber áLLapotban
játszódik le, nem pedig ébrenlét alatti vagy feletti fokozatok-
ban. A vallásosság épp úgy feltételezi a tudatosságot, mint a
a művé zet es a tudomány. A tudat lefokozott állapotaiban
gyakran kivírulnek ugyan látszat-csodák, ezeknek azonban
az igazi vallásossághoz kevés a közük.

A vallásos élmények előfeltéteIeinél és utóhatásainál
más a helyzet. Ezek már a tudattalanban is lejátszódhatnak,
Itt azonban még sok a megoldatlan kérdés. Amit a freudi és
egyéb pszichoterápia a tudattalanról állít, hiteles felülvizs-
gálatra, 'lehetőleg kísérleti ellenőrzésre szorul.

A protestáns teológiában a misztikus átélest általában
helytelenítuk, viszont a katolicizmus az egészséges misztikát
nagyon becsüli, s különleges kegyelmi ajándéknak tekinti.
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A valláslélektan tartózkodik értékítéletektől, s mindössze
annyit tehet, hogy kidolgozza a vallásos élet három alapfor-
májának lélektanát: az ésszerű, az egyszerű és a misztíkus
vallásosságet. Mégis rá kell rnutatnunk, hogy a rnisztikus él-
ményben nagy veszélyek rejlenek, de oaracionális vallásos-
ságbanis. A valláslélektan lehetőséget nyújt arra, hogyave-
szélyektől tartózkodjunk és másokat óvjunk.

j) A rnisztika és a vallásosság egyoldalú történeti szem-
lelete, mely a valláslélektant figyelmen kívül hagyja, a XIX.
.század 'hisztoricizmusának öröksége. Kizárólag történeti mód-
ezerekkel a vallásosság mibenlétének tisztázása lehetetlen.
Lélektani tájékozottság nélkül például könnyen össze lehet
téveszteni olyan különböző jelenségeket, mint arnilyen a sze-
relmi mámor és a misztika, vagy amilyen az elmélyedés és
az imádság.ae eksztázis ésaz őrjöngés. Történelmi módszerek-
kel még olyan kortársunknsk atörténetét, mint amilyen Sun-
dar Singhé is, milyen ellentanondásosan írták meg! Vannak,
akilk rögeszmékre vagy önhipnózisravezetik vissza különleges
lelkiállapotait, mások pedig szeritnek tartják. A történettudo-
mányból hiányoznak még azok a krrtéríumok, amelyek meg-
bízhatóságát és szavahihetőségét biztosíthatnálc.

Semmiesetre sem becsüljük le azt az értékes anyagot,
amelyet a múltbólgyűjtöttek össze a történészek. Ez az anyag
azonban sokkal értékesebb lenne és egyértelmű eredmé-
nyelore vezethetne, hogyha az egyháztörténészek jobban 1.S-
mernék a ma élő vallásos embert. Akkor nem fordulna elő
az, hogy Sundar Singhet hol Assisi Ferenchez, Pál apostolhoz,
sőt Krisztushoz hasonlítják, hol meg szédelgőnek mondják.

A régi mísztíkusokat, s így a legkiválóbb vallásos egyé-
niségek tekintélyes részét azon az alapon, ahogyan ma
már a valláslélektan a misztikát ismeri, könnyen lehet meg-
.felelően kategorizálni és értékelni.

Vannak még természetesen súlyos kérdések, amelyek
megoldásra várnak. A magasabb misztikus fokozatok rníben-
Iétét sokkal jobban meg kellene vízsgální, mint ahogyan ez
eddig történt. Fontos lenne tisztázni például az elragadtatás
és az eksztázis 'különböző formáit. így ki lehetne hámozni a
gyakran akaratlanul is túlzó és fantasztikus tudósítások va-
lóságos lényeget. Különösen érdekes problémát jelent, hogy
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a legmagasabb rnisztikus tudatfokozatok és egyes ébrenlét
alatti fokozatok között hasonlóságok fordulnak elő a kétféle
fokozatsor alapvető különbsége ellenére. Az öntudat kialszik
itt is, att is. Miridkét fokon erős meleg- és fényérzetek lép-
nek fel. Mindkét esetben a lélek: elszigetelődik a környezet-
től. Honnan erednek ezek a párhuzamosságok? Nem úgy
van-é, hogy az eksztázis egyik: formája pl. a buddhizmusban
ébrenlét alatti árlapotok felé törekszik, szemben azzal az eksz-
tázissal, amely a lehető legnagyobb megvilágosodásra tőrek-
szík? Ez a misztika értékelését is döntően meghatározhatná.

A vallásosság egyéb áitauunos jellemvonásai.

a) A vallásos alapélményben minden vallásosság lé-
nyege megvan. A vallásosságnak azonban a gyakorlatban na-
gyon sokféle formájával, megjelenésmódjáv:al találkozunk.
De vannak általánosan jellemző vonásai azalapélményen túl
is. Ezek a jellernvonások nem jelentenek különleges funkció-
kat vagy gondolatokat, hanem az ember egész mivoltából
erednek.

Minden igazi vallásosság egyik ilyen általános jellem-
vonása annak komolysága. A vellás nem játék. Még a hu-
morral s a költészettel is nehezen fér meg. Teljes odaadást
és lelkesedést kíván, illetve erre vonzza a lelket. A racioná-
lis vallásosság szűrmi nem akaró kutató és gondolkodó mun-
kája is a vallásosság egész énünket megragadó és vonzó ere-
jéről beszél. Méginkább a vallásos lelkesedés, az elragadtatás
és az egzaltáltság.

A nem őszinte vallásosság persze nagy szerepet játszik
.a mindennapi életben. Ebből éppen a mély komolyság hiány-
zik. A vallás ez esetben valóban csak "peremélmény". Minden
őszinte átélés (a szereteté, a barátságé,a bizalomé is) abszo-
.lút érvényre tart igényt. Az igazi élmények ezért nagymér-
tékben befolyásolják és formálják a lelket. Amit átéltern,
azt meg nem történtté tenni nem lehet. Az rendszerint énem
részéve válik és további fejlődésemre, gondolatvilágom, ér-
zelmeim és cselekedeteim alakulására befolyást gyakorol. Az
.élménynek nagyobb a meggyőző ereje, mint a logikus gondo-
laié, Noha 'a kisérletek során előfordulhat, előidézésére az
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ember tulajdonképpen nem képes. Mindig az újnak, a szo-
katlannak. a rendkivülinek a bélyegét viseli magán. Nagyon
nehéz leírni, s ezt költők és kutatók gyakran hangsúlyozzák.

b) Ha egy pillantást vetünk a vallásos átéléssel luuáros
lelki jelenségekre, akkor annak sajátossága még jobban ki-
tűnik. A művészet, a tudomány vagy az erkölcsiség is az em-
ber egész énjét veszi igénybe. Azok azonban a látható világ-
gal foglalkoznak. A vallásos átélés az abszolutumra, a transz-
cendensre, az észfelettire, a "túlvilágra" irányul. Az idevo-
natkozó belső kényszer ellenállhatatlan. Ez a belső csillapít-
hatatlan kényszer adja meg a vallásos élet dinamikáját.
A vallásos ernber nem tud a földi világon belül teljes meg-
elégedésre jutni. Megelégedést, megnyugvást, csak a belső
átéléstől, megújulástól vár. Ennek a megújulásna!k tartósnak,
folytonosnak, állandó jellegűnek kell lennie. Vannak, akik
egyszerre, hirtelen akarnak döntő módon másokká lenni, és
így jutni belső megnyugváshoz. Az önáltató eljárások azon-
ban nem tartanak sokáig, s kudarcba fulladnak a valósággal
történő találkozás során. Ez vonatkozik mindenféle autoszug-
gesztióra is. Belső igazság nélkül nincs tartós megnyugvás.

A vallás értékeiért való küzdelem állandó. Ahol eleven
vallásosság van, ott mindíg feszültségek is vannak. A lélek
hol megtalálja belső nyugalmát Istenben, hol kénytelen meg-
tapasztalni Istentől való távolságát és elhagyatottságát. A val-
lásos ember soha nem elégszik meg azzal, amiben részesűlt,
hanem egyre magasabb értékek felé tör. Az igazi vallásosság
állandó belső növekedés és értékekben való gazdagodás. In-
nen van, hogy noha a vallások mindenkor nagyon el voltak
terjedve, az igazi vaUásosság ma is, mint mindig kivételesen.
ritka jelenség.

3. Az ellenvallás

Tagadó álLásfoglalások. Már az amerikai valláspszicholó-
gusok kiszabadították a megtérés fogalmát addigi teológiai
elszigeteltségéből. Megállapították, hogy negatív megtérések
is előfordulnak. A vallásos megtéreshez hasonló jelenségek
zajlanak le akkor is, amikor az ember az igazságot, a szepet
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stb. átéli. Nagyon fontos észrevenni, hogy a vallásos átélés
nem valami minden mástól elütő dolog, hanem olyan folya-
mat, amely jól belei.llik a vele rokon vagy vele ellentétes lelki
folyamatok keretébe.

A vallásosság, illetve a vallásos átélés keletkezése
- mint láttuk - a beállítottságtól, a külső hatásoktól, belső
éretteégtől sub. függ. Ez azonban nem jelenti, hogy a vallá-
sos átélesnek mindenütt létre kell jönnie, ahol e feltételek
megvannak. Negativ állásfoglalások is keletkezhetnek. Az
embernek szabad akarata, önrendelkezési joga van ebben a
tekintetben is. Gyakran pozitív tartalmú dolgokat is elutasít-
hat magától.

Valláslélektani kísérletek során is megfigyelhető ez a
jelenség. Nagyon pozitív tartalmú igéket olykor még papok
is drasztikusan visszautasítanak. Példák:

,,(Az én hitem legyőzi a világot)
Az egyes szám első személy alapján igyekeztem he-

lyeselni ezt a mondatot, s magamra vonatkoztatni, úgyhogy
meggyőződésemmé legyen. Azonban a mondatot fel f u-
val k o d ott s á g nak éreztem: azt ti., hogy az én egyéni
hitemről ilyen nagy dolgot mond ki, - úgyhogy nem volt
nehéz a mondatot erélyesen e l u t a s í tan o m."

,,(Egyedül, kegyelemből vagyok megváltva)
Először vállalni akartam, s azt mondtam magamban: ke-

gyelemből leszek megváltva: úgy tűnt f.el, mintha egyházi
ének lenne. Ekkor újra elolvastam magamban: "vagyok
megváltva". Azt mondtam magamban: nem, le sze k meg-
váltva. Azért utasítom el a mondatot, mert nem felel meg
a t ény e k nek ... "

Vannak olyan esetek is, amikor se pozitív, se negatí V
magatartást nem tanúsíthatunk. hanem egyszerűen semleqe-
sen, közönyösen viSle'lkedünk.A lélek aktivitása ilyenkor egé~
szen háttérbe szorul, nullpontra jut, olyasféleképpen, mint a
tisztán gondolati reakcioknál.

Régen észrevettek, hogy a közöny, a semlegesség a val-
lással szemben az elutasítás legmagasabb fokát jelenti, még
nagyobbat, mint a radikális tagadás (vö. Jelen 3:15 és köv.).
A radikális tagadás ugyanis mindig korábbi elfogadást, igen-
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lést, helyeslest tételez fel. Ezen felül a tagadás még mindig
a lélek aktivitását jelenti. A tökéletesen közönyös magatartás
esetén azonban minden vallási érték erőtlenné válik, nem ta-
lál visszhangra, a semmiben hangzik el.

A tagadásnak más formái is léteznek. Lehetséges pl.,
hogy az igét egyszeruen nem teszem a magamévá. A monda-
tot nem tagadom, hanem valamilyen oknál fogva egyszerűen
nem vállalom. Ugyanígy előfordulhat, hogy pusztán csak nem
tagadja az ember az igét, ami nem jelent belső elutasítást.
Egyszerűen arról van szó, hogy a tagadáshoz nincs ereje..
Ugyanilyen átélések vannak a nemhelyeslésről, a nemelfoga-
dásról is. Mintegy 37 ilyen fokozatot lehet megállapítani.
Figyelemre méltó azonban, hogy itt nem pusztán formális
pszichológiai törvényszecűségről van szó. Ez a gyakorlatban
is fontos. Igen lényeges, hogy egyes esetekben tisztán lássuk,
vajon valóban tagadásról vari-e szó, vagy csak az igenlés hiá-
nyáról. Nagy a különbség abban a tekintetben is, hogy valaki
valamit csak nem utasított-e el, vagy pedig, hogy valóban a
magáévá tette-e. Logikailag az eredmény ugyanaz lehet, pszi-
chológiai szempontból azonban végtelen nagy a különbség,
mert a nem-elutasítást egészen másképp ken értékelni és ke-
zelni, mánt az igazi elsajátítást. Konkrét esetekben diagnózist
lehet felállítani ezen az alapon.

Különösen érdekes a tagadás legkifejezettebb formája,
az elutasítás, mely ellentéte az elsajátító lelki aktusnak. Fi-
gyeljük meg a kővetkező példát:

,,(Szeretem a bűnt) ... Harc tört ki közöttem és ez állítás
között. A mondat állandóan felém tolakodott, én meg min-
dig eltoltam magamtól. A küzdelem ide-oda hullámzott.
Arcizmaim ősszehúzódása és testem mozgása kísérte. Az~
hogyeltoltam magamtól, nagyon nagyerőfeszítésembe ke-
rült. mert a mondat újra, meg újra felém tolakodott, mint
hogyha valaki rám rohant volna s én mindig visszalőktem
volna. E küzdelem alatt ez az állítás néhányszor nagyon
csábítónak tűnt fel, nagyon megnyerően hangzott, különö-
sen az, hogy: "Szeretem" ... Amikor elkezdtem beszámolni,
a harc tovább dúlt bennem, s mialatt beszámoltam. még
egy utolsó kétségbeesett erőfeszítést tettem, ezt az erőfe-
szítést erős motorikus jelenségek kisérték: testem összehú-
zódott, ha szabad mondanom: egy utolsó erős ellökésre
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került sor, és akkor elkezdtem beszámolni, hogy véget ves-
sek a dolognak, és talán azért is, hogy elejét vegyem ez
állítás újabb rohamának."

Ez a példa az elutasítás lelki aktusának a természetéből .
sokat elárul. A tagadásnak is megvan a határozott képlete:
Iázisokból, fokozatokból áll. Az elutasítasi aktust is befolyá-
solhatja az akarat. De csak viszonylagosan. Ahogyan a hrt, a
szeretet, a bizalom igen szoros kapcsolatban van az elsajátí-
tás természetével, úgy a hitetlenség is sok tekintetben rokon
az elutasítással. Az elutasításori jól tanulmányozhatjuk a hi-
tetlenség különböző okait és formáit, valamint kihatásait.

Még néhány példa az .elutasításra. Kezdjük a Ieggyön-
gébb fokozattal (a legerősebbekig igyekszünk eljutni):

,,(Az én hitem legyőzi a világot) ... Rögtön egyetértettem
a mondattal, anélkül" hogy sokat gondolkoztam volna. És
most megint elkezdődött a magamtól eltaszításnak a kísér-
lete. Be akartam magamnak szuggerálni: de hiszen ez nem
igaz, ez nem helyes. Be akartam ezt magamnak beszélni,
hogy ezáltal felfegyverezzern magamat a mondat ellen..
Azonban nem sikerült ... Akkor elkezdtem ellentmondani
a mondatnak és eszembe jutott: az é n hitem, é n raj tam
múlik, hogy a világon erőt vettem-é, de ez sem használt
semmit."

Nagyon erősen reagál a kísérleti személy az alábbi pél-
dákban:

, ,,(Az embernek joga van eltávolodni Istentől)
... Tökéletesen koncentráltam magamat arra, hogy ezt:

a mondatot tagadjam. Minden esetre az elutasítás csúcs-
pontján ezt mondtam: "az ördögbe is" ... Minden erőmmel;
sőt a testemmel is elutasítottam a mondatot. Mialatt ezt tet-
tem, szaladt ki a számon, hogy: "az ördögbe is" .. a mon-o
datot. pedig eltoltam magamtól. Ekkor eszembe jutott az'
instrukció, s az elutasítást a végsőkig fokoztam."

Itt megismerkedünk a tagadás segédeszközeivel, min-
denekelőtt az autoszuggesztióval, ami azonban itt nem hasz-o
nál. Azután, hogy a kísérleti személy a mondatot kiélezi, el-
csavarja, hogyelutasíthassa. A mindennapi életben nagyon



gyakori eljárás ez, a hitvédelemben is. Egy másik, még vilá-
.gosabb példa:

,,(Egyedül kegyelemből vagyok megváltva) ... Azt mond-
tam magamban, nem, 1esz e k megváltva. Azért utasítom
el ezt a mondatot, mert nem felel meg a tényeknek. Egyéb-
ként sem mil y e nér z é s, indulat, vagy kívánság ... "

Itt az előre elhatározott tagadás tén.yleg sikerűlt, de
csak egy kis hamisítás segítségével: a mondatnak a kísérleti
személy más értelmet adott, ami a tagadást Iehetövé tette.
Egyszeruen konstatálta a tényeket. tisztán gondolati úton.
személyíségének bevetése nélkül, ahogyan a végén meg is ál-
lapítja. Itt is figyelemre méltó, hogy a tagadás hivő teológus
számára is lehetséges.

Még nagyobb a lelki aktivitás a következő példában:

,,(Isten fia, az ember, gyámoltalan Istennel szemben) ...
Valóban nagyon komolyan kellett erőlködnöm, hogy

megfelelően tagadni tudjam a mondatot. Már az olvasás
során úgy volt, mint hogyha felpáncéloztam volna maga-
mat ellene és szavanként taszítottam el magamtól ... "

Az elutasítás valóságos útáLattá fokozódhatik:

,,(Nem akarok neked szolgálni!)... Minden esetre ellen-
szenvet éreztem e dacos mondattal szemben, sőt utálatot.
Igyekeztem a mondatot rögtön félretolni. Úgy, mintha rám-
támadt volna s én visszaszorítanám. Mintha kettőnk között
harc tört volna ki: "el a szemem elől" valahogy így."

Pfuj-jal reagál a következő kísérleti személy, aki mel-
Iesleg a teológia professzora:

,,(Az éhséget csak a föld csillapíthatja)... Olyan gondo-
latok bukkantak fel a távolból, hogy: az élvezet lealjasít.
Személyes élményeket is érintett, hogy: az élvezet nem
elégít ki. És egészen lassan jutottam el oda, hogy szívből
mondjam: pfuj! és hogy én ezt egyáltalán nem vállalom."

Világos az állásfoglalás a következő példákban is:
,,(Azén hitem legyőzi a világot) ... Amikor azt mondtam,

hogy: legyőzi a világot, a mondat eretnekségnek tűnt fel.
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Nem éppen bűnösnek, nem is bibliaellenesnek, de minde-
nesetre tévesnek, a saját erejére beképzeltnek. Úgy érez-
tem: így nem lehet beszélni. Vakmerőség lenne ilyet mon-
dani, merészség és vakmerő dolog."

,,(Bűnöm hatalmasabb, mint a Megváltó)... A mondat
eretnekségnek tűnt fel, vallási értelemben tévesnek, helye-
sebben vallási értelemben elvetendőnek . .. És rögtön el-
kezdtem a mondatot tagadni... Olyan n a gye r ő ve I
tag adt am, hog y sz int e eli s tűn te lől em".

Az elutasítás aktusának lelki szerkezete megfelel az el-
sajátítás. aktusának. Annak tükörképe. Itt is aktusról. funk-
cióról, a lélek tevékenységéről van szó, Itt is lényeges a sze-
mélyes.átélés mellett a szellemi tartalom, ez az aktus is függ
a beállítottságtól, külső hatásoktól, s az "egyéni tényezőtől".
Függ korábbi élményektől is. Az elutasítás aktusa is tudat-
fokozatokat fut meg, s az elmélyedés különböző fázisait mu-
tatja. Jól jegyezzük meg: a tagadás aktusának a lefolyása
pontos ellentéte az igenlésnek. Az igenlés során belső kapcso-
lat jön létre a vallásos gondolat és a lélek :között. A tagadás
ezt a belső 'kapcsolatot akadályozza, sőt különböző módon le-
hetetlenné teszi.

Az erőterjes elutasítás - ha gyakran történik - disz-
poziciót,hajlamot fejleszt ki a tagadásra.

"... Gondolataimat befolyásolta az előző kísérlet, s any-
nyira hatott rám, hogy ami tak kor tag a. d tam, azt
mos t isk ény tel e n vol tam tag adn i ..."

Tehát az igenlés pozitív hajlamokat létesít, a tagadás
negatív hajlamokat fejleszt ki.

Ezek az összefüggésekannyira jelentősek az ember lelki
fejlődese szempontjából, hogy érdemes minden részletüket
kivizsgálni. Megvilágítják a gyúlölet, s az ellenszenv rninden-
napi élményét is. Emberismeret szempontjából nagy a gya-
korlati jelentőségük. A gyülöiet is fokozódni képes, sőt eksz-
tatikus formákat ölthet ("magánkJívül van a dühtől").

Gondolati tartalom szempontjaból is sok változatot le-
het megállapítani a hitetlenség résa tagadás vonalán. Az ész
nagyobb szerepet játszik a kételkedésben. mint a tagadás ra-
dikális formáiban.
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Élményhiány - élménypótlékok. A hit és a hitetlenség
keletkezését, különböző forrnárt ismerni kell, különben min-
denfajta foglalkozás a vallással és a vallásos emberrel: csupán
kontárkodás. Ahelyett, hogy segíteni tudnánk, inkább ártunk.
Sajnos az egyházi irodalom többnyire úgy beszél a vallásos-
ságról, mintha az a világ legközönségesebb, legmindennapibb
dolga lenne. Holott rendkívüli jelenségről van szó. Maga az
igazi vallásos élmény krvételes jelenség, amit az is mutat,
hogy hosszabb-rövidebb időn belül az élmény nemcsak hogy
eltűnik, hanem helyét élményhiány szokta elfoglalni. Ez az
élményhiány olykor megelőzi az élményt. A vallás nyelvén
szólva az Istennel való találkozás mindig az élet csúcspontja,
akárhányszor fordul is elő egy-egy emberi élet során. Téved-
nénk, ha azt gondolnánk, hogy a vallásos ember életében
egyik hitélmény a másikat követi. Ez nincs így, még az
egyháztörténet és vallástörténet legnagyobb személyiségeinél
se. Persze az egyszerű nép (nemcsak a katolikusok körében)
azt gondolja, hogy legalább is a papok szakadatlanul szerit
életet élnek anélkül, hogy hitükben valaha is ingadoznának.
A valláslélektani kísérletek során beigazolódott, hogy a val-
Iásos élmény az élet viszonylag ritka csúcspontja, s egyáltalán
nem mindennapi dolog.

"Kiválogatott katolikus (CanesiA.) éslutheránus feleke-
zetű (Vető L.) vallásos személyiségektől vannak olyan egzakt
tudósításaink, amelyek világosan bizonyítják: a valódi vallá-
sos átélésaz élet viszonylagos ritka magaslati pontja éssemmi-
képpen sem valami mindennapi dolog.Ezeket a tanulmányokat
még közelebbről ismertetni fogjuk. Minden esetre feltűnést
keltett minden tájékozott tényező kőrében, amikor Vető L.
1936-ban jelentős rnunkáját ilyen megállapításokkal Tejezte
be" (W. Gruehn: Die Frömmígkeit der Gegenwart 152. o.):

Türelmesebb vizsgálódások arról tanúskodnak, hogy
ezek az eleinte meglepő megállapítások tökéletesen egyeznek
a klasszikus egyházi személyiségek önvallomásaival. Augus-
tinus jól ismeri a vallásos élet páratlan csúcspontjait, de a
mélypontjait is. Luther panaszkodott, hogy gyakran száraz
egyhangúságban telnek el a hetek és a hónapok, egyetlen
igazi vallásos átélés nélkül. Aki érti a vallásos átélés terme-
szetét, szerkezetét, keletkezését és lefolyását, az tudja, hogy
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ez másképpen nem is lehet. Senki se rendelkezhetik önké-
nyesen vallásosságával. Gyakorlati szempontból tehát igen
felületes, sőt értelmetlen dolog az a kővetelés, hogy "csak
hinni kell". Az ig.azivallásos átéléshez, ahhoz, hogy az kifej-
lődjön, időre van szükség. Az ember hétköznapjai általában,
s a vallásos emberé is, vallá:sosátélések nélkül telnek. Vallá-
sos jellege lehet ugyan annak, amit tesznek-vesznek, de ez
még nem vallásos atélés, A vallásos.ember mindennapi életé-
nek ez a természete éppen olyan fontos, mint ünnepnapi él-
ményeinek ismerete.

Meg kell ismerkednünk a vallásos életnek egy olyan je-
lenségével is, amelyet eddig szándékosan elhanyagoltunk. de
amely hozzátartozik a mindennapi élethez. Ez pedig az dfá-
sulás. Mint minden a világon, a vallásosság is változásnak, ki-
virulásnak. hervadásnak van alávetve. Ezen a nagyon vallá-
sos emberek lankadatlan buzgósága se tud sokat változtatni.
Nincs olyan erős akarat, amely idővel meg ne lankadna.
Nincs olyan mély érzés, mely lassanként alább ne hagyna.
Minden képzet megsápad és átalakul idővel. Ezeknek a földi.
törvényeknek a vallásosság is alá van rendelve.

Ha a vallás szellemi xartalrna és a lélek között az élő
kapcsolat nem újul meg újra, meg újra, lassanként kihül, meg-
gyöngül, s teljesen kialszik. Néhány példát hozunk fel erre.
Feltűnő, hogy komoly fiatal teológusok pozitiv tartalmú val-
lásos igébe negative válaszolnak, nyilván az említett lelki
ingadozásoknak megfel:elően:

,,(Aszkézis) ... A múltamra emlékeztem röviden... ami-
kor az aszkézist nagyon nagyra becsültem, s az nekem esz-
ményem volt. .. Most minimálisra értékelem. De ugyanak-
kor lassacskán arra az időre tértem vissza, amikor nagyra-
becsülésemet tudatosan felad tam . .. Világosan tudatára
jutottam, hogy most magasabb eszmét képviselek."

,,(Megigazultam hit által) ... Nem éreztem sem helyes-
lést, sem helytelenítést. Egy pillanatig arra gondoltam,
hogy ily.en érzés után nézzek, de aztán a gondolatot el-
utasítottam, mert reménytelennek tartottam ... "

,,(Még nem térrem meg egészen): ... Ez. igaz, mert azt
mondtam magamnak, hogy az embernek minden nap meg
kell térnie ... Tehát igennel válaszoltam. Csak egészen fu-
tólagos tagadás volt személyes állásfoglalás nélkül."
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,,(Szeretni): .. , Kellemetlen ürességet éreztem. Azután
azt mondtam magambam: Annak a szónak, hogy "szeretni"
mégis csak kellene a számodra valamit jelentenie ... "

,,(Vallásosnak lenni): ... Arra törekedtem, hogy valami
megfoghatót érezzek ezzel kapcsolatban. Majd hosszabb té-
továzás következett. A szónak olyan gyöngécske hangzása
volt ... "

Hasonló vallomásokkal gyakran találkozunk a kísérle-
tekről készített jegyzökönyvekben. Világosan ki lehet hallani
a vallásos élet bénultsagát. Olykor minden belső rezonancia
hiányzik. A vallási elfásulásnak is különböző fokozatait lehet
kimutatni. Az átélés eleven személyes tartalma egyre jobban
a háttérbe szorul s a gondolati tényező dominál.

Amíg eleven személyes viszonyban vagyok valakíve1
(a barátornmal), számomra az illető eleveri értékkel bír. Ha
kapcsolataink elhidegülnek, akkor az eleven értékből holt ér-
ték lesz. Már csak annak a tudása marad meg, hogy az illető
értékes ember. De ez már azt jelenti, hogy az én életemben
nem játszik szerepet, Vele való kapcsolatom csupán csak in-
tellektuális kapcsolat. A gondolati tartalom mindamellett
nem feltétlenül változik meg. Csak a személyes lelki kapcso-
lat hiányzik, amit soha nem pótolhat a pusztán elgondolt
kapcsolat.

Ebből a törvényszerúségböl sokszor tévedések adódhat-
nak. Előfordul, hogy valaki a pusztán gondolati tartalomról
szépen tud beszélni, s nagyon 'Vallásos embernek tűnik fel,
holott az illető jól tudja: vallási élete már 'elfásult. Elméleti-
leg továbbra is ismeri a vallas értéket, de az már többé nem
mondható az övének, mert számára belsőleg idegenné lett.

Egészen értéktelennek mégsem mondható a lelki élet
háztartásában a pusztán csak tudott vallás, a "fej-vallásos-
ság". A míndennapí benyomások és tapasztalatok szakadatlan
áramlásában még mindig szilárd vázat alkothat, mely sza-
vainkat és cselekedeteinket messzernenően meghatározhatja.

Az elfásulás azonban még tovább is fokozódhaták. Vala-
minek az értékéről úgy is tudhatok. hogy az valamikor jelen-
tett a számomra értéket:

"Isten? Igen, mint gyermek valamikor hittern benne. Ma
semmit nem jelent többé számomra."
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Ilyen és ehhez hasonló vagy még élesebb megnyilatko-
zások a valláslélektani jegyzőkönyvekben gyakran előfordul-
nak. Ilyenkor már se személyi, se gondolati tekintetben nem
fejt iki hatást az istengondolat. Mindössze annyi kapcsolata
van az emberrel, hogy régi emlékek tartaimát képezi.

Innen már csak kis lépés kell a teljes elfásulás foko-
zatáig.

Az elf'ásulás foka és jellege különböző lehet. De nincs
olyan vallásos ember, akinek az életében az elfásulásnak ez
vagy az a formája legalább átmenetileg ne fordult volna elő.
A valóságos élet szüntelen változások között folyik. Magasla-
tok és mélységek váltogatják benne egymást.

Az itt vázolt törvényszerűségek ismerete egész vallási
korszakok és mozgalmak magyarázatát teszi lehetővé.
A XVII. század végétől a XX. század elejéig pl. Nyugat-Euró-
pában egyre alább hanyatlott a személyes vallásosság. Ugyan-
így a középkori vallásosság a skolasztika virágkorától fogva.
Hasonlót lehet észlelni Nagy Konstantin óta a keresztyén
államvallás évszázadainak idején. Nem érdektelen észrevenni
azt sem, hogy ma már a népek közötti kulturális közösség e
tekintetben is megerősödött.

Ahol vallásilag teljesen eIfásultak a lelkek, vallási meg-
újulás csak rendkívül nehezen következhetik be. Mert még
ha elfogulatlanul akar is valaki foglalkozni a már egyszer
elutasított keresztyénséggel. ennek útját állja az a tudat, hogy
egyszer már vállalkozott ilyesmire, de eredménytelenül. Te-
hát nem érdemes újra elővenni a kérdést. A lélek ilyenkor
már ellenségesen viszonyul az istengondolathoz.

Ezért igen nagy felelősség hárul azokra, akik mások
megtérítésére vállalkoznak. Ha ugyanis próbálkozásuk nem
járt sikerrel, szinte teljesen kilátástalan, hogy a szóbanforgó
mégis hitre jut.

Valami azonban lehetséges. A régi hit megelevenítése
lehetetlen. De az új szempontok alapján, amelyeket későbbi
tapasztalatok termeltek ki, és más összefüggésekben, amelyek
között a vallásos gondolat egészen új, szinte meglépő értel-
met kap, végül az érettségnek előrehaladottabb stádiumában
a már egyszer elutasított és élihalt vallásosság mégis új életre
támadhat. Nagyon súlyos szenvedések, de a váratlan nagy
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szerencse is Isten valóságának elmélyültebb átélésére vezet-
hetnek. A nagy fordulatok és megrázkódtatások rést üthet-
nek a val1ásilag elfásult lelkek páncélján, közelebbről az im-
manens gondolkodáson, s ezen a résen át behatolhat az isten-
gondolat.

A részieqes (tökéletlen) vaLLásosátélés. A vallásosságnak
sok mindenféle formája van. Különösen két változatra térhe-
tünk még ki, amely nagyon el van terjedve, s azért nagy fi-
gyelmet érdemel. Az egyik a fiktív, a másik a tekintélyi val-
lásosság. Mindkettő lényegesen :különbözik a tiszta vallásos
átéléstől. És mégis, keletkezésük tekintetében is közeli rokon-
ságban vannak vele.

1. A fiktív vallásosság. Az igazi vallásosságot feltétlen
komolyság és odaadás, az Istenhez való élő és személyes vi-
szonyulás jellemzi. De szép számmal akadnak olyan vallásos
emberek, akiknél ez az abszolút jelleg, ez a legmélyebb ko-
molysághiányzik. Vallásosságukat jellemzi a feltételes helyes-
lés, fenntar-tásos igenlés, a fikció. A fiktív vallásosság az em-
beri léleknek nem egészét veszi igénybe, inkább csak a "pe-
rem"-ét.

Például:

"Lelkész Ür; ha már mi, öregek nem hiszünk, legalább
a gyerekeinket nevelje arra, hogy higyjenek."

A fiktív vallásosságnak is különböző fokozatai lehetnek.
A következő szavak jellemzik a fiktív vallásosságot: "Talán
úgy van; lehet, hogy úgy van; mintha ... "

A művészi szépnek az élménye, az esztétikai élmény
nagymértékben Iikciókon alapszik. A márványszobrot úgy
élem át, mintha élő, emberi test volna. A rnűvészi átérzés, át-
élés az élményfokozatok görbéjén azonban soha nem emel-
kedik olyan magasra, minta vallásos átélés, tehát soha nem
érheti el a vallásos átélés mélységeit, illetve magaslatait, ki-
véve, ha maga is vallásos jellegű (Michelangelo, Rembrandt,
Bach). Schiller nérriet költő így ir erről:

"Amit szépnek érzünk itt,
Egyszer majd mint igazság jön felénk."
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A fiktív vallásosság lehet a rnélyebb vallásosság előz-
ménye. De az is lehet, hogy a korábbi élő vallásosságnak már
csak a maradványa. Utóbbi esetben a vallásos élet elf'ásulási
jelenségei közé tartozik. Nem mindegy, hogy a fiktív vallá-
sosságazt jelenti-e, hogy "még nem", vagy hogy "már nem".
Az előző esetben ugyanis útban vagyunk az igazi vallásosság-
hoz, az utóbbi esetben pedig csaknem teljesen hátat fordítot-
tunk neki.

Mint láttuk, a vallásosság kialakulásának különböző út-
jai lehetnek. Egyszer a gondolatok, máskor az élő kapcsola-
tok rnozdítják elő. Gyakorlatilag meggyőző szellemi hatások,
új felismerések, különleges tapasztalatok és megrázkódtatá-
sok rombolják le a belső gátlásokat és teszik az embert nyi-
tottá az Isten-eszme előtt.

Vrzsgálataink azt mutatják, hogy minden felekezet és nép
körében meglepően nagy százalékban a fiktív vallásosság a
túlnyomó, s nem az igazi vallásosság. Ezt különben a régebbi
nagy vallásos személyiségek is így látták. Az idealista, vala-
mint a rajongó vallásosság területén a fiktív vallásosság nagy
szerepet játszik. Viszont a keresztyén szeretet jelentősebb
tetteire, különösen mártiriumra a fiktív vallásosság megteste-
.sítői soha nem képesek.

2. Egészen más jellegű a tekintélyi vallásosság.
Induljunk ki az elfásulásból. Ilyenkor, a személyes vi-

szonyulás egyre gyöngébbé válik és végül pusztán a gondolati
kapcsolat marad meg: személytelen tudás pótolja a közvetlen
viszonyt. A belső kapcsolat helyére külső, tekintélyi kötöttség
lépett. Amit jelentősnek, kötelezőnek, értékesnek tudok, an-
nak tekintélyi jelentősége van számomra még akkor is, hogy-
ha lelkileg, személyesen. belsőleg nincs kapcsolatom vele.

Ilyenkor nem igazi vallásosságról van szó, hanem vallás-
pótlékról. Az eleven lüktető vallásosság helyére a külső te-
kintély lépett. Ahol a tekintélyi értékek a döntőek, ott megint
csak nagyon nehéz igazán vallásosnak lenni. Mert ilyenkor
az istengondolattal való találkozás arra emlékeztet, hogy azt
már ismerem, s az helyet foglal tudatomban. Az istetujotuio-'
lat tehát többé nem jelent számomra újat, s ezért nem is
tudja előidézni azt a közvetlen személyes állásfogLaLást, mely
az igazi vallásosság előfeltétele.
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Mindamellett a gyülekezetek és az egyes hivők minden-
napi életében a tekintélyi kegyesség a mindenfajta vallásos-
ságnak legalább a 80%-át teszi ki, s nem szabad lebecsülni.
Csak ha valaki már elvesztette emlékezőképességét, eszmél
rá, hogy milyen pótolhatatlan kincs a jó memória. Minden-
napi életünk tele van gépies szokásokkal (pl. a zongorajáték.
kerékpározás stb.). Szellemi életünkben ésszociális berendezé-
seinkben a tekintélyek mechanizmusa hasonlóan jelentős sze-
repet játszik. A tekintélyi kötöttségek az élet szakadatlan
sodrában pótolhatatlan támaszt jelentenek. Nem kell újra
meg újra döntenünk, hanem a már egyszer megtörtént állás-
foglalásokhoz tarthatjuk magunkat. Az erkölcs, a művészet
és a vallás területén állásfoglalásaink nagy részét tekintélyi
törvényszerűségek szilárd rendszere szabályozza. Jellemző va-
lakire, hogy milyen tekintélyele hatása alatt áll, s az is, hogy
milyen szilárd a tekintélyi kötöttsége: vajon katasztrófák és
súlyos megpróbáltatások idején is érvényben maradnak-e.
Fontos továbbá, hogy a tekintélyi mechanizmusok miképpen
keletkeznek.

A felvilágosodás korában értelmetlen dolognak tartot-
ták a tekintélyt és ígyekeztek minden kötöttséget felszámolni,
Ma már tudjuk, hogy ez a magatartás pszichológiai szempont-
ból semmi esetre se helyeselhető. Az emberiség nem csekély
része teljesen lezüllene, ha kavennék belőle a tekintélyadta
gerincet. Sokan alacsony ösztöneik áldozatává lennének, még
gonosztevőkké is. Ezt akkor is hangsúlyozzuk, amikor tisz-
tában vagyunk vele, hogy a tekintélytiszteléttel különösen
primitív természetű egyéneknél könnyü visszaélni.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy van olyan tekintélyi
vallásosság is, ahol a személyes viszonyulás igen erős és ele-
ven. Itt a tekintélyhit alapja nem csupán a tudás. Vannak
eleven tekintélyi kapcsolatok is. Ti. sok ember számára nem-
csak a saját értékelései és átélesei fontosak, hanem a bará-
taié, a szüleié, a feletteseié, a papjáé is. Ha valakit szeretüruk
és tisztelünk, ez eszményeinkre és értékelésünkre is kihat.
Élményeit magam is átélem, kötöttségeí rámnézve is kőte-
Iezövé vlesznek. Valaminek az értékét vagy a jelentőséget
ilyenkor nem magam döntöm el, hanem valaki más, akinek a
személye azonban rámnézve kötelező erővel bír.



A tekintélyi vallásosságnak tehát nagy jelentősége lehet
belső életünk háztar-tásában. A szülők iránti szeretet, az Is-
tenbe vetett bizalom igen erőteljes, szinte kiirthatatlan lehet
ilyen esetekben is. A tekintélyd vallásosság ilyenkor nem a
kényszer jellegét viseli magán, valamiféle külső elkőtelezé-
sét. Hanem önként, bensőleg is. 'akarjuk, személyes szabadsá-
gunk minden ismertetőjelévei azt, amit a másik akar. A te-
kintélyi vallásosság nemcsak a gyermekekre és a fiatalokra
jellemző, hanem sok derék felnőttre is. Az egyház nagyrészt
az ilyen eleven tekintélyi vallásosságból él. Nemcsak a kato-
likusoknál van ez így, hanem a protestáns egyházakban is.

Végül a tekintélyi vallásosságnak igen figyelemreméltó
forrása is van. Minden erősebb és igazi vallási átélés tekin-
télyalkotó. Amikor átélem Isten jelenlétet, imádom és 'hálát
adok neki, ugyanúgy, ha tisztelem és szeretern embertársai-
mat, akkor ennek belső, kötelező ereje is van. Ez a kötelezés
megmarad akkor is, amikor a személyes kapcsolat már elhal-
ványult. A vallás, a szeretet, a tisztelet .tekintélyalkotó.

,,(Egyedül kegyelemből vagyok megváltva): Kezdettől
fogva világos volt előttem, hogy ezt a mondatot semmi
esetre sem fogom elutasítani tudni. Személyes átélés és ta-
pasztalat alapján. Ehhez járult mintegy kívülről valami te-
kintélytisztelet is: egyházi vallásosságunk és hitvallásunk.
Ez még úgy hozzájött. És azon kívül a saját meggyőződé-
sem is, a Szeritírás alapján ... "

Észrevehetjük, hogy itt a személyes tapasztalat, a külső
gondolat, az egyházi norma, végül a bibliai gondolat élesen
különválik. Mindenkinél ki lehetne mutatni az életben szere-
pet játszó tekintélyele lépcsőzetes finom rendjét. Vannak
olyan tekintélyek, amelyek szinte megingathatatlanul szilár-
dak, de olyanok is, amelyek kérdésesek. Némely tekintély
belsőleg közel áll a lelkünkhöz, mások távolabb állnak tőlünk.
Ezek a fokozatok szerepet játszanak a személyíség, az én ki-
alakulásában is.

3. Az ember lehetőleg kerüli a személyes állásfoglalást.
A személyes állásfogrlalás különleges lelki teljesítmény s erő-
fogyasztással jár. Előfordul, hogyegyszerűen nincs erőnk
személyes állásfoglalásra. Szívesebben döntünk gondolati
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4. Az én változandósága és abeállítódás

megfontolások alapján. Ezek a döntések a lélek 'háztartásában
a legkényelmesebbek, s a legkevesebb erőkifejtést igénylik.
Minden lelki jelenségre vonatkozik az a törvényszerűség,
bogy amit gépiesen el lehet intézni, arra nem fordítunk fi-
gyelmet, mint ahogy már erre utaltunk (kerékpározás és zon-
gorázás). A felületességnek, a nagy élményeknek és mély ér-
zelmeknek a hiányát ez a törvényszerűség magyarázza.

A tekintélyi magatartás az erkölcsiségben is jelentős
szerepet játszik. Érdekes problémát jelent itt az ún. "átvitel",
valamint a projekció (,;kivetítés") problémája. A pszichoana-
litikusok jöttek rá, hogy ha valakinek a személyes érzelmi
problémáival behatóan foglalkozunk, az illető sajátos lelki
függőségbe kerül velünk. A hipnózisban is van ilyen jelenség
a hipnotizőr ésa hipnotizált között fennálló "rapport" formá-
jában. A projekció (kivetítés) legegyszerubb formája az, hogy
ha valami jót hallok, azt labarátomnak tulajdonítom, a rosszat
pedig az ellenségemnek. Vagyis: kivetítem rokonszenvemet
barátaimr:a, az ellenszenvemet ellenségeimre.

Az én váLtozandósága. Általában el van terjedve az a
naív felfogás, hogy énünk nem változik, hanem önmagával
egész életünkön át azonos marad. A pszichológiai kutatások
egészen mást derítettek ki: énünk szüntelenül, de észrevehe-
tétlenül változik. Képzetcink is állandóan változnak. Ugyanaz
a képzet soha nem tér vissza tudatunkba változatlanul. Emlé-
kezőképességünk (memóriánk) terjedelme egyre tágul, isme-
reteink ugyanakkor eltűnnek a tudattalanban, sokszor hosz-
szabb időre, néha örökre. Hasonlóképpen alakulnak gondola-
taink is. Akarati döntéseink is nyomokat hagynak énünkben.
s meghatározzák további elhatározásainkat és cselekedetein-
ket. A mélyebb érzések és benyomások is alakítják jelleműn-
ket. Érzelmeink idővel mind eltűnnek, egyszer gyorsabban,
másszor Iassabban, de feltartóztatflatatlanul. Ezért igen fon-
tos, hogy értékes érzelmeinket (házastársi, szülők iránti sze-
rétet), amelyeknek nem szabad elhalniok, idejében elmélyít-
sük, új tartalmakkal töltsük meg, és tartósítsuk pl. hálaadás,
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közös élményekre való emlékezés stb. útján. De még ilyen
esetben is feltartóztathatatlanul megváltoznak 20 évi házas-
ság után a szerelern egészen más, mint az első években vagy
a jegyesség idején. A három éves gyermek szeretete az apja
iránt egészen más mint a 17 évesé vagy a 40 évesé.

Még sajátságosabb a vallásos átélés hatása a tudatunkra
és a tudattalanunkra. A vallásos átélés új ént alakít ki, s sze-
mélyiségünk beLső lényegét szinte teljesen átformálja.

Ha énünk erősen részt vesz valamiben, akkor személyi-
ségünkben változások következnek be. Valamilyen fontos
gondolatnak az elsajátítása, nagy személyiségekkel való kap-
csolat átalakítóari hat a lelkünkre. Amikor nagy gondolatok-
kal telik meg énünk, nem csupán gondolatvilágunk gazdago-
dik, hanem lelki világunk is megváltozik. Énünk az elsajátí-
tott értéknek megfelelően alakul. A jó történelemtanítás azért
gyakorolhat az if1júságraeszményképző hatást.

Az átalakulás rnindenesetre nem csupán külső maga-
tartást, akarást, gondolkodást tételez fel. Énünk legmélyebb
lényegének a feltárulása, belső nyitottsága, fellazulása előse-
gíti a megváltozást. A lelki betegekben éppen az átalakuló
készség es a belátás hiányzik. Enélkül pedig eredményes
gyógykezelés és gyógyulás. nincs. Minél tehetségesebb és
egészségesebb valaki, annál inkább képes. lelki struktúrájá-
nak a megváltoztatására. A lángelméket ez jellemzi. Az
egyéni (szubjektív) tényező döntő szerepet játszik énünk és
személyiségünk kialakulásában, tökéletesedésében, salkalma-
.sakkátesz további mélyebb átélésekr-eis.

A személyiségvallásossá változása énünk Iényegét, mag-
vát érinti, nem csupán felületi rétegeit (emlékeket, akarati
elhatározásokat stb.). A rétegezödest képlesen kell értenünk.
A vallásosság a legbensőbb, legintimebb, legszemélyesebb,
legmélyebb átélésekkel jár együtt. Ehhez képest minden más-
fajta lelki jelenség felületinek, "felületesnek" mondható,
vagyis kevésbé személyesnek és kevésbé értékesnek az átélő
.szempontjából.

Az objektíve végbemenő belső változást szubjektív jelek
kísérik, pl. a kifelé és befelé való növekedés tudata, a felsza-
badultság érzése. Lelki gátlások fellazulnak, nyomasztó külső
szokások megerőtlenednek. Kínzó kételyek eltűnnek, s inda-
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kolatlanoknak bizonyulnak. Belső tisztulás következik be.
Egymással viaskodó erők és ösztönök, sőt egész tudatrétegek
kiegyensúlyozódnak. Minden erősebb vallásos átélés nyomán
új erők, belátások és értékek áradnak a lélekbe.

Minden valódi vallásos átélés, az énképződés és érlelő-
dés terén való minden haladás kicsiben való megtérést jelent.
Az ún. megtéres tulajdonképpen semmilyen lényeges különb-
séget nem mutat fel az igazi vallásos átéléshez képest. Mind-
össze arról lehet szó, hogy más dimenzióban, méretekben ját-
szódik le az egyik, mint a másik.

Megismételjük, hogy a megtéres hirtelensége pszicholó-
giaílag lényegtelen. A hirtelenség mozzanata nagyon külső-
séges, sőt mellékes ismertetőjele a megtéresnek. A látszólag
hirtelen változást éveken át tartó csendes belső növekedés
előzte meg ilyenkor is, Pál apostolnál, Augustínusnál, Lu-
thernél és másoknál is. Már Starbuck szerint a megtéres és
a lelki növekedés csupán abban különbözik egymástól, hogy
hirtelen megtéres esetéri hosszabb öntudatlan vagy félig ön-
tudatos érlelődési folyamat gyümölcsei tudatosultak.

Az egyenletes vallásos fejlődés semmivel sem értékte-
lenebb, mint a gyors megtérés radikálisabb formái. A nagy
egyházak ebben a tekintetben pszichológiaiszempontból helye-
sen gondolkodnak. A vallásos élet soha nem zárul le. Luther-
nél és a római katolikus egyház nagyjainál egyaránt ezt lehet
megfigyelni.

A beállítottság vÓJltozandósága. Változást önkényesen
senki sem erőszakolhat ki önmagán. Önmagát az ember nem
képes megtéríteni. Pszichológiai otrombaság az olyan prédi-
káció, mely fenyegetően követeli és sürgeti a megtérést, s
éppen olyan értelmetlen dolog, mintha valaki az ötéves gyer-
mektől azt kívánná, hogy levelet vagy könyvet írjon. Minden
valódi átéléshez kedvező beállítódásra, egyéni érettségre és
értékes külső hatásra (ige, személyiség) van szükség. E három
tényező közül a beállítottsággal lehet a legkönnyebben bol-
dogulni. Az egyéni érlelődést nehéz gyorsítani. Az érettség
foka egyéni életútjainktói függ. Az se ér semmit, ha a har-
madik tényezőt, az értéktartalmat próbáljuk fokozni. Az ob-
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jektív tényező mesterséges fokozása inkább bizalmatlanságot
vált ki. Senki sem adhat többet, mint amennyi adatott neki.

A beállítottságra azonban lehet lhatni. Abeállítódás
részben az akarattól függ. A nevelést ez teszi lehetövé. Nagy-
részt tőlem függ, nyitott szívvel, elfogulatlanul és előítélet-
mentesen akarom-e a prédikáelót hallgatni, s a bilbliát olvasni,
vagy már előre bizalmatlanul kritizálok. Azt is el lehet előre
határozni, hogy minden körülmények között a tagadás állás-
pontján leszek. Ennyiben van tehát értelme annak, hogy a
jóakaratra apelláljunk.

A beállítottság akarati befolyásolása is. csak bizonyos
határig lehetséges. Akinek a papokról rossz véleménye van,
csak nehezen tud szabadulni bizalmatlanságától, sőt gyakran
képtelen is. Hasonló a helyzet akkor is, ha valakinek hiány-
zik a belső érettsége, nincsenek kellő tapasztalatai s az életet
felületesen fogja fel. Erőszakkal itt se lehet vallásosságot elő-
idézni. Előbb a szükséges tapasztalatokat kell átélni, hogya
felületes életfelfogás megrendüljön.

Vajon hogyan lehetséges változtatni a beállítottságon?
Ez igen fontos kérdés. A beállítottságnak nagyobb a pedagó-
giai jelentősége, mint a megtérésnek, mely minden befolyá-
solástól függetlenül jön létre.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beállítottságon
változtatni lehetséges. A magyar pszichológusok azért hasz-
nálják szívesebben a beállítódás szót (Gegesi Kiss). De elen-
gedhetetlen az élet valóságai val való találkozás, eddigi maga-
tartásunk revíziója, öntúlbecsülésünk összeomlása, bűnbánat
és őszinte alázat.

A beállítottság megváltozását nem kizárólag a valóság-
gal való kegyetlen összeütközés idézi elő. A váratlan örörr,
hasonló hatást válthat ki: a gátlások felengednek és a lélek
készségesen megnyílik jó és nemes hatások előtt. Kimagasló,
önzetlen személyiségekkel való találkozás is hasonló hatással
járhat. Világos, hogy az igehirdetés művészi formája közel
se olyan fontos, mint az igehirdető szellemi fejlett ége és
érettsége.
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IV. FEJEZET

A MEGVÁLTOZÁS ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI

1. Emberismerettan (antropológia)

A megtéres és a megváltozás pszichológiai folyamatába
mégjobban bevilágít az emberismerettan, az antropológia.
Sajnos antropológianak ma a legkülönbözőbb dolgokat neve-
zik. Jóformán minden tudományágnak megvan a saját antro-
poló:giája. Mindegyik külön nyelvet fejlesztett ki. Egymásra
nincsenek tekintettel. Egymás eredményeit nem ismerik. Van
olyan, amelyik kízárólag a testalkattal foglalkozik. Vannak
filozófiai antropológiák is, amelyek egy-egy filozófiai irányt
képviselnek. A különböző pszichológiai és teológiai irányza-
toknak is van saját külön antropológiájuk.

Az antropológianak mindig az emberrel kell foglalkoz-
nia. Csak az az embertan tekinthető tudománynak, mely az
egész embert, testét-lelkét és a szellemi életét feltárja.
A vallaspszichológiát természetesen elsősorban az ember lelki-
szellemi élete érdekli.

Mi itt az embertannak csak azokkal a részleteivel fog-
lalkozunk, amelyek vallási szempontból fontosak. Arra a kér-
désre, hogy micsoda az ember, mire képes, mire van szük-
sége, hogyan tud hajai tól megszabadulni. rniként tudja leg-
magasabb céljait megközelíteni, a legkülönbözőbb és sokszor
egymással ellenkező válaszokat kapjuk. Vannak, akik az em-
ber megváltozását, javulását, fej lődését lehetségesnek tartják,
de vannak pesszdrmsták is, akik tagadják, hogy az ember jobb
is lehet, mint amilyen.

Melyik a helyes, az optirnista vagy a pesszimista ember-
szemlélet? A naív modern ember általában véve sokra becsüli
magát. Vannak azonban a pesszimizmusnak is mindig képvi-
selői. Keresztyén körökben is így van ez. Itt is találkozunk
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hallatlan felfuvalkodottsággal és önteltséggel. Egy metho-
dista asszony 1950-ben a következőket jelentette ki magáról:

"Ha mindenki olyan lenne mint én, akkor a világ töké-
letes lenne".

A mindennapi ember, az átlagkeresztyéneket sem véve
ki, általában rendkivül naívan értékeli önmagát. Nem mindig
tudatosan, de határozottan az a meggyőződése, hogy többé-
kevésbé tökéletes. Úgy látszik, természete az embernek, hogy
magát túlbecsüli. A felnőtt úgyszólván mindig azt gondolja,
hogy neki van igaza. Ha hibákat követ el, a vaksorsnak tulaj-
donítja vagy egyenesen Isten számlájára írja.

Igaz és őszinte emberismeretre van szükségünk. Ki-
agyalt embertannal mit sem kezdhetnek azok, akik a minden-
napi élet bajaival viaskodnak. Az orvosi pszichológia, a
pszichoterápia és a kriminálpszíchológia sokban elősegítette,
hogy az emberről alkotott felfogásunk valóságosabb legyen.
Ha az orvos a sebet nem venné szemügyre. mert visszataszí-
tóan csúnya, miképpen gyógyíthatna? A tapasztalat itt is
döntő jelentőségű. A legtöbb antropológia üres fecsegés, s
meg nem alapozott egyéni nézetekre támaszkodik.

A krímínálpsziohológia (bűnügyi lélektan) igen tanulsá-
gos valláslélektani szempontból. Minden bűnözőnél az a baj,
hogy valamely általános emberi tulajdonság abnormissá fo-
kozódik benne. Ez teszi gonosztevövé. Tehát nem rendkivüli
jellernvonások teszik bűnözővé, hanem olyan tulajdonságok,
amelyek mindenkiben megtalálhatók. Mindenki szeret pél-
dául gyűjtögetni: ennek túlfokozott formája a lopás és a be-
törés, Nem bűn a szerelern se, de a zabolátlan érzékiség kéj-
gyilkossággá fajulhat. Az őszinte ember beismeri, hogya leg-
több bűnős szenvedély az ő lényétől sem idegen. Rendszerint
a kísértés nagyságától függ, hogy elbukik-e valaki. Van olyan,
aki már 100 forintot is ellop, ha azt gondolja, hogy nem ve-
szik észre. Másnál ez a határ ("a becsületesség határa") talán
10000 vagy 100000 forint.

A valóságos ember megismerése borzalmas mélysé-
gekbe nyújt bepillantást.

Kevés az olyan ember, aki úgy tud elmondani valamit,
hogy ne túlozzon vagy hogy önmagát ne helyezze kedvező
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megvilágításba. Sokan alig emelkednek az állat fölé. Evés-
ivás, nemzés és halál, munka, pletyka, felületes szórakozás
tölti ki életüket. A magasabb s elmélyültebb szellemi életről
fogalmuk sincs. Még a legkülönb emberben is ott szunnyad
a vadállat: ha ébersége (lelkiismerete, felelösségérzete) meg-
gyengül (talán alkohol fogyasztás vagy hirtelen harag miatt)
hallatlan brutalitás ra képes. Csak azt nem szabad gondolni,
hogy ilyen az igazi mivoltunk. Ez inkább csak annak bizo-
nyítéka, 'hogy emberi mivoltunknak ösztönös gyökerei van-
nak. Rendes ember hosszabb-rövidebb idő múlva ismét ural-
kodni tud magán. Csak az aljasak és elbutultak maradnak
meg makacsul a rossz úton.

Altalában minden embernek több arca van: a) hivata-
los, "illedelmes", "jólnevelt" arc, b) ottíhoni,privát, "maszek"
arc, e) többé-kevésbé ideális arca szerelemben, d) gyűlölet és
szenvedélyek következtében eltorzult arc.

Azt gondoljuk, hogya keresztyének ezt úgyis tudják.
Pedig nagy a különbség, hogy valaki pusztán elméleti-dogma-
tikai alapon vallja-e, hogy az ember bűnös, vagy pedig ta-
pasztalatból tudja, hogy milyen.

Látnunk kell az ember különböző lehetőségeit is, ame-
lyek életének majd minden időpontjában adva vannak. Alta-
lában: mindig van lehetőségünk a felfelé fejlődésre, de a le-
felé süllyedésre is.

a) Visszafejlődés, elfajuLás. Különböző belső és külső
tényezők idézhetik elő: elszakadás a szülői háztól, a legköze-
lebbi hozzátartozók elvesztése, munkanélküliség, rossz bará-
tok, rossz házastárs befolyása. Sorscsapások is teljesen kihoz-
hatják az embert a sodrából. Vannak olyan helytelen élet-
formák is, amelyeken belül még az erős jellem is kénytelen
lefelé süllyedni.

Ha valaki belsőleg állhatatlan, ha szenvedélyei, zabolát-
lan ösztönei kedveznek negativ behatásoknak, akkor lelki
visszafejlődése gyorsan bekövetkezhetik, s márcsak a pilla-
natnak, lazélvezeteknek él. Minden öneszmélést kerül. Lelki-
ismeretét alkohollal, silány zenével, hitvány szórakozással
csitítgatja. Énje igy egyre jobban elszakad tulajdonképpeni,
mélyebb mivoltától. Lassanként teljesen elveszti érzekét a
magasabb értékek, s a magasabbrendű élet iránt. Útja végén
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lezüllés, bűntény, idegösszeomlás várja. 'I'eljesen Iabilissá,
megbízhatatlanná válik.

Figyelemre méltó az is, hogy 'a gonosztevők állandóan
ámítják-áltatják magukat. Cselekedeteik következményei vel
nem számolnak komolyan. Vannak gonosztevők, akik csak
tetteik elkövetése után, akkor se rögtön, eszmélnek rá, hogy
áldozataiknak fájdalmakat okoztak.

b) A felfelé fejlődés egészen másképpen fest. Külső és
belső körülmények ezt is befolyásolhatják. Az egészséges csa-
ládi környezet, a jó nevelés, a kitűnő iskola pótolhatatlan té-
nyező. Azonban alig van olyan ember, aki katasztrófa, meg-
rázkódtatások, és súlyos megpróbáltatások nélkül egyenes
irányban fejlődik. A könnyebb megrázkódtatásokat sikeresen
lehet Coué rnódszerével elszuggerálni, amikor azt mondogat-
juk magunknak: "Sorsom napról-napra szebben ala'kul" vagy:
"Napról-napra jobban érzem magam" - különösen ha erős
idegeink vannak. A komolyabb megrázkódtatásokkal szemben
azonban az ilyen eljárás hatástalan. Szilárd alapra van szűk-
ségünk, hogy minden bajban megálljuk helyünket. Lelkisé-
günk döntő szerepet játszik ebben is, főleg az "egyéni té-
nyező", vagyis lelki érettségünk.

Az embert csak akkor érthetjük meg igazán, ha a lelki
életét is megismertük.

2. A bűnbánat

Az ember jóirányú fejlődese szempontjaból nagyon lé-
nyeges szerepe van a bűnbánatnak. A lelki élet egyik leg-
magasabbrendű és legbonyolultabb jelenségéről van szó, me-
lyet valamilyen primitív elemi lélektan nyelvén nem is lehet
szavakba foglalni.

A bűnbánattal a pszichológia 1920 óta foglalkozik be-
hatóbban. Mindenekelőtt az emberi lehetőségek korlátozott-
ságát kell személyesen átélnünk ahhoz, hogy bűnbánatot
érezhessűnk. Normális ember előbb-utóbb be is látja, hogy
áthidalhatatlan .a szakadék azok között az eszmények között,
amelyekre törekszünk és a között, ami keveset azokból meg-
valósithatunk. Rendszerint már ifjú korunkban (a 16. és a 19.
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életév között) elkezdődik oanagy küzdelem eszményi célok
megvalósításáért. Majd csakhamar jelentkezik tehetetlensé-
günk és gyöngeségünk lesújtó felismerése. Ez a felismerés
olyan intim természetű, hogy azt gondosan titokban tartjuk
es szégyeljük. Gyötrelmes küzdelmeinket rendszerint egye-
dül vívjuk meg.

A magunkba szállásra. nehezen vállalkozunk. Inkább álr
tat juk magunkat. Az önvizsgálat egyházi formája, a gyónás
a mai keresztyének életében alig játszik komoly szerepet.
Modern idegorvosok tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy
gondos lelki elemzés híján gyógyulásra nem számíthatunk.
Az a lényeges, hogy maga a bajbajutott ember belássa, mi
van vele, s őszinte legyen. Ahol nincs őszinte önkritika, ott
nincs őszinte bűnbánat sem. Ahol nincs őszinte bűnbánat, ott
a beállítottság se változhatik meg. Megfelelő beállítottság
nélkül pedig az igazi vallásosság lehetőségei elenyészően cse-
kélyek. A bűnbánat tehát nemcsak a megtérésnek, hanem
minden igazi vallásosságnak is elengedhetetlen feltétele ..
A vallásosságban az önkritika és a bűnbánat mindig szinte
magától jelentkezik. De a bűnbánat lelki fejlettséget is igé-
nyel: az önkritikát, a bűnbánatot akarni kell.

,,(Nincs igazán tiszta és nyílt szívem): .. , Egyszerűen azt
kérdeztern magamtól: csakugyan, van-e nekem tiszta sZÍ-
vem? Erre a kérdésre tagadó választ kellett adnom. Azt
gondoltam: sok l'OiSSZgondolatom van... Még szeretném
hozzátenni: amíg beláttam, hogy nincs tiszta szívem, igen
különös dolog játszódott le bennem. Bizonyos erőfeszítésbe
került, hogy belássam. Nem ment minden további nélkül.
Ha körül akarnám írni, előszór mintegy le kellett győznöm
valami belső ellenállást, s ezért először gondolataim mes-
terkéltek voltak. És mindezt arcizmaimnak összehúzódása
kísérte, mintha harcolnék, s mintha ez a harc befelé irá-
nyulna."

Az őszinte belátás valóságos nehézségeit ez a lélektani
jegyzőkönyv kitűnően ecseteli.

Elsősorban katolikus tudósok érdeme, hogy a bűnbána-
tot külön pszichológiai kutatás tárgyává tették. Eleinte azt
fürkészték, hogy milyen a bűnbánat, mint önkéntelen lelki-
ismereti megmozdulás. Azután azt vizsgálták, hogy milyen a
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bűnbánat, mint tervszerűen előidézett hangulat. Kiderült,
hogya bűnbánat nem merül ki érzelmekben. Gondolatok, ér-
zelmekés akarások egyformán szerepet játszanak benne.
A lelki fájdalom lényeges tartozéka. Pontosabban a kővetkező
érzelmek fordulnak elő benne: szégyen,útálat, undor, nyug-
talanság, irtózás az elkövetett gonosztettől. félelem,sajnálko-
zás, szomorúság. Fontos mozzanata a bűnbánatnak azaz aka-
rat is, mely igyekszik elfordulni a gonosz cselekedettől.

A bűnbánat három stádiumot foglal magában: a bűn
felismerését, kellemetlen kísérő érzéseket és a bűn akarati
leküzdését. A felismerés elengedhetetlen. Szintúgy az erköl-
csi törvény ismerete. Csak belátás és beismerés esetéri éri el
a bűnbánat csúcspontját.

"Akkor megint arra az éjszakára gondoltam, amikor az:
az élmény lezajlott. Anélkül, hogy a gondolataim meghatá-
rozott tárgyra irányultak volna, a testem szinte megbénult.
a szívem erősebben vert, a vér zúgott halántékaimban és a
fülemben s egyes képek tűntek fel előttem, majd testi érzé-
seim összpontosultak ebben a mondatban: te voltál az oka!
Es elkezdtem töprengeni: hiszen mindent átgondoltál, tu-
lajdonképpen más volt a hibás, megtetted a kötelességedet,
téged az egész nem érdekel. De az első helyes gondolat
mégis visszatért: gyáva voltál, még a gyávaság önvádját se
bírod. vállalni, feltétlenül nemet kellett volna mondanod,
Gyávának tartottak volna ugyan, de az. emberek életben
maradtak volna s végtagjaik is épek maradtak volna. Tehát,
te vagy a hibás! Az olyan kifogások, mint: tiszfibecsület,
alárendeltség, engedelmesség nem érnek semmit."

Több irányú, nem csak katolikus kerökben végzett
valláslélektani vizsgálatok egyre inkább arra az eredményre
vezettek,hogya bűnbánatban nem az érzelemnek van a leg-
nagyobb szerepe. hanem a gondolatnak és az akaratnak (szári-
déknak). A lelkiismeretfurdalás is a bűnbánathoz tartozik, a
belső meghasonlás is. A lelkiismeretfurdalás tulajdonképpen
nem egészen kialakult bűntudat.

A bűnbánat ereje különböző fokú lehet. Épp úgy átfor-
málhatja a személyiséget, mint a megtérés. Lényeges követ-
kezménye, hogy az alsóbbrendű ösztönöket huzamosabb időn
át gyöngíti. Különbséget lehet tenni mindennapos bűnbánat
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és nagyon komoly bűnbánat között. A mindennapos bűnbá-
natban a hangsúlya jószándékon van, a bűntől való akarat-
lagos elszakadás alig játszik benne szerepet. A nagyon ko-
moly bűnbánatban a hangsúlya bűnnel való akaratlagos sza-
kításon van, a jószándék jelentősége pedig csökken.

A valóban mély, egészen igazi bűnbánat kivételes jelen-
ség, akárcsak az igazi vallásosság. A katolikus egyház gyakor-
lata inkább a mindennapos bűnbánattal számol és ezzel köze-
lebb jut az élet valóságához, mint az evangélikus egyházak.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy hibáinknak, mulasz-
tásainknak, bűneinknek a felismerése mindig fájdalmas.
Olyan, mintha lelki sebet érintenénk. Altalában kerüljük is
a lelki sebek érintését. Innen érthető, hogy a bűnbánat miért
olyan ellenszenves valami. Gyakran erőszakkal távolitjuk el
a tudatunkból a lelki sebeket. s a tudattalanba fojt juk őket,
amivel viszont további lelki szenvedések talaját teremt-
jük meg.

A bűnbánat jobb megértéséhez hozzátartozik a lelkiis-
meret pszichológiai feltárása is.

3. A lelkiismeret

A lelkiismeret nagymértékben érzésszerű pszichológiai
jelenség. Hogy pszichológiai jelenség, erre mutat maga a szó
is magyar nyelvünkben: lelkiismeret. Hogy érzelemszerű je-
lenség, mutatják az ilyen kifejezések: bánt a lelkiismeret,
furdal ,a lelkiismeret. Az idegorvosok, főleg a pszichoanaliti-
kusok lépten-nyomon beleütköznek a lelkiismeret pszicholó-
giai tényébe. Bizonyos ideges megbetegedések gyökereit a
Ielkiismeret helytelen működésében keresik. Ez meglepő, mi-
vel a XIX. és xx. század pszichológiája általában elhanya-
golta a lelkiismeret kérdését, s majdnem az volt a véleménye,
hogy lelkiismeret nem is létezik. Addig nem is lehetett szó
ezen a téren komolyabb előrehaladásról. amíg a magasabb
lelkiéletet nem tudtuk tudományosan feltárni.

1. A lelkiismeret működése. A lelkiismeret a minden-
napi életben rendkívül fontos szerepet játszik. A lelkiismeret
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nemcsak akkor működik, amikor az embert valami rosszért
dorgálja, hanem akkor is, hogyha jóra igyekszik serkenteni.
Tehát a lelkiismeret nemcsak az elkövetett rossz cselekedet
után jelentkezik, pl. mint lelkiismeretfurdalás, hanem mint
a jó cselekvésre indító ösztönzés is.

Bájos példákat találhatunk a kísérletí valláslélektan
irodalmában arra, hogy 11-12 éves kisleányoknál hogyan
működik mindkét említett értelemben a lelkiismeret. Egy II
éves kisleány a következőket írta le:

"Tegnap délután azt mondta Anyukám: menj az üzletbe.
De én nem akartam menni. A lelkiismeretem azonban nem
hagyott békén. Folyton azt mondta: menjél már! Végre el
is mentem. Amikor visszajöttem, azt mondta a lelkiismere-
tem: jól van!"

Ezek az egyszerű gyermeki szavak világosan mutatják,
hogy a lelkiismeret hogyan működik. Amikor a kisleány nem
akarja teljesíteni anyja parancsát, lelkiismerete nem hagy
neki békét, s szinte állandóan nyugtalanítja. Ez a lelkiisme-
ret negativ, vagyis figyelmeztető és rosszaló munkája. De a
lelkiismeret akkor is műkődik, amikor engedelmeskedtünk
intő szavának, s ilyenkor mintegy megdicsér bennünket. Ez
az úgynevezett "jó lelkiismeret".

A kifejezetten pozitív és negatív működésmódon kívül
van a lelkiismeretnek semleges magatartása is. Ez azt jelenti,
hogy a parancs elhangzik, azt nem teljesítjük, de ez nem bánt
bennünket. Tizenhárom éves kisleány szavai:

"Egy nap kint játszottunk. Anyánk kiáltott valamit. Mi
azonban tovább játszottunk, úgy tettünk, mintha anyánk
szavát nem is hallottuk volna."

Háromféle működésmódja során mintha a lelkiismeret
egyszer kívülről, egyszer belülről hallatná a szavát. Formailag
tehát már hatféle módját különböztethetjük meg a lelkiisme-
ret működésének, További különbségek adódnak abból, hogy
;'l lelkiismeret a döntés vagy a cselekvés előtt jelentkezik-e,
vagy csak utána. A lelkiismeret azonban cselekvés közben is.
tehát nemcsak előtte, vagy utána, hallathatja a szavát.
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A lelkiismeret működésének a folyamán bizonyos
szabályszerűséget lehet megállapítani, feszültségekkel és fel-
oldásokkal épp úgy, mint ahogyan az a rneditációnál, eksztá-
zishál is megfigyelhető. Egy 14 éves kisleány írta le a követ-
kezőket:

"Amikor egyszer egy este az ágyban feküdtem, nagyon
fáradt voltam, el akartam aludni. Már nagyon késő volt,
s így nyugodtan elszenderedtem. Néhány órát aludtam, de
egyszerre csak felr iadtam, s a lelkiismeretem azt mondta:
te még nem imádkoztál! - Először nem akartam a lelki-
Ismeretemre hallgatni és tovább akartam aludni. De akkor
valaki meg int azt mondta: te még nem imádkoztál!
Ekkor fel ism ert em' 1s ten szavát ... "

Egy másik példa egy 13 éves kisleány tól:

"Végre, amikor a kistestvérem már 15-ször zavart (pon-
tosan megszámoltam), dühbe gurultam. Mert már meg-
mondtam neki egy párszor, hagyja abba buta kérdéseit.
Felugrottam és jobbról balról lekentem neki egyet ... Az-
után elgondolkoztam, és szemrehányásokat tettem magam-
nak. Mert mégis csak fájt, hogy rosszul bántam vele."

Az első példában azt látjuk, hogy a lelkiismeret nem
hagy nyugtot, amíg csak megfelelő belátásra (és cselekvéshez)
nem jutottunk. A második esetben csupán csak jelentkezik a
lelkiismeret, de nem tudjuk meg, hogy eredményre vezetett-é.
Az első esetben a lelkiismeret működésének az a célja, hogy
megnyugvást találjunk, míg a második esetben erről nem be-
szélhetünk.

Feltűnő laza szerep, amelyet az én, illetve az en-funkció
minden lelkiismereti jelenségnél játszik. A lelkiismeret szava
rendszerint úgy jelentkezik, minthogyha egy másik személy
szólna hozzánk. Tegeződő formával találkozunk ilyenkor. Kű-
Iönösen fiatalkorúaknál lehet ez igy. De jelentkezik a lelki,
ismeret szava úgy is, hogy énformát használ, egyes szám első
személyben szól, vagy az ember szinte magának mond ilyen-
kor valamit. Példa egy 13 éves kisleány dolgozatából:

"Amikor megálltam előtte (ti. a tele kosár ~öldi.eper előtt,
amelyből csenni akart), lelkiismeretem azt'mondta:'nem
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, szabad, ez bűn! ... De néhányat kivettem belőle ... A lelki-
ismeretem azonban szüntelenül ,hajtogattá: Hogy tehettél
ilyet! ... " ,

Alélkiismeret itt a cselekedet előtt és után tegeződő
formában szól. Másik példa, amikor a lelkiismeret énünk gya-
nánt szólal meg: .

Egy 14 éves kisleány beszámolójából :

"Anyám nagyon örült, hogy olyan szép verset szavaltam,
(ti. az ezüstmennyegzőn). Én is nagyon örültem, de magam-
ban azt gondoltam: Már nagyon sok rosszat tettern ellened,
és arra fogok törekedni, hogy többé ne legyek olyan enge-
detlen, mint amilyen voltam."

Gyakran találkozunk a te és az én váltakozásával Ami-
kor a tegeződő forma éri-formába megy át, akkor az bizonyos
jele a belső átalakulásnak. Az én elsajátítja, magáévá teszi a
lelkiismeret szavát.

A lelkiismeret működése igen erős érzelmekkel jár. Kü-
lőnösen akkor, ha 'konfliktusok keletkeznek ' bennünk. Leá-
nyoknál és nőknél ezek az érzelmek erősebbek, mint a fér-
fiaknál. Náluk testi rezonancíája is van a lelkiismereti folya-
matoknak. Lelkiismereti válságok során a leányok gyakran
sírnak. A tulajdonképpeni döntés csak akkor történik meg,
amikor, már éri-formában, egyes szám első személyben be-
szél a lelkiismeret.

Nyilvánvaló, hogy akár tegezödő, akár én-formában szó-
lal meg a lelkiismeret, mindig ugyanarról az egy lélekről van
szó, Ugyanez az eset akkor is, hogyha az az érzésünk, hogy
a lelkiismeret szava kívülről szól hozzánk. Lelkünkben ketten
is beszélnek. Néha egymással ellentétes dolgokat. Ez éppen a
konfliktus lényege. De mind a két beszélő ugyanahhoz az egy
tudathoz, lélekhez tartozik. A lelkiismeret tudományos vizs-
gálata mutatott rá arra, hogy az ilyén "tudat hasadás" hét-
köznapi, normális jelenség is lehet:

A lelkiismereti tudathasadás lehet egyszerű, de lehet
bonyolult is.

Példa a tudathasadás egyszerű formájára.
Egy 13 éves kisleány beszámolójából :
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" ... de láttam rajta (ti. anyámon), hogy szavaimon (ti.
mikor ellentmondtam neki) nagyon búsult. Ekkor magam-
ba szálltam. És a lelkiismeretem megszólalt. Szememre
vetette, hogy szavaimmal milyen bajt okoztam. Mennyire
megszomorítottam anyámat, aki pedig oly sokat dolgozik,
amennyit csak tud, de mégis szüksége van segítségre ... "

"Lelkiismeretem szememre vetette", olvassuk ebben a
vallomásban. Itt világosan látjuk, hogy két én szerepel, úgy
ahogyan arról előbb szóltunk. "Magamba szálltam" szintén
figyelemre méltó kifejezés. Szó szerint arról van szó, hogy
"En magamba mentem". Megállapíthatjuk, hogy az itt je-
lentkező tudathasadás kéttagú.

Előfordulhat azonban három- vagy többtagú tudathasa-
dás is. Példa a háromtagú tudathasadásra :

Egy 14 éves kisleány szavai:
"Hallottam, hogy egy hang azt mondta: Szüleidet te már

nagyon sokszor megszomoritottad. Ök gondot viseltek rólad
és mindent megtettek, amit csak tehettek. Viszonozd mind-
ezt jóval ... Nagyon örültem, de szívemben azt gondoltam:
nagyon sok rosszat tettem én már ellened, s ezután arra
fogok törekedni, hogy többé ne legyek olyan engedetlen,
mint amilyen voltam ... "

Ebben a példában a tudathasadás három tagja a kö-
vetkező:

1. Egy hang, amely a kisleány énjét megszólítja :
;,Szüleidet te már nagyon sokszor megszomorítottad."

2. Az az én, mely ezeket a szavakat hallja:
"Hallottam, hogy egy hang ezt mondta".

3. Az az én, amely az első hang szavát megszívleli:
"Ezután arra fogok törekedni stb .... ".

A második pont alatti én passzív, mert csak hallja, amit
a lelkiismeret szava mond, a harmadik pont alatti én aktív,
mert rálép az engedelmesség útjára. Ez az aktív én mintegy
helyreállítja a lélek egységét, amelyet a lelkiismereti konf-
liktus tudathasadás formájában előidézett. Figyeljünk arra a
haladásra, mely ebben az egész lelki folyamatban történik.
Az első a hang. Az én hallja. Végül a hozzászóló érr oldalára
áll. Az a megszólaló én: az első hang telhát a "jobbikén".
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Természetes, hogy ez a három én egymással azonos.
Annak az énnek része, amelyhez a tudat tartozik. Mind a há-
rom én ugyanabban a tudatban van. Mind a három lényegileg
a tudat külőnböző jelentkezésenek vagy működésének, aktu-
sának tekinthető. A valóságban mindig ugyanaz az én szere-
pel, rnely önmagában beszél. Semmi másról nincs szó, hang-
súlyozzák a kutatók.

Előfordul olyan eset is, amikor "a hang", a rossznak,
az "ördög"-nek a szava. Példa egy 12 éves kisleány beszá-
molójából:

" ... de akkor (ti. a hazugság után) jelentkezett a lelkiis-
meret hangja és azt mondta: Te most hazudtál. Pedig nem
szabad lett volna ilyet tenned. Majd egy másik hang jött és
azt mondta: Ezt jól tetted, ezt kell mindig tenned! - Ez.
az ördög hangja volt ... "

Nem egyszer előfordul, hogy különösen fiatal leányok
a lelkükben jelentkező hangot, mely rosszra akarja rávenni
őket, szintén lelkiismeretnek, még pedig rossz lelkiismeret-
nek mondják, holott "rossz lelkiismeret"-en az elkövetett
rossz cselekedet utáni érzést szokás érteni.

Példa egy 12 éves kisleány beszámolójából ;

"Egy szép napon történt. Egészen egyedül voltam a szo-
bában, A nap besütött a loonyhába A pincében körte befőtt
volt. Lementem a pincébe szénért. A pince sarkában állt a
fazék tele körtéveI. Levettem a Iazékről a fedőt. De hirte-
len azt mondta a lelkiismeretem: Nem! Ezt ne tedd! Mert
ez bűn. Anyád észreveszi, hogy nyalakodtál! De akkor me-
gint megszólalt a lelkiismeretem: Rajta! Vegyél belőle! Ez
nem bún, meg szabad tenned. Rossz érzés vett erőt rajtam.
Visszatettem a fazékra a fedőt. - De lelkiismeretem nem
hagyott békét. Újm meg újra azt mondta: Ugyan vegyél ki
már magadnakegv körtét! Anyád igazán nem veszi észre,
ha csak egyet veszel ki. Hiszen olyan jó ÍZű! De akkor me-
gint jött a lelkiismeret: Nem! Ne tedd meg! Szépen menj
fel, különben bűnt követsz el! Hallgattam lelkiismeretem-
re, amely azt mondta: Nem szabad! Felmentem, leültem az
ablakhoz és kézimunkáztam. Amikor anyám megjött, úgy
tettem, mintha semmi sem történt volna ... "
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" ... Amikor este már ágyban feküdtem, nagyon nyugta-
lan lettem. Szorongás vett erőt rajtam és úgy éreztem,
mintha valaki még ott lenne. Remegtem és sehogyse tud-
tam elaludni. A szívem zakatolt a félelemtől. Ekkor észre-
vettem, hogy ez a lelkiismeret szava volt, mely a jóra
akart inteni. Bensőmben azt mondta nekem: Javulj meg!
Megbántottad Istent! Nem jól cselekedtél. Fordíts hátat is-
kolatársnőidnek (iskolatársnői szemérmetlen dolgokat be-
széltek). - Ekkor beláttam, mit tettem. Sírtam és teljes
bűnbánat ébredt fel bennem."

A lelkiismeret nemcsak nyugtalanságot okoz, hanem
<örömet is. Erre hoztunk már föl példát. Ilyenkor beszélünk
jó lelkiismeretről.

Figyelemre mélftódolgok állapíthatók meg a bűnbánat-
ról is, ahogyan az a lelkiismeret rnűkődésével kapcsolatban
jelentkezik.

Egy 12 éves kisleánytól való ez a vallomás:

" ... Először tétováztam, de a fiúk nem hagytak békét,
amíg bele nem egyeztern. Később felmentem, egészen szomo-
rúan és leverten. A bűn (ti. paráznaság) fájt. Amikor este
anélkül, hogy ettem volna valamit, lefeküdtem, nem tudtam
elaludni. Gyötört .a lelkiismeret. Szemrehányásokat tettem
magamnak: Mi hasznod van belőle? Hosszú időbe telt, amíg
elaludtam. - Amikor másnap reggel megláttam a fiúkat,
szégyeltem magam előttük és elhatároztam, hogy nem fo-
gom újra megtenni."

2. A lelkiismeret érzelmi tényezői. Látjuk az előbbi pél-
dán, hogya lelkiismeret működésének erős érzelmi velejárói
vannak. A bűnbánat tulajdonképpeni lényege a leLkifájdalom.

Másik példa egy 14 éves kisleány beszámolójából:

Ezen a példán látjuk, hogy az érzelmekből lassanként
fejlődik ki olykor a lelkiismeret hangja, a lelkiismeretfurda-
lás értelme. A lelkiismeret ilyenkor azt juttatja kifejezésre,
ami az érzésben ki nem mondottan már benne volt.

A lelkiismeretfurdalás szomorúsággal, nyugtalansággal,
álmatlansággal, reszketéssel járhat, még hallucinációkat és
fóbiát (ideges félelmet) is előidézhet.
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A lelkiismeretnek természetesen gondolati elemei is
vannak, melyek sokszor az érzésekből 'bontakoznak ki.

A lelkiismeret működésével kapcsolatban egész lánco-
latokat lehet összeállítani. A külső hatás is, a lelkiismeret
szava is. és a cselekvés is többször fordulhat elő egymás után
váltakozva.

3. VaLLási konfliktusok. Sok mindent idézhet elő lelki-
ismereti konfliktust.

A vallás is. Példa egy 15 éves kisleány tól :

"Korábban sose jutott az eszembe, vajon a katolikus val-
lás az egyetlen igaz valIás-c. Mostanában gyakran van ilyen

. gondolatom. Noha gyakran mondom magamnak, helytele-
nül jársz el, ha így gondolkodol, mégis kételkedem. Jézus-
nak nem tudok mindent elmondani, ami szívemet nyomja.
Térdelek a templomban az oltár előtt anélkül, hogy n Jeg-
kisebb szeretetet érezném iránta ... "

Egy példa, ahol a vallási vívódásban a megismerés prob-
lémája játszik döntő szerepet. 17 éves leány írja:

"Miért kell hinni? Ez a kérdés napról nap-
ra üldöz. Nem tudom elhinni, hogy Mária mentes volt az
eredendő bűntől. Ő még az Úr előtt élt. Isten az emberisé-
get még nem váltotta meg. Ki bizonyítja ezt be nekem? Az
egyház úgy beszél erről, mint dogmáról. lIa megkérdezzük,
akkor azt mondják: ez így van. 'Úgy látom, hogy Mária Is-
tentől kegyelemben részesült. De eredendő bűn nélkül? Eb-
ben kételkedem. Semmilyen könyvben nincs kifejezetten.
hogy Mária mentes lett volna az eredendő bűntől! Nem tu-
dom elhinni."

Megfigyelték, hogy a pubertás idején (14-17 év) a val-
lási vívódás rendszerint magában foglalja a "hInni vagy
tudni" kérdését. A leányoknál úgy 17 éves korban ez a prób-
léma megszűnik, a fiúknál is, de csak átmenetileg. Később a
vallási konfliktusok inkább onnan erednek, hogy a fiatalok
életüket mindenkitől függetlenül igyekeznek kialakítani. Mi-
nél önállóbban viselkedik valamelyik fiatal énje, annál gyak-
rabban találkozunk nála a kételkedés kísérő jelenségével. Fő-
leg a vallás erkölcsi vonatkozásai okoznak kételyeket. Min-
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A szülői házzal, illetve a szülőkkel kapcsolatban is sok
lelkiismereti konfliktusuk van a fiataloknak. Megnehezítik a
leányok jóviszonyat szüleikhez a következők: a) Rossz er-
kölcsi példaadás, b) egyes testvérek előnyben részesítése, c)
a női nem lebecsülése, d) szigorúság mellékes dolgokban, e) a
nemi felvilágosítás elmaradása, f) feddés rossz hangulatukért.
g) szemrehányások vallási problémákkal kapcsolatban, h) sze-
mélyes titkaik semmibevevése.

Egész lelki életünk kiérlelődésében, minden fontos dön-
tésünk és cselekedetünk lebonyolításában, legalább is az ifjú
korban, a lelkiismeretnek fontos szerepe van. Jó megjegyez-
nünk azt is, hogy minden embernek más értékrendszere van
és eszerint működik a lelkiismerete. A lelkiismeret állandó
működése pedig nagymértékben szabályozza és korrigálja

denekelőtt azért, mert a vallásos emberek életfolytatása nem
tetszik nekik.

Egy leány (majdnem 19 éves) a vallás jó hatásáról semmit
nem tud mondani. Csupa farizeus, átlag embert lát maga
körül, de nem "egyéniségeket". Különösen nagy probléma
számára a vallásos esz m ény és a val ó s ágo s élet ősz-
szeegyeztetése.

De nemcsak elméleti, hanem érzelmi válságok is előfor-
dulnak. Az is bántja a fiatalokat, hogy vadlásosságukat
nem kísérik megfelelő érzelmek. Egy 18 éves diáklány írja a
következőket:

"Legutóbb egy éjszaka hirtelen megint kételyek ébredtek
fel bennem. Ez alkalommal a következőkről volt szó: Bizo-
nyos okból hirtelen azt gondoltam, hogy el kell érnem a tel-
jes bűnbánatot. Ezért minden erőmmel lsten nagy szerete-
tére gondoltam. De bensőm ezekkel a gondolatokkal kapcso-
latban teljesen érzéketlen maradt. Ezért kételkedtem töké-
letes bűnbánatomban. Ehhez járult még, hogy néha, amikor
józanul elgondolkodtam, kételkedtem Ist ens z ere t e-
t ébe n is. Amikor most azt gondoltam, hogy tökéletes bűn-
bánatra jutottam, akkor megint így vélekedtem: Hát ezt te
csak azért teszed, mert félsz lsten büntetésétől. Eza küzde-
lern egy jó óráig tartott, míg végre eléggé megnyugodva el-
aludtam."
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értékrendszerünk tartaImát és felépítését. A lelkiismeret te-
hát fontos szerepet játszik egész lelkivilágunk kiépítésében és
'kiérlelésében, a bűnbánatban és a megtérésben.

4. A lelkiismeret eredete. Abból, amit a lelkiismeretről
eddig megtudtunk, megállapíthatjuk, hogya lelkiismeret nem
,egyforma minden embernél, sőt ugyanannál az embernél is
változik a működése, a tartalma, az ereje, továbbá, hogya
tegező formát az én-Iorrna válthatja fel, s ekkor a normális-
nak mondható tudathasadás megszűnik. Az is nyilvánvaló,
hogya lelkiismeret fejleszthető és nevelhető, főleg tartalmi
tekintetben. Megállapítottak ezenkívül, hogya lelkiismeret
helytelenül is műkődhetik, sőt idegbaj okat idézhet elő. Az
etikaból tudjuk, hogy beszélhetünk szűk és tág lelkiismeret-
ről is, ami azt jelenti, hogy egyes szük lelkiismeretű emberek
bűnnek tartják azt, ami mások (tág lelkiismeretűek) számára
semmiféle problémát, lelkiismereti konfliktust nem okoz.
A protestánsok mosolyogni tudnak azon a leányon, akinek a
számára súlyos vallási és lelkiismereti problémát okoz a ka-
tolikus egyháznak az a dogmája, hogy Szűz Mária eredendő
bűn nélkül született.

Ha a lelkiismeret pszichológiai geneziséveI közelebbről
meg akarunk ismerkedni, akkor a legjobb ebből az utolsó
megállapításból kiindulni. Ebből ugyanis nyilvánvaló, hogy
lelkiismeretünket különösen tartalmi tekintetben neoelteté-
siink: határozza meg. Nekünk is lehetnének ilyen problémáink,
ha történetesen katolikusoknak születtünk volna és katolikus
hitre neveltek volna bennünket. Más példa is bizonyítja, hogy
.a lelkiismeret nem magától lesz, nem az égből pottyan, ha-
nem környezetünknek, neveltetésünknek a hatására jön létre.

"Ezt azért hiszem, mert engem úgy neveltek, hogy ezt
hinni kell", mondta egyik magyar kísérleti személyünk.

Egyáltalán a lelkiismeret létrejöttére vonatkozólag, te-
hát formális szempontból is az igazít el bennünket, amit a
lelkiismeret működésével kapcsolatban állapított meg a pszi-
chológia. A lelkiismeret nyilvánvalóan úgy keletkezik, hogy
lelkivilágunkba nevelés és tanítás révén bizonyos általános
meggyőződések, elvek. parancsok, törvények, tilalmak (dresz-
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szátumok) kerülnek. Ebben nagy szerepe lehet vallásos nevel-
tetésünknek. Ha már most emberi természetünknél fogva
olyan akarások, vágyak keletkeznek bennünk, amelyek ezek-
kel az általános tilalmakkal, erkölcsi szabályokkal ellenkez-
nek, akkor kész bennünk a lelki konfliktus, mert vágyaink
szembekerülnek a belénk plántált erkölcsi törvényekkel, ti-
lalrnakkal , vallási és egyéb eszményekkel, s ezek működnek
úgy, mint "lelkiismeret". Az emlí tett erkölcsi és vallási esz-
mények, szabályok és tilalmak nagyon korán a meggyőződé-
sünkké lesznek, olyan korán, amikor még semmiféle kritikai
képességünk nincs, amikor még a meséket is valóságos törté-
neteknek vesszük, s azért hatnak olykor úgy, mintha ter-
mészetfölötti törvényszerűségek lennének. Innen az az állítás,
hogya lelkiismeret szava Isten szava.

Megállapítható, hogya lelkiismeret mindig konfliktu-
sok alkalmával jelentkezik. Valószínű, hogy nincs is másról
szó, mint belénk idegződött meggyőződések és újonnan fel-
merült vágyak, feladatok és akarások konfliktusáról. Amikor
egy-egy konfliktus megoldódik, utána már nem is tud az em-
ber a lelkiismeretéről. Az ifjúságnál és a gyermekeknél a
lelkiismeret szava és működése nyomban megszűnik, mihelyt
a konflíktus megoldódott. Az érett és normálisan kifejlődött
embernél ritkán fordulnak elő kifejezett lelkiismereti kon-
f'liktusok. Az érett, normahsan fejlődött ember egy-egy prob-
léma során különféle lehetőségeket lát, ezeket szembeállítja
egymással, leméri őket, s így oldja meg a problémát. Amikor
a felnőttek a lelkiismeretűkre hivatkoznak, például, hogy
"lelkiismeretem nem engedi, hogy ezt vállalj am", ehelyett
nyugodtan mondhatnák azt is, hogy "én ezt nem akarom".

Világos az eddigiekből az is, hogy lelkiismereti konflik-
tusok annál inkább keletkezhetnek bennünk, minél életelle-
nesebb és természetellenesebb dolgokat neveltek belénk.
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v. FEJEZET

VALLÁSOSSÁG VÁLTOZÁS NÉLKVL?

1. Fejlődés hirtelen megtérés nélkül

A radikális megtéresnek különbözőformái vannak. Ezt
már az amerikai vallaspszichológusok is megállapítottak. De
az is kiderült, hogy nem minden vallásos ember megy át
megtérésen, mégis vallásos. Ilyenkor a vallásosság törés nél-
küli fejlődés: "növekedés" eredménye.

A gyermekkor vallásosságát külső megfigyelések és
felnőttek visszaemlékezései alapján lehet lélektanilag megis-
merni. A felnőttek visszaemlékezései sokszor megbízhatatla-o
nok. Egy asszony például a következőket állította:

"Úgy gondolom, hogy születésemtől fogva vallásos va-
gyok."

A .gyermeki vallásosságot a hiszékenység jellemzi. Egy
férfi erről így nyilatkozott:

."Egyszerűen igazságként fogadtam el, amit a szűleimtől'
és a Ielkésztől hallottam."

Egy asszony nyilatkozata:

"Imádságaimat hittel mondtam el, de valódi vallásos ta-
pasztalatom 13 éves koromig nem volt."

A gyermek bizalmas kapcsolatban van Istennel.
Egy férfi:

"Istent mindig a leghétköznapibb dolgokra kértem imád-
ságaimban."
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Egy asszony:
"Néha olyan dolgokat mondtam el Istennek, amiket szü-

leimnek nem akartam elmondani."

Egy asszony:
"Mindig arra kértem Istent, hogy mindenfélét tegyen meg

nekem, és valamit mindig ígértem is neki" ha imádságomat
meghallgatja."

Az igazság és az igazságtalanság iránti érzék korán éb-
redezik. A lelkiismeret is, Félelem ritkábbari fordul elő, mint
a szerétet. A gyermek vallásossága mindenesetre külsőséges.

Többet tudunk a fiatalok vallásos fejlődéséről. Ez szinte
a legérdekesebb, de egyúttal a legkomplikáltabb fejlődési
szakasz.

Az ifjúság vallásossága a lelki tisztulás. időszakával kez-
dődik. Eddig a vallásos előírások és gondolatok nélkülözhető
.külső szokást jelentettek. Most gyökeret vernek a lélekben.

Egy asszony:
"Egy reggel, amikor gy.ermekkoromban a templomból

hazamentem, s a kapun beléptem, az a gondolatom támadt,
hogy: van Isten. Mindig erre tanítottak, de egészen eddig az
időpontig ez így soha nem jutott az eszembe."

Egy férfi:
"Tizenötéves koromban kezdtem az imádkozást megbe-

csülni s érezni, hogy Isten lelki-szellemi valóság."

Enyhébb természetű megtéresek is előfordulnak. Egy
férfi:

"Atyám meghalt, amikor 1 éves voltam. Ö nem volt egy-
háztag. Elhatároztam, hogy vele állok, vagy bukom, Ellen-
sége voltam a vallásnak és sztoikus közönnyel kezeltern.
17 éves koromban tudatára ébredtem, hogy eszményeimnek
mélyen alatta élek" ami nagyon nyomasztólag hatott rám.
Hirtelen lelki ébredés következett, mely 3 hónapig tartott.
Ezután csatlakoztam az egyházhoz. Az, hogy ezzel anyám-
nak örömet szerzek, lépésemet nem tudja kellőképpen
megmagyarázni ."
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Az ilyen spontán ébredés általában ifjúkori jelenség.
Gyakran közöny, sőt elfásulás váltja fel.

A kezdődő ifjúkor (10-16 éves korig) jellemzője a belső
küzdelem. Együtt jár vele a tökéletlenség érzése, mely gyak-
ran büntudattá és az örök kárhozattól való félelemmé foko--
zódik. Töprengés, nyomott kedélyállapot és beteges tünődés
is igen gyakran észlelhetők az ilyen fiatalnál.

Nyilatkozatok:

Egy nő: ,,12 éves koromtól 16 éves koromig mintegy fel
és le zajlott az életem. Arra törekedtem, hogy vallásos le-
gyek. Nagy nyugtalanságaim idején imádkoztam, éspedig
lelki szorongással imádkoztam."

Egy férfi: "Számomra a 16-20-dik életévemig terjedő kor
a harcnak a szakasza volt. Magasabb eszményekre töreked-
tem és mégcsak megközeIítően sem éltem azok szerint."

Egy férfi: ,,24. életévemben beteges reménytelenségbe és
értelmetlen önmarcangolásba estem. A tökéletlenség min-
den jele bűnnek tűnt fel előttem."

Egy asszony: "Tizenkétéves koromban megpróbáltam az
egyházhoz csatlakozni. Amikor hazajötJtem, sírnom kellett,
mert nem éreztem magam boldognak. Mindent megtettem,
ami csak tőlem tellett, hogy lelkiismeretemet megnyug-
tassam. Bibliát olvastam, mindent elmondtam anyámnak,
leraktam ékszereimet is, de noha nagyon ünnepélyesnek
éreztem magamat, mégis nagyon boldogtalan voltam."

Az ifjúkor további ismertetőjelei a fájdalmas kételke-
dés, súrlódás a környezettel, törekvés arra, hogy szenvedé-
lyeik felett a fiatalok úrrá legyenek. Leányoknál ez a kor-
szak átlag a 13-14. évben kezdődik, a fiúknál a 16-17. év-
ben és 17-22 éves korig tart.

A viharos küzdelmeknek ez a korszaka nem azt jelenti,
hogy egy-egy fiatal csupán csak egyetlen egy eszménnyel
viaskodik. Az erkölcsi világrend tekintélye minden oldalról
ostromolja. A fejlődéslélektannak az ifjúkor a legkritikusabb
szakasza. Ezért a fiatalokhoz rendkívül nagy gyöngédséggel
és megfontoltsággal kell közeledni. Az ilyenkor bontakozó
szernélyiség még a lehetőségek korlátlan sokfélesége között
lebeg és ingadozik.
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Egy másik asszony:

"Imádkozás után halkan ismételgetni szoktam: a Krisztus-
ért. Szerettem volna tudni, hogy ez mit jelent. 15 éves.
koromban kiábrándul tam a bibliából, mert ott nem szép dol-
gokra bukkantam. Fordulat állt be nálam, s azt mondtam
magamban: nem szenvedhetem abibliát. De nem enged-
tem, hogy ez a gondolat megerősödjön. Amikor 18 éves vol-
tam, a nővérem azt mondta, hogy ő nem tudja, vajon hinni
kell-e a Krísztusban, vagy sem. Izgatottan ugrottam fel és
komolyan felelősségre vontam. Egy év múlva éppen úgy
kételkedtem, mint Ő."

Fontos szerepet játszik az ébredező kételkedés:

Egy asszony: "Úgy 11, vagy 12 éves koromban éjszakai
kísértetként ostromolták minden ok nélkül a sötét gondola-
tok. Mindent mesének tartottam, amit Istenről és-a menny-
országról tanítottak."

A fiatal leányokat inkább nyugtalanság jellemzi, a fiúkat
pedig kételkedés. Ez a kételkedés elkerülhetetlen része a fej-o
lődésnek, a lelki tisztázódásnak. a jellem érlelődésének. A ké-
telkedéssel eleinte eltávolódás és elidegenedés jár együtt. Az
ifjú rninden megszekett dolgot igyekszik magától távol tar-
tani, az erkölcsöt is és az addig feltétlennek ismert tekinté-
lyeket is.

"A templom egyhangúvá és jelentéktelenné lett. Teljesen,
abbahagytam a templombajárást."

"Beismertem, hogy semmit sem hiszek."
"Az egész tisztára szemfényvesztésnek tűnt fel előttem. A

valIás jó ízét kezdtem elveszíteni s hagytam, hogy vallásos
gondolataim lassacskán egészen háttérbe szoruljanak."
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Ez a jelenség szükséges átmeneti stádium az ifjú kerban.
A fiatalok igyekeznek távolból szemlelni a dolgokat, hogy
jobban lássák őket. Óvják személyes életük teljességet. Szen-
vedélyesen védik egyéni álláspontjaikat a közösséggel..szem-
ben. Ilyen gyötrelmes küzdelmek mögött fejlődik és alakul
az én és tágul a tudat. Az énnek, a személyiségnek a létrejötte
és megerősödése az ifjú kor központi eseménye. A fiatalok esz-
mékkel és eszményekkel kerülnek kapcsolatba, de most már



tudatosan, s innen erednek vallási konfliktusaik. Például
ilyenformán:

Egy férfi: "A formák puszta látszatnak és az egyéniség
bilincseinek tűntek fel előttem."

Egy másik férfi: "Amikor templomba megyek, akkor
annak a valaminek a bigottsága, mely magát az egyetlen
vallásnak nevezi, visszataszítóan hat rám."

Egy nő: ,,A keresztyéneket nehézkes, pedáns és beképzelt
embereknek gondoltam."

Egy másik nő: ",Talán egyetlen lelkész se tetszett nekem.
Egyik se olyan vallást képviselt, amely engem kielégítert
volna. Így hát saját vallásom van."

A valláserkölcsi belátás gyorsabban bontakozik ki, mint
az erkölcsi és vallási cselekvés. Nyilván ez az alapja a sok-
szor előforduló fonák önértékelésnek. Embertársainkra al-
kalmazzuk a felismert mértéket, magunkra azonban hiányos
önismeretünk miatt nem. Jobbaknak tartjuk magunkat rná-
soknál, mint amilyenek valójában vagyunk, embertársainkat
pedig rosszabbaknak. mint amilyenek. Ez az elbizakodottság-
nak, az önteltségnek. a képmutatásnak, mások megszólásá-
nak, a pletykálkodásnak oa gyökere.

A tudás és a cselekvés között a szakadék különösen jel-
lemző az ifjúkorra. De megvan már ilyenkor az erős akarat
is arra, hogy az ellentmondásokat leküzdjük és egész szemé-
lyiségünk összhangját megvalósítsuk. Szerenesés lelki alkat
és egészséges környezet esetéri ez a fejlődés olyan nyugodt,
mint a növény növekedése. A fiatalokat kisegíti ebből a kor-
szakból az aktív munkára és odaadásra való nevelés. Az ifjú-
korban fejlődnek ki erkölcsi, szellemi és esztétikai érdeklő-
désünknek a különböző fokai. A nagy szellemi értékek ekkor
kezdenek a fiatalokra hatni, és segítségükkel juthatunk kő-
zelebb a fiatalokhoz.

Pár évvel a forrongás és a belső küzdelmek ideje után
jön az újjáépülés időszaka. A fiataloknak most már saját hi-
tük van, mely azonban nem mindig felel meg az öröklött for-
máknak. Példák két ifjútól:

"Nem tudok többé visszatérni régebbi hitbeli nézeteim-
hez, de úgy hiszem, hogy olyan őszintén imádkozom, aho-
gyan Isten megkívánja."
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"Életfolytatásomban sokkal magasabb gondolatok és
nemesebb kötelességfogalmak vezetnek, mintsem hogy bib-
liai hitem lehetne."

Ebben a korszakban, úgy a 20. és 30. életévek között, a
.környezet befolyása nagy szerepet játszik. Példák:

Egy nő: "Fiatalkoromban annak a boldogságnak az él-
ménye nyűgözött le, mely szüleim és nagyszüleim házát any-
nyira jellemezte."

Egy férfi: "Amikor könyveket olvastam,arra törekedtem,
hogy hasonlóvá legyek azokhoz a jellemekhez" akikről olvas-
tam."

Egy nő: "Kegyetlen sorsom fejlesztette ki jellememet és
erkölcsi bátorságomat."

Egy férfi: "Fivérem halála megerősített hitemben és kö-
zelebb vitt Istenhez."

Általában veve a külső befolyások gyermek- és ifjúkor-
ban szinte kizárólag döntőek. A személviség kibontakozása
után a külső benyomások ritkán játszanak szerepet. Az állan-
dóan nyitott természetű, Faust-szerü emberek elenyészően
csekély kivételt jelentenek.

Ritkán fordul elő, hogy valaki egyenletesen fejlődik ki.
_Afelnőttek ebben nagymértékben hibásak:

Egy nő: "Idősebb emberek a vallásosság megkérdőjelez-
hető túlzásaiba hajszoItak."

Vannak olyanok is, akiknek a fejlődese azért volt ese-
ménytelen, mert soha nem jutottak túl a gyermekkor vallá-
.sosságán,

A valláspszichológia kialakított egy tipológiát is asze-
rint, hogy valaki egyenletesen fejlődött-e vallásossá, vagy pe-
-dig hirtelen megtéres útján. Megkülönböztethetünk "könnyű
kedélyű" és "nyomott kedélyű" embereket. A nyomott kedé-
lyűeket kétszer születetteknek is nevezik, rnivel sötét kerülő
utakon, válságokon, összeomlásokon, bonyodalmakon keresz-
'tül jutnak hitre.

Az egyszer születettek vagy könnyű kedélyűek szinte
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érzéketlenek minden iránt, ami nehéz, homályos ésnyomasztó.
Az alábbi önvallomás illusztrálja ezt atípust:

"E g é,s z éle t e m ben t isz t a é s éde s viz e k-
ben úsz k á 1tam. És ha a víz néha kissé hideg is volt, s
az áramlás szembe 'jött és kellemetlen volt, mégse volt soha
olyan erős, hogy ne tudtam volna vele dacolni és ne tudtam
volna átúszni. - Legkorábbi gyerekkoromtóI fogva, ami-
kor még a fűben szaladgáltam,egészen a mai napig, ami-
kor szürke szakállú férfi vagyok, egyetlen napom sem telt
el úgy, hogy valami szép emléket ne hagyott volna bennem.
Ha emlékezetemben lepergetern ezeket az éveket, el va-
gyok ragadtatva, s azon csodálkozom, hogy kicsiségek mi-
lyen gazdaggá tudják tenni az embert. És bevallom, a val-
lási öröm még mindig a fő örömöm."

A könnyű kedélyű típusnak kétféle formája van. Az
egyik önkéntelen és természetes, a másik elvi jellegű. Az
utóbbi esetben meditáció és egyéb eljárások révén jutnak
el egyesek a könnyű kedélyű vallásossághoz. Ez a tipológia
egyébként nemcsak a vallásosság, hanem az erkölcsiség és
.a világnézet területén is érvényes. Vannak olyanok, akik
azt állítják, hogy soha, semmiféle bűnbánatot nem éreznek.
"Az újabb és pontosabb vizsgálatok (M. Moers, Vető
L., lásd alább) bebizonyították, hogy itt olyan típusról van
szó, melynek természete a vallásosságon túl még az erkölcsi-
séget és a világnézetet is meghatározza" (W. Gruehn: Die
Frömmigkeit der Gegenwart 219, o.). Példa:

"Én soha szikrányi bűnbánatot se éreztem. Mindig az volt
a felfogásom, hogy a rossznak is jó irányban való fejlődése-
met kell szolgálnia."

Világos tehát, hogy nem csupán a kedvező vallásos kör-
nyezet, a bölcs nevelés és az egyenletes fejlődés teszi lehetövé
ezt a típust, hanem inkább a sajátszerű, egyéni alkat.
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2. Az új élet pszichológiai szerkezete

Megismertük a vallásos megváltozás lehetőségeit, for-
máit és fokozatait. Kérdés azonban, hogy a megváltozás vég-
eredményben hova vezet. Mi a végeredménye ennek a heve-
sen körülvitatott lelki folyamatnak?

Az igazi vallásos megváltozásnak az eredménye az új
élet. Azonban mi ez az új élet? Ösidők óta úgy írták le, mint
valami egészen különleges dolgot. Egészen a modern vallás-
pszichológiáig a megtérést idealizálták s rendszerint az újtes-
tamentum norrnáin és eszméin tájékozódva figyelmen kívül
hagyták a jelenkor vallásosságát, .annak sokoldalú, eddig is-
meretlen jelenségeit. A vallásosság eszményi magaslatait
megrajzolták ugyan, ellenben nem így történt a mindennapi
élettel, s annak különleges nehézségeivel. A tapasztalati
vallástudomány az ilyen leírásokkal nem elégedhetett meg.
Végül is tudni kell, hogy az új élet egészen konkréte hogyan
fest a mindennapok során, s milyen formái vannak. Az is vi-
lágos, hogya tapasétalati lélektani munkának nem aza fon-
tos, hogy dogmatíkus elméleteket dolgozzón ki vagy raj-
zoljen meg, vagy hogy ez vagy amaz a vallásos lángelme mit
tudott közölni az új életről. A mindennapi valósághoz kell
fordulni, azt kell lehetőleg hűségesen leírni.

Az új élet legfőbb jeUemzője az, hogy az élet egésze új
középpont körüL rendszereződik. Fontos az is, hogya vallá-
sosság következtében a személyiség, a lélek nagy jelentőségre
tesz szert. A vallásos ember az egész külvilágot, de önmagát
is, mint valami újat éli áto Ezt az átélést valóságtudat jel-
lemzi. Az az új világ, amelyet az én megismer, mint a való-
ságos, az igazi világ tűnik fel. IEza fokozott életérzés paradox
módon önmegtagadásra való hajlammal, az én feláldozásának
és odaadásának kényszerével jár együtt:

Egy férfi: "Többé nem voltam önző. Az átalakulás nem
volt teljes, de a mélyén önzetlenség áramlott."

Egy nö: "Az átalakulás nagyon szeretetteljessé alakított .
át."

Egy férfi: "Mindenki iránt barátságosnak éreztem ma-
gam."
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Egy férfi: "A csillagok soha nem ragyogtak olyan fénye-
sen, mint azon az éjszakán."

Egy férfi: "Istenemhez nagyon közel éreztem magamat."

Az új életnek az a lényege, hogy a szűklátókörű, csak
magával elfoglalt egyén korlátai széttörnek. Az illető belép
a közösségi életbe. Fontos lesz számára a szerétet és a rokon-
:szenv. Tehát az új életet jellemzi az ily erők születése. Mint-
egy megnyílnak az illető lelki szemei olyanok látására, ami-
ket korábban nem vett észre. Még a közérzete is jelentőserr
megjavul. Egyáltalán magasabb színvonalra emelkedik.
Persze a régi élet is tovább él az énben, de már csak mint
olykor-olykor jelentkező zavaró mozzanat. Főleg olyankor
érezhető a háttérben, amikor az új életnek az erői valamilyen
oknál fogva meggyöngülnek. Nagyon figyelemreméltó az ér-
zelmek gazdagsága a vallásos lélekben. Isten felségének és az
ember kicsiségének, az alázatnak, a függésnek és a megadás-
nak az érzései. Az Istennel való egység és közösség érzése is
jelentkezik.

"Erős és ugyanakkor szelíd köz els égn e k az érzése
tölt el, mely fölöttem lebeg. Olykor min t hog y hae r ő s
karok fognának át és hordoznának."

A bizalom érzése is gyakori:

"Évről évre erősebb és gazdagabb lesz a bizalmam".
"Amikor imádkozom, aszelietet és a bizalom érzése száll

reám."

Ezek az érzések nyugalomba, biztonságba és békességbe
mennek áto

A vallásos életnek, mint új életnek ezek a gyümölcsei
úgy tűnnek föl, mint az élet és a történelem legnagyobb ér-
tékei. Az élet más, magasabbrendű lesz, mint a mindennapi.
Magasabb hatalommal való benső kapcsolat tudata hatja át,
határtalan szabadság érzése emeli a közönséges élet fölé, ami
önzetlen hajlandóságokkal jár együtt. Ez a kedélyállapot kül-
sőleg önfegyelemben, lelki erőben, tisztaságban, szeretetben
jelentkezik. Magasabbrendű tiszta szellemi hatalom jelenléte-
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nek a tudata ennek az új életnek az alapja azok szerint, akik
bírnak vele. Társul hozzá az irgalmasság és a testvérszerétet.

Az új életnek ez a sok szép jellemvonása azonban csak
ritkán fordul elő tisztán. A korábbi valláslélektani munkák
precizitását messze felülmúlják újabb tanulmányok, mint a
Clostermann testvérek, Wunderle és Bolley tanulmányai.
"Végre idetartozik egy módszer tekintetében precíz munka
Vető L.-től, a lutheránus hit-élményről, amelyre alább ki fo-
gunk térni. Itt felnőtt személyekről van szó, akiknek már
érett a hitéletük." "Ezeknek a tapasztalati munkáknak nem
jelentéktelen mellékeredménye az, hogya komoly, különösen
fiatal keresztyének hitéletét bizonyos hasonlóság jellemzi, a
rendkívül éles felekezeti különbözőségek ellenére. A hit át-
'élésének ez az egységessége (természetesen nem dogmatikai-
lag!) egyenesen odáig megy, hogy a katolicizmus és a luthe-
ranizmus közötti vonalak olykor Vetőnél, sőt Wunderle mű-
velt katolikus fiataljainál is csaknem elmosódni látszanak"
(W, Gruehn: Die Frömmigkeit der Gegenwart 236, o.)
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VI. FEJEZET

A VALLÁSOSSÁG MAGASLATAI ÉS MÉLY PONTJAI

1. A hitélet

A) A hitélet magaslatai

A vallásosság tanulmányozása során állandóan találko--
zunk a hit tényével és hatalmával. De tulajdonképpen mi a
hit? Számtalan könyv, prédikáció, dogmatika, katekizmus rög-
tön kész a felelettel: a hit ez.meg ez. A maguk helyén ezek-
nek a meghatároeásoknak meg lehet az. értelmük, mi azon-
ban pontosan akarjuk tudni, hogya hit a jelenkorban és pe-
dig a mindennapí életben milyen és micsoda, hogyan hat és
hogyan nyilvánul meg. Erre a kérdésre megfelelni nem
könnyű. Sajnos, és ez a fő baj, még mindig hiányzik a hittel
foglalkozó alapos valláslélektani tanulmány. Az elmúlt 50 év
alatt a tudományos kutatás azonban ezen a vonalon is előre
haladt. Még pedig két irányban. Vannak tanulmányok a hit-
élet részletkérdéseiről. például a fiatal leányok és fiúk, a
gyermekek hitéletéről, egyházi hitéleti formákról, öregedő
emberek hitéről, proletárok hitéről. Ezek a munkák, melyek
a hitet a legkülönbözőbb megvilágításban mutatják be, már
tapasztalati megállapításokra épültek. Másfelől sikerűlt a hit-
élet és az élő vallásosság között igen lényeges összefüggésekre
rávilágítani. Ezek az eredmények legkülönbözőbb népeknél
és felekezeteknél egységesek, ami azt mutatja, hogy szilárd
talajon állunk. Amikor ezeket az eredményeket ismertetjük,.
itt se egyesek nézeteire leszünk tekintettel, hanem a vallásos
élet alapvető összefüggéseiből indulunk ki.

Mindenek előtt szemügyre vesszük a hit sokféle értel-
mét, amint azok tapasztalati feljegyzéseinkben előfordulnak.
Szembetűnő, hogy ez a rövid szó: "hit" a legkülönbözőbb
természetű jelenségek egész sorát foglalja magában, melye-
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ket nem könnyű közös nevezőre hozni. Innen van, hogy a
"hit" szót a modern nyelvek is sokféle, gyakran ellentmondó
-értelemben használják.

Általánosságban a hit belső magatartást jelent. De mi-
lyet? A magasabb szellemi élet igen különböző magatartása-
kat és formákat alakít ki. Ezeket "teremtő szintézis"-eknek
is mondják. Az ilyen teremtő szintézist s ezzel a magasabb
.szellemi élet mibenlétét résformáit a legegyszerűbb példákon
értjük meg.

Már érzékszerveink is létrehoznak teremtő szintézise-
ket. Három egyszerű hang összhanggá olvadhat. Az összhang
nem csupán a három hang összege, amelyekből áll, hanem
.sokkal több. Az összhang valami egészen újat, sajátszerút je-
lent. A zene területén sokkal magasabbrendű és bonyolultabb
szintézisek is nagy számban előfordulnak. Minden dallam, de
méginkább a szimfónia szintén összetett teremtőképlet: ki-
művelt fül számára az egyes hangok puszta összegéritúl kű-
Iönleges jelentéesel bírnak. Voltaképpen már az egyszerű
dallam éneklése is magasabb szellemi teljesítményt jelent.

Egyszerű tényezők magasabb egésszé való egyesülését
nemcsak a zene ismeri. Ilyesmi lelki életünk egész területén
számtalan változatban fordul elő. A hitélet is sok elemből
.összetett képlet, s igen bonyolult tapasztalatokat tételez fel.
A magasba törö személyiség küzd és elbukik. Találkozik Is-
tennel. Ezek a rnélypontok, elbukások, de a találkozások is
igen bonyolult álílásfoglaíésokból, sejtelmekből, reménysé-
.gekből, meggyőződésekből tevődnek össze. Ilyen belső maga-
tartások egy bizonyos csoportja az, amit a hit fogalma alá
.szokás foglalni. E magatartások bonyolultsága és szintetikus
jellege teszi érthetővé, miért oly nehéz leírni őket, másfelől,
hogy miért fordulnak elő a hitélet értékelésében a legna-
gyobb véleménykülönbségek. Valóban a hit nagyon külön-
böző formákban és fokozatokban fordul elő. Ugyanakkor a
tiszta hit, mondhatnánk az abszolút hit a legritkább valami.

Általában a hitélet ugyanolyan törvényszerűségek
uralma alatt áll, mint a vallásosság. Ez természetes, mivel a
hitélet vallásos jelenség. A hit átéléseben vagy az átélt hitben
ugyanazokat a formákat és változatokat találjuk meg, mint
.amilyenekkela vallásos átélés elemzésenél találkoztunk. Meg-



találjuk nevezetesen a fiktív, az autoritatív (tekintélyi) és a
:tulajdonképpeni (élő) hitet.

A fiktív hit a leggyengébb változat. Inkább csak felté-
telezés, . gyanítás: úgy imádkozom, úgy beszélek, úgy élek,
mintha hinnék. De 'hogy valóban vari-e Isten, ez a kérdés
nyitva marad. A fiktív hit túlnyomó részben gondolati, csak-
nem teljesen személytelen. Énünk csak nagyon kevéssé vesz
benne részt bensőleg. Mégis a mindennapi életben a fiktív
bit igen sokféle színezetben roppant nagy szerepet játszik.
A hitbeli viszonyulások 60%-a fiktív magatartás. Ez így van
a nagyon hivő keresztyéneknél is.

A fiktív hitnek két gyökere vpn. Vagy a lanyhuló, ki-
haló hitnek a maradványa. Átmenet a hitből a hitetlenségbe.
Az egyébként normális hitnek átmeneti gyöngeségi állapota.
De lehet kezdete is a keletkező hitnek. Átmenet a hitetlen-
ségböl a hitre.

Az egyháznak gyöngesége, ingadozása, bizonytalanko-
dása (s az egyes.keresztyéneké is) a fiktív hit következménye.
A fiktív hit a gyökere a sokféle képmutatásnak, az őszinteség
hiányának is.

Egészen mást mutat az autoritatív vagy tekintélyi hit.
Gyerekeknél lehet a legjobban megfigyelni: a gyerek azért
hisz, mert a szüleí hisznek. A tekintélyi hitnek is sokféle
erősségi fokozata lehet aszerint, hogy a tekintély nagyobb
vagy kisebb-e az egyén számára.

A tekintélyi hitnek is kétféle fajtája van. Jelenthet
megcsontosodott, holt vallásosságot, amikor az ember már
csak emlékszik arra, hogy valamilyen gondolat vagy dogma
jelentőséggel bírt, de most már nem bír. A tekintélyi hitnek
magasabb foka az, amely abból táplálkozik, hogy ez a gondo-
lat vagy dogma a barátom, a hozzátartozóm számára tekin-
télyt jelent.

Az élő tekintélyhit a legközelebb áll az igazi vallásos
hithez, noha nem azonos vele. A tekintélyi vallásosság is
rendkívül el van terjedve. A mindennapi vaUásosság 99%-a
fiktív és tekintélyi. A vallási szokások rendkívüli szívóssága
a tekintélyhitben leli magyarázatát. Innen van az is, hogya
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"Bosszant minden, ami mesterséges. Minden rokonszen-
ves előttem, ami a mély átélés és az őszinteség pecsétjét hor-
dozza ... Egész sereg lelkészt tudnék megnevezni, akinek a
viselkedése a számomra elviselhetetlen. Számomra minden
kiállhatatlan, ami kitaposott úton mozog, különösen, ha
egyáltalán nem az a benyomásom, mintha az illető szemé-
lyesen is mögötte állna. Olyan prédikáció.kra gondolok.
amelyek azt a benyomást keltik, hogy valóban 4-500'
korábban gyakran elprédikált mondatböl keletkeznek az:
új prédikációk."

papoknak megadják a kijáró megbecsülést akkor is, ha bel-
sőleg nem tisztelik őket. A papok és a hit között azonban éles
különbséget tudnak tenni a hívek. Részlet az egyik pszicholó-
giai feljegyzésből:

A hit harmadik formája a tulajdonképpeni igazi, élő hit
a valódi vallásosság minden jegyét magcín hordozza. Ez az
élő hit a teremtő, ta személyiséget a legmélyebben megmoz-
gató és átalakító mozzanatok, új belátások, felismerések és
értékek személyes magunkévá tétele.

A hitet pszichológiailag azzal is szernléltetni lehet, hogy
annak ellentétére. a bizalrnatlanságra irányít juk a figyelmet.
A bizalmatlanság a személyiségnek a világtól való elzárkózá-
sára vezet.

Mindez még csak kezdeti eredményeit jelenti a tudomá-
nyos hitpszichológiának. Valószínű, hogy a különböző hitfor-
mák száma, valamint a ,hit stádiumai és fokozatai jelentőserr
nagyobbak. .

A hitben, mint a oallásos átélésben is az a lényeg, hogy
vallásos gondolat olvad össze a személyiséggel. Ebben a tekin-
tetben is a változatok egész sorával kell számolni, amint er-
ről már volt szó a vallásos átélés elemzésénél. A hit lehet
rendkívül gyenge, alig érezhető is. S lehet erős és egyre erő-
sebb, majd erősen túlfűtött.

A hitéletben a szellemi mozzanat nagy szerepet játszik.
A szellemi tartalmat a hivők Istennek a világhoz és a saját
lelkükhöz való, különbözőképpen átélt viszonyulásában élik
áto A szellemi tényező és az odaadás többnyire nem tisztán
lép fel, hanem más természetű lelki jelenségekkel, szándé-
kokkal, vágyakkal, érzelmekkel, szervi érzetekkel keverten
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(melegség, elrejtettség, Isten közelségének az érzése). A szervi
érzetek a belső, szellemi folyamatokat felerősítik.

A lényeg az, hogy a hit élő és személyes kapcsolatot je-
lent magasabb szellemi valósággal. Kezdetben a kapcsolat
gyenge és tétovázó, de ahogyan erősödik, úgy növekszik bele
egyre jobban a szellemi valóságba.

A magasabb szellemiség, az igazi művészet, az igazi er-
kö1csiség es az igazságszeretet a hithez hasonlóan nehezen
tud érvényesülni a mindennapi életben. A hitnek és a lelki
~letnek a növekedését mégis.meg tudtuk figyelni. A lényeges
az, hogy a legintimebb lelki kapcsolatokkal együtt növekszik
es erősödik a bizalom és a hit. Azután, hogya szellemi-lelki
kapcsolat valamilyen magasabb személyiséggel az átélő sze-
mélyiségre döntő befolyást gyakorol. Végül, hogya minden-
napi életben a hit és a hitetlenség állandóan küzd egy-egy
személyiségen belül is.

Tapasztalati vizsgálataink igen józan képet tárnak elénk
a valóságos hitéletről. Ez vonatkozik mind a protestánsokra.
mind a katolikusokra. A rajongó és elvont, idealizált jellem-
zések kevéssé felelnek meg a valóságnak. A valóságról nem
.szívesen beszélnek az egyházak, noha sokat beszélnek a bűn-
ről. Előnyben részesítik az idealizált képeket. Pedig semmi
okunk sincs a valóság takargatására. Az igazán hivő ember
-nagy ritkaság.

Ritkán fordul elő, hogy valaki egyfelől a földi élet, s an-
nak feladatai felé nyitott szívű, s ugyanakkor feltétlenül en-
gedelmes Isten iránt. E szintézis nehézségei nyilvánvalóak, s
azoknak a zsenialitása is, akik erre a szintézisre képesek vol-
tak vagy képesek. A magaslatok és a mélypontok párhuza-
mos előfordulását, s az ebből következő konfliktusokat egé-
.szen az újtestamentomig követni tudjuk.

B) A hitélet mélypontjai""
Minden egyházban és minden vallási szolgálatban a hit

magaslataira törekszenek. Ezért csaknem mindig ezekről be-
szélnek,

* Jegyzet. Ez az egész fejezet (A hitélet mélypontjaí) nagyon
kevés rövidítéstöl eltekintve W. Gruehn könyve idevágó részletének
szószerinti fordítása (Die F,rommigketit der Gegenwart 250-261. o.).
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A mindennapi hivő ezeket a magaslatokat nem éri el, s.
elakad a mélypontokon. Ezekről a mélypontokról korábban
nagyon keveset lehetett hallani, noha a hitélet negativ olda-
lainak gyakorlatilag rendkívül nagy a jelentőségük.

Ebben a tekintetben a tapasztalati valláskutatás egye-
nesen forradalmi felismerésekhez jutott.

Míután néhány jó valláslélektani munka, például Dr.
Vasady Béla: A valláspszichológia fejlődésének története
(Theológíai Szemle 1927) jelent meg Magyarországon. 1929-
ben egy fiatal magyar teológus keresett fel azzal a szándék-
kal, hogya jelenkor lutheránus keresztyéneinek a megigazu-
lástannal kapcsolatos magatartását pszichológiailag tanulmá-
nyozza. Megtanácskoztuk a szóba jöhető módszereket. Akko-
riban (1929-ben) még kétségeskedtem a tekintetben, hogy
kísérleti módszerrel a hitéletnek már ennyire központi kér-o
dései munkába vehetők-e.

Azonban a fiatal magyar tudós a nehézségektől nem
riadt vissza. Nekifogott a rnunkának, melynek eredménye
(1935-ben) nyomtatásban is megjelent magyarul ezen a cí-
men: "A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus.
hívek lelki világában. Kísérleti valláslélektani tanulmány."
Németül pedig 1936-ban: "Inwiefern ist der Rechtfertigungs-
glaube noch lebendig in den evangelischen Gemeinden" cí-
men (Arohiv für Religíonspsychologie und Seelenführung;
Berlin. 73-208. oldal).

Dr. Raffay Sándor budapesti püspök egy kimondottan
jó lutheránus gyülekezetet igyekezett rendelkezésre bocsátani.
Végül is sikerült ilyet találni s egy ilyen gyülekezetből a ma-o
gyar tudós a helyi lelkész segítségével a legbuzgóbb tíz
egyháztagot választotta ki valláslélektani kutatásai számára,

A feladat nem volt könnyű. Miről is volt szó? Gondol-
juk meg: a reformáció úgy indult el, hogy Luthse újra fel-
fedezte a hit által való megigazulás bibliai tanát. Röviden
szólva az a felismerés volt ez, hogy a szent Istennel a meg-
békélést se "jó cselekedetekkel", se valami más emberi tettel
megszerezni nem lehet, hanem egyedül az által, hogya hit-
ben megragadjuk Isten kinyújtott kezét; tehát elég, hogy az
ember egyedül és kizárólag Isten irgalmasságára hagyatkozik,
A reformáció óta ez a dogma az evangélikus egyházak "arti-
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culus stantis etcadentis ecclesiae"-je lett (vagyis olyan
dogma, amellyel az egyház áll vagy bukik).

A lutheri egyházak ezért a dogmaért súlyos belső és
külső harcot vívtak évszázadokon áto Mind a mai napig ez a
dogma az, amely külőnösen a katolikus egyházzal szemben
a lutheri egyházak fő megkülönböztető jegyének számít. Az
evangélikus egyházak körén belül általános volt teológusok
körében is az a naív vélemény, hogy ez a dogma ma is "ma-
gától értetődően" áthatja a lutheranizmust. A kérdést tehát
úgy felvetni, ahogyan Vető felvetette, nem kevesebbet jelen-
tett, mint a mai lutheri vallásosság szívpontjára irányítani a
figyelmet. Nagyon helyesen mondja: Az első és legfontosabb
célunk volt megállapítani, mennyiben evangélikusok dogma-
tikai szempontból azok az egyszerű egyháztagok, akik annak
nevezik magukat.

Az érdekes kísérleti eljárást részletesen nem ismertet-
jük. Minden esetre körültekintéssel volt összeállítva és bőven
el volt látva ellenőrzö rendszabályokkal ahhoz, hogy az ered-
mények tudományosan megbízhatóaknak minősüljenek.

Az eredmény bámulatos, sőt megdöbbentő volt. Tanul-
mánya nagy részének tüzetes lebonyolítása után Vető kény-
telen volt megállapítani, hogya gyülekezetben az a naív mó-
don feltételezett megigazuláslhit dogmatikai értelemben egy-
szerűen nem volt fellelhető. Ez a dogma a legtöbb gyülekezeti
tag előtt egyszerűen még a neve szerint sem volt ismeretes.
A tulajdonképpeni meggyőződésük szerint pedig csaknem va-
Iamennyi megvizsgált egyháztag inkább középkori római ka-
tolikus módon gondolkodott, semmint evangélikus módon!

A hit által való megigazulás tanáról annak ellenére, hogy'
evangélikus s z ülő i ház ban, evangélikus isk o láb a n
nevelkedett, azóta is szorgalmas látogatója 1s ten ház á-
nak, G. egyháztagnak halvány fogalma sem volt. A neve-o
lésnek és a tanításnak e tekintetben rajta semmi nyoma
nem maradt [i, m. 142, ill. 78. o.].

. Z. kísérleti személy is lényegileg a római. katolíkus állás-
pontot képviselte. Azt mondta többek között: "A cseleke-
detek is hozzájárulnak az iga z i megigazuláshoz bizonyos

. tekintetben. A jócselekedetek." G. kísérleti személy erről az
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ígéről, hogy "Az igaz ember hitből él" ezt mondotta: "Ezt
a dolgot nem értem."

Általában Vető kísérleti személyei mélységesen meg
-voltak győződve arról, hogy jócselekedeteik által érdemlik ki
a mennyországot.

Az eredmény megdöbbentő volt: vannak tehát kitűnő
"lutheránus" keresztyének, akiknek ,fogalmuk sincs a luthe-
ranizmusról! Később azonban kiderült, hogy ez az eredmény
nemcsak a magyarországi evangélikus egyházra, hanem más
lutheránus egyházakra is érvényes. Különböző vizsgálatok
alapján Hanriover egyik gyülekeztében arra a bizonyosságra
jutottam, hogy Vetö Alsószászországban pontosan ugyanarra
az eredményre jutott volna, mint Magyarországon.

Először kérdésesnek tűnt fel, vajon egyáltalán szabad-e
az ilyen eredményeket nyilvánosságra hozni. Vető nagyon le-
verten keresett fel Berlinben. Hiszen evangélikus szempont-
ból a hitéletnek ijesztő mélypontjai tárultak fel, noha a ta-
pasztalati valláskutatás gondosan tartózkodik az ilyen érték-
ítéletektől.

Elhatároztuk, hogya módszert még tovább kiépítjük: a
kísérleti személyek elé nemcsak evangélikus szövegeket he-
lyezünk (mint eddig), hanem kimondottan katolikus jellegűe-
ket is. Például egy ilyen fohászt: "Szent Antal, segíts!" vagy
ezt amondatot: "Ha Rómába zarándokolnék, megtisztulna a
.lelkem".

Most újabb meglepetés ért bennünket: ugyanazok a sze-
mélyek, akik eddig legalábbis közönyösen viselkedtek a lu-
theri alapdogmával szemben, most belső magatartásukban
hirtelen "lutheránusokká" lettek. Például ilyen formán:

"Tudok én rózsafüzér nélkül is szívből imádkozni ... Én
ezt külsőségnek találom. Szertartásnak. Az ember imádkoz-
hatik imádságos könyvből is, vagy anélkül is." (Csaknem
szószerint ugyanígy Z. kísérleti személy!).

Továbbá:
"Amikor én böjtölök, akkor egyáltalán nem jócselekede-

tet végzek és nem is szerzek magamnak érdemeket Isten
előtt."

"Én talán soh a nem tudnám magamat Mária kegyelmé-
be ajánlani. Az én vallásom engemet nem erre tanított. És
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egészen idegen lenne a számomra, hogy Máriához imád-
kozzam. Olyan lenne, mintha nem is imádkoznám!"

"Szerzetes a mostani eszemmel és fejemmel semmi esetre
se tudnék lenni. Eze n a zár o n nem i s sze r e t n é k
üdv ö z üln i."

(Szent Antal segíts!) "Tévedés ilyesmit hinni. A jó Isten
segített volna nekik anélkül is, ha meg é r d e ml i k!
Gyakran előfordul, hogy kérésük meghallgatásra talál és
akkor az eredményt Szent Antal javára írják. Én mint kál-
vinista ebben nem hiszek."

(1. m. 141, 133, 131, 139, 148. o.).

Vető szándékosan többnyire kevésbé művelt, "egyszerű"
gyülekezeti tagokat vont bele kísérleteibe ; a tartózkodó for-
dulatok ("talán", "üdvözülnék" stb.) onnan származnak, hogy
a kutató lelkész volt. Egyes kísérleti személyek utólag szem-
rehányásokat tettek neki, sőt .fe1iháborodtakamiatt, hogy ő
(Vető) nekik "hitetlen .gondolatokat helyezett a szemük elé".
Valóságos reforrnációi magatartás ébredt így a kísérleti sze-
mélyekben. Kiderült, hogyamegigazuláshit egyedüL a szo-
katlan, hangsúlyozottan katolikus gondolatokkal eLLentétben
ébredt fel. Különben nem volt meg és semmilyen szerepet
nem játszott e lutheránusok hitéletében. Általánosítva ezt az
eredményt: mintha a mai lutheránus vallásosságban a meg-
igazulástan csupán a katolikus gondolatok tagadásában je-
lentkezne, s nem lenne tudatában pozitív hittartalmának úgy,
mint ahogyan az a reformáció korában volt. Ez a "protes-
táns" magatartás azonban tisztára a nevelésnek és a környe-
zetnek az eredménye. Csak tradíción alapszik, tekintélyi
alapja van, nem jelent élő hitet. Más környezetben ugyan-
ezek a személyek éppen olyan jó katolikusok lennének, mint
amilyen jó lutheránusok most.

Ennyit e tanulmány fő eredményéről. Fontos az is, hogy
tekintélyes élő anyagot közöl a jelenkori lutheránus gyüle-
kezet hitéletéből. Régen ismert jelenségek mellett (belső kö-
töttség a szentíráshoz, hűség az egyházhoz és a lelkészi szol-
gálathoz, az életnek Istenbe vetett bizalomban való folyta-
tása stb.) itt is értékes, hasonló világossággal eddig még soha
fel nem ismert összefüggések tárultak fel. Az egyik kísérleti
személynél például a hit a legszorosabb kapcsolatban van a
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tudatos anyagiassággal, a másiknál a spiritizmussal, a harma-
diknál mágikus nézetekkel, a negyediknél racionalizmussal
stb.

Néhány példa:

"Az utolsó ítélettől, hogy őszinte legyek, nem félek, mert
nem tartom val ó s z í n ű nek. A kárhozatot nem ér--
tem ... Purgatórium? ... "tn nem érzem magam annyira
b ű n ö s n e k(!), hogy elkárhoznék. Én nem követtem el ég-
bekiáltó bűnöket(!) Az első gondolatom persze a purgató-
rium volt. ("trzések?) Köz ö n y! Ez inkább katolikus kife-
jezés."

Joggal állapítja meg Vető: Így gondolkodik egy mai em--
bera kárhozatról! Hasonló a helyzet az "üdvösség" szónál,
amelynek az egyházi emberek szerint olyan központi jelen-
tősége van. Nem törekszik az üdvösségre különösebben és,
nem is hozna érte áldozatot.

"Kérem, én nem vagyok tisztában az üdvösséggel ... Je)
az, ami az embereknek í z 1i k ... "

Z. kí érleti személyről ezt mondja Vető: "A fejletlen-
ség, kiforratlanság és hozzá az üdv bizonytalanság jellemző.
vonása Z. lelki arculatának" :

,,"tn még nem követtem el olyan nagy bűnt. " .Azt nem
mondhatom el magamról, hogy vallástalan lennék(!)"

"A kegyelem megválto erejéről" nem tud semmit. Ha-
sonlóan egy másik kísérleti személy, aki alapjában véve jó-
nak tartja magát. Ha rosszat tesz, nem tehet róla, azért ő nem
felelős:

"Ha Isten az utolsó ítéletkor igazságosan fogja osztogatni
a jutalmat és a büntetést, akkor nekem semmi okom nern.
lesz félni ... "

"Rossz az, ami nekem kellemetlen, ami nekem fáj."
"Amikor nagy bajban vagyok, segítséget min den k i-

t ő 1 elfogadok, mégha az Szent Antal is lenne(!)"
"Az utolsó ítélettől nem félek, mert érzésem szerint én

mindig a jót teszem(!) ... "
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"Ha az ember körülnéz a világban, sajnos azt látja, hogy
a legti)bben... képmutatók."

"Szép dolog, ha valaki vallásos, -egy bizonyos fo-
kig ... " ,

D. kísérIeti személy: ,,80%-ig megtartom Isten igéjét (I),
egyszóval, ahogy a vallásos emberek élni szoktak."

Vető ezt mondja D-ről: "Az arany középútnak ez az
embere a mennyet a hozzá hasonló »jó és derék emberekkel-
népesíti be."

Az egyik kísérleti személy (kálvinista nő) "szíve mé-
lyén" férjével együtt spiritiszta. Mária szerinte közbenjáró:

"Ű az összeki)tő kapocsés így az ember jobban tud Isten-
hez közeledni ... "

"Ha én a spiritizmust nem ismerném, egészen másképpen
gondolkodnám Mária felől, mint így, hogya spiritizmust
ismerem."

Volt olyan kísér-leti személy, aki egészen utiIitarisztiku-
san volt beállítva:

"Jó az, ha az ember egészséges, Rossz, ha az embernek
nyomorognia kell"(!)

Isten parancsolatainak betartását nemcsak másoknál
tartják fontosnak, hanem ők is betartják azt, s ez sikerül is.

"Én betartom Isten parancsolatait és jó érzés a lelkem-
nek, hogy betarthatom őket. (Mindenben?) Mindenben (!)"

Az akarat megromlásáról, legalább is a saját akaratuk-
kal kapcsolatban semmit nem tudnak. Mindig képesek arra,
hogy a jót akarják.

"He én képes vagyok. Az ellenkezőjét állítom. (Minden
.esetben?) Minden esetben. (Nem voltak olyan esetek az
életében, amikor nem így volt?) Nem voltak (!!)."

Van olyan kísérleti személy, aki átlagon felül álló, mű-
velt és tehetséges asszony. Kritikával hallgatja a prédikáció-
kat. Hajlama van a misztikára, amivel nyilván nincs tisz-
tában:

"A kritika alaptulajdonságom. A szépirodalmat is kriti-
kával olvasom. A prédikációkat szintén."
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Az istengondolat nála ilyen képzettel kapcsolódik:

"Minthogyha Isten ölelését emberi alakban s a felemel-
tetés és az emberi szeretet közvetlen hatását érezném ... "

Itt ritka párhuzamot olvashatunk ki magdeburgi Mecht-
hild vallásosságához: magas szellemiség párosul erős érzéki-
séggel, nyitottan a meditáció és misztikus élmények felé!

Egy kísérleti személy (szintén asszony) vallásosságát
"szeretetreméltó naívság" jellemzi:

,,(Hogyan képzeli el a jó Istent?) Mint öreg bácsit. Olyan
ruhája van, mint Jézus Krisztusnak. Szürke ruha."

"Azért én nem tartom magamat rossznak. Ha én egy
virág miatt örülni tudok, másokról is úgy gondolkozom,
hogy bennük sem lehet durva lélek ... "

"Hol van az a bibliában, hogy az ember üdvözül? Szá-
munkra ez egy ismeretlen fogalom(!!)."

Megint egészen más egyik következő kísérleti személy
hitélete. Kedélye nyomott, kisebbrendűségí érzesei is vannak.
Eleinte többet próbál rnondani, mint amennyit átélt:

"Az ember talán egészen akaratlanul is csalhat. Azt gon-
doltam, hogy nem tudom elég jól leírni."

Később egészen mesterkéletlenül számol be. Istentől
nem tud félni:

"Én nem tehetek róla, én nem tudok Istentől félni. Nem
tehetek másként, annyira bízom az Ö kegyelmében ... ?"

,,(Az Ön hitében egyáltalán nincs félelem?) Nincs. Én
nagyon szeretem Istent és érzem, hogy ő is szeret en-
gem ... "

Nem hisz az utolsó ítéletben:

"Nem. Ez egyáltalán nem hatott rám, mert az ilyen dol-
gokban nem hiszek. Nem tehetek róla ... Ez nem érdekel
engem. Amit nem értek, az iránt nem vagyok fogékony."

Eddig Vető rendkívül tanulságos anyagának rövid is-
mertetése. Senki nem vitatja, hogy az előbbi vallomásokban
a hitélet mélypontjairól van szó. Spiritiszta, racionalista stb.
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beütések idegenek a keresztyénség lényegétől, sőt ellentéte-
sek vele. Még fontosabb, hogy ezek a komoly keresztyének
a bűnt nem ismerik, az üdvösségről semmit nem tudnak, a
kárhozatban nem hisznek. Épp olyan megdöbbentő a lutherá-
nus teológusok számára, hogy az egyedül hit által, kegyelem-
ből való megigazulás tana a jelenkor keresztyénel előtt több-
nyire ismeretlenek.

Mindenesetre teljesen fonák dolog lenne, ha távolból
szemlélődő keresztyének az előbbi tudósításokból ezt a követ-
keztetést vonnák le: a lutheránus egyházban a hitetlenség az
úro Az ilyen következtetés elsietett lenne, mivel figyelmen
kívül hagyna két körülményt:

1. A hit jellemzett mélypontjai Vető minden kísérleti
személyenél az élő hittel vannak kapcsolatban, amellyel ők
belsőleg egyek. Mi csak a mélypontokkal foglalkozunk, s el-
tekintettünk a pozitív vonásoktól, rnivel azokat más dolgoza-
tok már ismételten megrajzolták. Aki Vető rendkívüli érde-
kes és életközel tudósításait tanulmányozza, az élő hitélet
meglétét az egyes kisérle ti személyeknél egyáltalán nem te-
heti vita tárgyává. Tehát semmiképpen nem volt helytelen
ezt a tíz kísérleti személyt Magyarország egyik legjobb lu-
theránus gyülekezetéből való egyháztagnak mondani.

Egyszerűen tény (és ez a felfedezés nagyon fontos),
hogy a mindennapi hitélet egészen más arcot mutat, mint
ahogy eddig számunkra a felekezeti önéletrajzok, erkölcs-
tanok stb. tudták megrajzolni. A jelenkor vallásossága Vet5
tanulmányáig csaknem teljesen ismeretlen volt.

A mindennapi hitélet, a legvallásosabb keresztyéneké is,
semmiesetre sem csupán egy színt mutat. A hit a hivő ember
egész életét mozgásban tartja, lassanként át is alakítja. Ugyan-
akkor egybeolvad számos (részint alacsonyabb értékű) gon-
dolattal, képzettel, élménnyel, ahogy azokat a környezet, a
nevelés, a véletlen szállítja. Az önmagunkon végzett intenzív
munka (a vallásos érlelődés, megszentelődés), továbbá a lan-
kapatlan teológiai önművelés ("pneumatizálódás") a mély-
pontokat egyre jelentéktelenebbé teheti, sőt kedvező körül-
mények között csaknem teljesen el is tüntetheti.

2. Mélypontok nemcsak az evangélikus vallásosságban"
lumem. miruien. más keresztyén egyház hitéletében is kimu-f
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tathatók. Ezt ma már egyéb tanulmányok alapján erőteljesen
hangsúlyozhatjuk. A dogmatikailag kifogástalan hit ideális.
f.ormái tapasztalatilag nagyon ritkán fordulnak elő. A vallá-
sosság nagy tömegű nemkeresztyén, sőt részben keresztyén-
ellenes elemmel keveredik, melyet fejlődése során az egyén
belsőleg még nem dolgozott fel, nem küszöbölt ki..

Ezt a tényállást Vető rnerész tanulmánya világosan fel-
tárta. Joggal állapítja meg a szerző, hogy sikerült neki a re-
formáció világtörténeti eseményét kicsiben, laboratóriumban,
illetve kísérleti személyeinek a lelkében előidézni. Ez az ered":
mény módszertani szempontból is, de különösen a történeti
kutatómunka szempontjából is nagyjelentőségű.

Azóta a hitélet mélypontjai más egyházak tanulmányo-
zása során is felszínre kerültek. Katolikus részről főleg G.
Wunderle, A. Canesi, A. Bolley, G. Clostermann, protestáns
részről H. Leitner előtt már E. D. Starbuck, W. James, J. H.
Leuba is észleltek hasonlót. Sőt, miután Vető megmutatta
számunkra az utat, hasonló anyaget már a mi első kísérle ti
tanulmányainkban is találunk. Magától értetődő, hogy ha-
sonló mélypontokkal a jelenkor vallásos életének minden jó
fotográfiájában találkoznunk kell,

Kételyeiket, hitük megfáradását találóan ecsetelik Leit-
-ner kísérle ti személyei:

" ... néha az ernber gyengének érzi magát ahhoz, hogy
mindig úgy sanyargassa és fékezze magát, ahogy tulajdon-
képpen kellene."

"Milyen gyakran elhatároztam már ezt magamban!"
"Már Istent is kértem, adjon erőt ahhoz, hogy legyőzzern

magamat. De komoly előrehaladást mindeddig nem ta-
pasztaltam."

"Legutóbb én már gyakran kértem az Urat -, ki tudja,
vajon jön-e valamikor meghallgattatás."

Befejezésül Vető megállapítja, hogya hitélet magaslati
pontjaira a keresztyén ember életének csak ritka, rendkívüli
pillanataiban jut el, Mindennapi hitélete pedig nagyon ala-
csony szinten mozog. .

Ez az eredmény is szokatlan. Akit keresztyénné nevel-
tek, az ilyen megállapítással nem könnyen bírkózik megj
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mert ellentétben van azzal, amit az egyházak általában taní-
tanak, hogy ti. mindenkinek módjában áll bármiker és teljes
értelemben hinni. De Vető eredménye tárnadhatatLan, mégha
eleinte idegenszerűen is hat, sőt talán évekig is eltart,
-amíg belenyugszunk. A jelenkor vallásosságának minden pon-
tos megfigyelése ugyanazt a tényállást mutatja. A methodista
H. Leitner komoly és precíz tanulmányában olvassuk:

"A kritikai elemzés kényszere a keresztyénség előtt se
torpan meg. K. kísérIeti személynél tapasztalatból született
meg az a gondolat, hogy ez az érzés: egészen Istené lenni,
számára mindig lehetetlennek tűnt, sőt radikálisan kétel-
kedni kezdett a gyülekezet sematikus bizonyságtételeinek
őszinteségében is. Ha a többi kísérleti személy nem is ment
el ilyen messzire kritikájában, mégis úgy látták, hogy
azok, akik teljesen átadják magukat, elenyésző kisebbség-
ben vannak. Nehézséget jelent a kísérleti személyek szá-
mára az is, hogy noha a végső üdvösséget elenyészően ke-
vesekre korlátozzák, még azt is be kell vallaniuk, hogy soha
nem találkoztak tökéletes keresztyénekkel. Tapasztalataik
igazolják álláspontjukat. P. kisérleti személy csodálkozik,
hogy az egész ifjúsági szövetség egyszerre tért meg, s
addig meg nag y ban gyak o r olt a a kép mu t a-
tás t."

"De rövid idő múlva megint be kellett látnia az ember-
nek, hogy nem lett szabaddá és még mindig kö t vev a n a
föl d höz."

"A fiatalokat megtérésük után is szorongás gyötri hibáik
miatt, ami az Istentól való elhagyatottság érzéséig fokozód-
hatik."

Leitner szerint ,a komolyabb keresztyének sokat szen-
vednek hitéletük ingadozásai miatt. Az egyik kísérleti sze-
mély így panaszkodik:

"Csaknem irigyeini szerétném azokat, akik ezt így képe-
sek hangoztatni. Ha erre gondolok, kétségbe szerétném
vonni, hogy ők valóban azok (vagyis megtértek-e), vagy
csak beképzelik maguknak... Egyébként máskor is volt
ilyen érzésem. Néhány napig is eltartott."

Éppen a komoly keresztyének állandóan viaskodnak nö-
vekvő, tökéletesedő hitükért.
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Ha a hit kevésbé bonyolult lelki jelenség lenne, ha csu-
pán illúzió vagy önszuggesztíó lenne, akkor természetesen
alig fordulhatnának elő benne ilyen mélypontok. Akkor
könnyű lenne egy kis fantáziával és akaratneveléssel hivő-
ket és hivő gyülekezeteket produkálni. Az erőfeszítés ered-
ménye azonban sokszor alig lesz más, mint bántó torzképe
az igazi keresztyén hitnek.

Az igazi hit bonyolult bizalmi viszony, mely számos ta-
pasztalaton, belső döntésen, harcon, kinyilatkoztatáson nyug-
szik, s belső kapcsolatot jelent Istennel, a túlvilággal. Az
igazi hit szívbeli igenlés és megingat1uLtatlan bizonyosság.
Mégis, mint ahogyan minden magasabb szellemi értéknek
küzdenie kell az érvényesülésért (tudományos, művészi, er-
kölcsi téren is), úgy a hit legmagasabb formái is alá vannak
rendelve ennek a törvényszerűségnek.

Nem szabad illúziókat kergetni ott sem, ahol az egy-
házi munka magas színvonalú. A mindennapi élet egészen
másképpen fest, mint ahogyan egyes keresztyének vasárnap
egy-egy prédikáció hatása alatt elképzelik. A nagyon jó ke-
resztyének életének nagy része is igen alacsony színvonalon
mozog. Még többször rá fogunk mutatni erre a tényre. Látni
fogjuk, hogy az imaéletnek is vannak mélypontjai, melyek
sokáig szintén ismeretlenek voltak. Továbbá, hogy hamis,
nem őszinte megtérések is vannak, melyekről az ébresztő
prédikátorok mit sem sejtenek. Ezek a jelenségek belülről
összefüggnek egymással.

Vian úgy, hogy nem értjük, miért ostorozza Pál aposioi:
az akkori gyülekezeteket és híveket. Csak a valóságos vallási
élet pontosabb megismerése teszi érthetővé az apostol intel-
mét: legyetek józanok!

Fontos feladatok várnak még megoldásra, A hitélet
minden olyan mélypontját gondosan fel kell kutatni, mely a
mindennapi élethez tartozik; a durva anyagiasság és az el-
halványult hitbeli meggyőződés, az egyházi maradék-vallá-
sosság es az, egyénileg kivívott hit, a babona és az igazi hit
stb., stb. közötti . számtalan kapcsolatot is fel kell deríteni.
Vajon túlzás-e, ha azt áHítjuk az előzőek alapján, hogy egyet-
len jó tanulmánlJ nagyobb szolgálatolwt nyújt a vallásos ne-
velés számára, mint tucatnyi történeti vagy spekulatív munka?
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2. Az imádság

A) Az imaélet magaslatai
A vallásos embernek naponta kell megküzdenie hitének

csúcspontjaiér t. Feltétlenül szüksége van tehát az imádságra"
mint erőforrásra, mint "a túlvilággal való élő kapcsolatra" ~
Azonban a vallásos ember imaélete nemcsak magaslatokat
mutat fel, hanem mélypontokat is. A tapasztalati vallastudo-
mány ezen a téren is meglepő felismerésekre jutott.

Az imaélet ideális magaslatait gyakran megrajzolták.
A jelenkor imaéletét azonban figyelmen kívül hagyták, úgy--
hogy az szinte teljesen ismeretlen. A tisztán vallástörténeti
anyagra támaszkodó tanulmányok tekintetünket főként az
eszményi imaéletre irányítják. Ahogyan rendkivüli, rnérték-
adó személyiségek gyakoroltak. De arról, hogy a mai gyüle-
kezetekben és egyházakban ténylegesen hogyan imádkoznak
a ibívek, 'korábbi tanulmányokból semmit sem tudunk meg.
Márpedig ezt az imaéletet is meg kell ismernünk. Szegénysé-
gében és gazdagságában egyaránt. Enélkül imára nevelni le--
hetetlen.

A tapasztalati kísérleti valláslélektan ezen a téren is
tud eredményeket felmutatni. Már készült kísérIeti vallás-
lélektani módszerrel néhány kiváló tanulmány az imádságróL
1925-ben jelent meg Canesi A. milánói valláspszíchológus ta--
nulmánya: "Előzetes vizsgálatok az imádság lélektanáról" cí-
men. Canesi vizsgálatait katolikusok körében végezte abban a
reményben, hogya vallásosság szívpontjáig sikerül eljutnia.
Kísérleti személyei elé egymás után 38 mondatot helyezett,
pl. ilyen tartalmút:

"Ajándékozd nekem, óh Uram, a te kegyelmedet, hogy
mindig csak azt tudjam kívánni és akarni, ami Neked a
legjobban tetszik."

A kfsér-leti személyeknek az volt a feladatuk, hogy elol-
vassák a mondatot, abban elmélyedjenek, míg csak imádság-
ként el nem tudják mondani. Amit így belsőleg tapasztaltak,
utólag elmondták. Például:

"Isten, mint világosság tűnt fel előttem. Megvilágítja a
saját semmiségem mély szakadékát... Ebenyomás hatá-
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sára lelkemet mindinkábh megerősödni érzem, s ez az érzés
bizalommá válik. Mint a saját imádságomat már el is
tudom mondani. Kérem Istent, hogy szemét soha el ne for-
dítsa rólam. Magamban imádkoztam is. Azt nem .tudom
elmondani, milyen szavakat használtam. De nem hinném,
hogy semilyeneket ne használtam volna. Istenhez fordul-
tam és bizalommal könyörögtem segítségéért."

Az imádkozás pszichológiájához kísérleti alapon értékes
anyagot gyűjtöttek össze, és azt fel is dolgozták. Ez az anyag
a valóságos, mai imaélettel ismertet meg.

Canesi szerint az imádságban három szakaszt lehet meg-
különböztetni: A) Énünk felkeresését. B) Isten magunk elé
képzelését, C) az imádság szavakba öntéset.

A) Az én felkeresése nem értelmileg történik. Befelé te-
kintünk, lelkünket megnyit juk, magunkba szállunk. Volta-
képpen nyílt beállítódásról van szó.

Előfordul, hogyamagunkbaszállás nem sikerül. A min-
dennapi életben gyakran van így. Mindenféle emlék, gondo-
lat, érzelem akadályozza. Külső körülmények is.

A sikeres magunkbaszállás egészen személyes és aktív
lelki tevékenységet jelent. Azzal kezdődik, hogy az imádkozó,
amennyiben imakönyvet használ, az imádságot elolvassa, s
igyekszik azt megérteni. Ezután bizonyos emelkedett hangu-
lat következik. Ha a közönséges halandó szívből akar imád-
kozni, belsőleg gyakran súlyos harcokkal kell megküzdenie.
Néha az imádkozást kénytelen későbbre halasztani, mert az
adott pillanatban nem képes rá. Alázat s a saját nyomorúsá-
gának felismerése és beismerése szükséges ahhoz, hogy imád-
kozni tudjon. 'Ez pedig nem megy könnyen. Az előírt imaszö-
veget 'Önkényesenis értelmezíheti, s meg is másíthatja.

B) Az imádkozás második fokozata: Isten jelenlétének
elképzelése.

Miután a lélek befelé fordult, hétköznapi közérzete he-
lyett a saját erkölcsi és vallási tökéletlenségének a tudatára
ébred s Isten, mint élő, jelenvaló és cselekvő valóság tűnik
fel előtte, nem pedig mint valami spekulatív, pusztán elmé-
leti, holt fogalom. Az istengondolat így a tudat középpontjába
kerül. Ez kétféleképpen történhetik.
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Az első esetben a kísérleti személy levert. Bajaira em-
lékezik. Meg kell magát győznie, hogy Isten képes rajta se-
gíteni. Az istengondolat egyre inkább mindennapi lelkűlete
fölé kerül. Megszabadul gondjaitól. Szívesen marad ebben az
állapotban. A szellemi istengondolat, mint objektív valóság
egyre hatalmasabbá, vonzóbbá válik, a lelket egészen magá-
hoz emeli, s imádságos áhitattal tölti el. Mindez tudatos igye-
kezet eredménye lehet. Ha pedig a tudatos igyekezet hiány-
zik, akkor szinte magától bontakozik ki valamilyen képzet-
ből az istengondolat.

Egy kísérleti jegyzőkönyvéből :
"Lassan haladok előre az olvasásban. Pirosas, világos

narancsszínű fény képzete tűnik elém. A napfelkelte gon-
dolatát idézi. Azt mondom magamban: Isten. Az az Isten,
aki a lélek világossága."

Valamely képzetnek csak akkor lesz vallásos jellege, ha
:azt vallásosan értelmezzük.

Vannak esetek, amikor az istengondolat látszólag min-
den közvetítés nélkül bukkan fel a lélek mélyéből. Egy misz-
tikus hajlamú kísérleti személy erről a következőképpen szá-
molt be:

"Belevésem a szöveget emlékezetembe ... Úgy érzem,
helyeslem Isten rendelkezéseit, ha olykor nem is sikerül,
hogy akaratát megvalósítsam. Most érzem, hogy nyugalom
tölt el. Érzem, Isten jelen van. És sikerül: imádkozni tu-
dok."

e) A harmadik fokozat: Az imádság szavakba foglalása.
Az imádság nagy része érzésekben és hangulatokban

olvad fel. Teljes erejét akkor fejti ki napokon és heteken át,
ha szóbeli formát kap, ha érzéseit az imádkozó imádsággá
alakítja.

Előfordul, hagy amikor a lélek idejut, belevész Isten
felséges végtelenségébe. Elragadja az öröm és a csodálat ér-
zése. Ilyenkor misztikus imádság születik.

Van egy harmadik formája is az imádságnak, amit ra-
cionális, vagyis eszünkkel való imádkozásnak mondhatunk.
Ilyenkor az imádság párbeszéd jellegű. Isten beszél, az ember
válaszol neki.
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Az imádság szavakba foglalása nem mindig lényeges.
Lehet, hogy laz ajkak mondják az imádságot, a lélek belső
imádsága azonban a szavaktói függetlenül a saját útjain
halad.

Az imádság lényege szempontjából a képzetek csekély
szerepet játszanak. A képszerű szemléltetés szokásos túlhang-
súlyozása a vallástanításban és a lelkigondozáshan súlyos:
hiba. Fontosabbak az érzelmek. Az érzelmek az imádság kez-
detén passzív jellegűek. Csak a visszhangját jelentik az olva-
sott vagy hallott szavaknak. Az érzelmek aktívvá akkor vál-
nak, amikor bizalornmá lesznek: a lélek bízik Istenben, Isten
hatalmában és ígéreteiben. Az akaratnak nincs olyan nagy
jelentősége az imádkozásban, mint amilyet tulajdonítanak
neki. Felületes szemlélődő előtt úgy tűnhetik, hogy az imád-
ság megsemmisíti a személyiséget, annak autonómiáját és
méltóságát. Ez azonban nem így van. Sőt ellenkezőleg, a lé-
lek határozatlansága megszűník közönséges állapotához ké-
pest. Az öntudat Isten színe előtt megerősödik, 'határait és le-
hetőségeit tisztábban látja. A gondolatok é§ érzések váltako-
zása következtében az imádkozó személyisége átalakul és erőt
nyer. Az imádság olyan mértékben válik erőforrássá, ameny -
nyire sikerül Istent megközelítenie. A hatalmas, örök Isten-
nel szemben az imádkozó lélek látszólag semmivé válik. Va-
lójában azonban ráeszmél a tartós és valóságos értékekre, a.
mindennapi élet változó hangulataihoz képest pedig az
örökkévalóság fényébe kerül. Szilárd belső tartása lesz. Ki-
felé az életben is biztonság és bizalom, erő és bátorság tölti
el. Az imádság tehát az ént ugyanolyan módon formálja át,
mint az élő hit, s az igazi vallásosság.

Az imádság hangulatáról, az áhítatról is értékes kísér-·
leti lélektani tanulmány áll rendelkezésünkre. Balley A. né-
met Icatolikus tudós a szerzője. A katolikus egyház megköve-
teli, hogya hívek áhítattai imádkozzanak. Bolley azt igyeke-
zett kifürkészni, hogy valójában mi is az áhítat.

Legelőször is meg kell ismerkedni azokkal a körülmé-
nyekkel, amelyek a spontán imádság létrejöttének kedveznek.
Milyen körülmények ezek? Ilyen mindenek előtt az elgon-
dolkodás. Egy iskolásfiú mondotta el a Ikövetkezőket:
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"Szombaton este az ágyban feküdtem. Az intézet Igazga-
tója már kikapcsolta a villanyt. Egyszerre csak szö r n y ű
fél e 1emf o g ott ela p á m mia t t, aki akkoriban so-
kat utazott autón. Az jutott az eszembe, hogy egyszer őt is
érheti szerencsétlenség. Elkezdtem szívből imádkozni Is-
tenhez, hogy minden útján vegye védelmébe apámat."

Egy rab a börtönben mondta el a következőket:
"A magányban megtanultam imádkozni. A hosszú

éjszakákon alkalmam volt elgondolkodni mindenről. Meg
kellett állapítanom, hogy mégis csak van Isten."

Egy 17 éves diák vallomása:

"Az imádkozás nagyon könnyen megy nekem akkor, ha
egészen egyedül vagyok, s nem lát senki. Ilyenkor jól esik
kiönteni a szívemet."

Ilyen elgondolkodásra belső és külső körülmények egy-
.aránt indíthatnak. Külső tapasztalatok is elősegíthetik az
"imádkozást,s a magány is.

A vallásos környezet hatása is kedvező. Egy 16 éves
diák nagyon megkapó vallomása:

"Nagyapám a halálos ágyán feküdt. A halála elötti estén
imádkozott. Csak egyes szavak jutottak el hozzám, de azok
olyan szépen, olyan gyermeki bizalommal hangzottak el,
hogy nagyon megrendültem és én is elkezdtem szívböl
imádkozni. Se nem hallottam, se nem láttam. Kizárólag Is-
tennel voltam együtt, egyedül."

Az úrvacsorára, gyónásra való előkészület is elősegítheti
az imádkozást.

Az átélés és az imádság közt van valami érzelmi össze-
függés. Egyes érzelmek és indulatok meghatározott jellegű
imádságokra indítanak. Az a kérdés, lehetséges-e az imádsá-
gokat érzelmekre visszavezetni? Ekkor ugyanis csak hangu-
Iatra lenne szükség ahhoz, hogy imádkozni tudjunk. És mi
az, hogy hangulat? A magasabbrendü érzelmek, amilyenek a
gyász, a kétségbeesés, la lelkiismeret-furdalás stb. rendkívül
bonyolultak s még kevéssé vizsgálták ki őket. A sokféle ér-
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zés bonyolult összefüggéseit szépen illusztrálja az alábbi fel--
jegyzés (egy 15 éves iskolásfiú vallomása):

"Anyám nagyon rosszul érezte magát. Kezei hófehérek
voltak. Egész testében reszketett. Percről percre rosszabbul
lett. Apámért kellett szaladnom, aki dolgozott. Kiugrottam
az esős utcára és futni kezdtem. Világosan éreztem, hogy
a szívem erősen dobog. Az út meglehetősen hosszú volt;
Elég időm volt a gondolkodásra. Lelki szemeim előtt
gyermekkorom tűnt fel. Milyen jó is volt hozzám mindig
anyám! Mennyit törődött velem! És most el kell veszite-
nem. Eszembe jutott, hogy anyám imádkozni is megtaní-
tott. Vajon mindig jó voltam-é? Derék gyereke voltam-e
anyámnak? Istenhez könyörögtem megbocsátásért, ha
vétkeztem anyámeUen. Addig imádkoztam, amíg csak
meg nem érkeztem apámhoz. Részletesen beszámoltam
mindenről. Apám vígasztaini kezdett, látta, hogy nagyon
odáig vagyok. Utam hátralevő részét imádkozással töltöt--
tem."

Tehát az anyja iránti szeretet s elvesztésének fenyegető;
réme a fiút elgondolkodásra indítja. A bűntudat és a szerétet
ellentéte lelkiismeret-furdalást idéz elő benne. Őszinte érzé-
sei indítják imádságra. Bűnbocsánatért esedezik Istenhez.
Ezek abonyolult érzések egymást tételezik fel. A gondolati
mozzanat mindenütt feltalálható bennük.

A legfontosabb érzések és indulatok, melyek imádságra
indítanak, a következők: félelem és szorongás, mindenféle baj,
gond és szomorúság. Azonban az érzések és az imádság közt
közvetlen összefüggés nem mutatható ki. Lehet, hogy imád-
ság követi őket, de nem feltétlenül.

Vannak pozitív érzések is, melyek imádságra, neveze-
tesen hálaadásra indítanak. Ilyen érzés a felszabadultság ér-
zése, ha valamilyen bajtól megszabadultunk. továbbá az öröm
érzése, Ahhoz, hogy imádság jöjjön létre, az érzések ésaz
imádság közé határozott gondolatfolyamatoknak kell heillesz-
kedniök. Ezek a gondolatok irányítják az érzéseket az imád-
kozás felé.

Az is kiderült, hogy bizonyos érzések és indulatok aka-
dályozzák az imádkozást. Ugyanazok az érzések, amelyek
egyeseket imádságra indítanak, másoknál akadályt jelente-
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nek. Ebből is látható, hogy az imádság és az érzések között.
nincs közvetlen kapcsolat.

Túl erős érzések és indulatok akadályozzák az imádko-
zást. Érzéki és esztétikai élmények után is nehéz imádkozni.
Az esztétikai és a vallásos beállítódás között mély szakadék
van. A vallásos magatartás egészen más, mint amilyen az
esztétikai-művészi. A kétféle beállítódás egymást nagyon za_o
varhatja.

Ha valaki megsértett valakit, s ez nagyon bántja, emiatt
megint csak nehezen tud imádkozni. A lelkiismeretfurdalás
és a bűntudat is akadálya lehet annak, hogy valaki Istenhez
közeledjen. A bosszúság, az elkeseredés, a dac, mind aka-
dálya lehet az imádkozásnak.

De különösen lényeges, hogy a primitív és harnis Isten-
képzet, a gyerekes istengondolat milyen sokszor teszi lehe-o
tetlenné az imádkozást. Előfordul, hogy valaki valamiért
megharagszik Istenre, s ezért nem tud imádkozni. Az ilyen
embernek nyilván nagyon gyerekés az Istenről alkotott fel-
fogása.

Imádságakadályozó tényező lehetaz embertársainkkal
való konfliktus is.

Valaki egyszer elmondotta, hogy a felesége nagy szé-
gyent hozott a fejére. De azért a templomba eljárt. Na-
gyon szeretett énekelni és imádkozni. Most azonban so-
káig se nem énekelt, se nem imádkozott, mert dühös volt.
Nagyon bántotta, hogy vele ilyesmi megtörténhetett.

A vallási éretlenség is akadálya lehet tehát az imádko-
zásnak. Különösen, ha az ember nem önmagában keresi a hi-
bát, hanem másban, talán egyenesen Istenben.

"Hogyan is tudna valaki irnádkoeni, ha egyik csapás a
másik után éri", - mondotta egy kísérleti személy.

Ahhoz, hogy az ember imádkozzék, más is kell, mint
valamilyen érzés és hangulat. A gondolati elem, az istengon-
dolat lényeges szerepet játszik az imádkozás létrejöttében.

"Mit csináljak? - vetettem fel a kérdést, s nem tudtam
rá válaszolni. Ekkor az eszembe jutott, hogy egyvalakirő1
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megfeledkeztem, aki tudna rajtam segíteni: Istenről. Ek-
kor nagy bajomban térdreborultam és szívből imádkoz-
tam."

Tehát, amikor minden csődöt mond, az imádság, mint
rnentőöv szereped. ILyenkor az imádság eszköz. ahhoz, hogy a
lehetetlen sikerüljön.

Az imádság sokszor csak lassacskán, lépésről-lépésre jön
létre. Fokozatosságot, struktúrát lehet benne megállapítani.
Ezeket az imastruktúrákat még nem sikerült tüzetesebben
kivizsgálni.

Az imádság külső alakját az akarat határozza meg. Az
akarat szab irányt az imádkozásra késztető érzéseknek és ta-
pasztalatoknak. Az imádság !külső formájától azonban vilá-
.gosan meg kell kűlönböztetnünk annak belső, vallásos magvát.

Külső formájukat tekintve, de az értékük szerint is az
imádságokat csoportokba lehet sorolni.

A legalacsonyabb fokon áll, a gépies, formális imádko-
zás. Az egyházilag betanított és rögzitett imádságok elmon-
dása. Ilyenkor többnyire hiányzik az erősebb érzés. A gon-
-dolati indítékok túlnyomóak.

Azonban a betranult imádságot is át lehet alakítani, a
.szükségletnek megfelelően módosítani és bővíteni.

Egy katolikus diák, aki nagyon félt a vizsgától, egymás-
után mondotta el az Ave Máriát, de amikor a "Jézus"
szóhoz jutott, mindig hozzátette: "aki nekem s.egíteni fog
Ievizsgázni. Ámen."
Az ilyen bővített imádság már közel jár a személyes

imádsághoz.

Magasabb fokon áll a szabtuum. elmondott személyes
imádság.

Egy 17 éves leány mondotta el a következőket: ,,1928-
ban hírtelen vérmérgezést kaptam. Szörnyű félelem fogott
el. Talán meg kell halnom. Nagy bajomban elkezdtem
imádkozni. A paplant a fejemre húztam, hogy semmi ne
zavarjon. Forrón. hosszan imádkoztam. Sírva könyörög-
tem Istenhez. Nem betanult imádságot mondtam el. Úgy
beszéltem Istennel, mint apámmal. Elmondtam neki, hogy
még olyan fiatal vagyok, s hogy az élet olyan szép. "Te
pedig Istenem, olyan hatalmas vagy. Még a kisujjadat se
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kell megmozditanod, hogy meggyógyíts. Csak egy ici-pi-
cit kell akarnod." - Ezeket a szavakat jegyeztem meg eb-
ből az imádságomból. Három nap alatt meggyógyultarn."

Ez a feljegyzés jól szemlélteti az érzelmek "kisülését",
a tőlük való megkönnyebbülést imádság közben.

Imaformulák, betanított imádságok elmondása egysze-
rűbb és könnyebb, mint a szabad imádkozás, rnert a saját sza-
vainkkal elmondott személyes imádságban az én erőteljeseb-
ben közreműködik. Az ilyen imádság erkölcsi szempontból is
értékesebb.

Mindenkinek elég oka lenne arra, hogy imádkozzék.
Mégse imádkozik. Miért? Azért nem, mert az illető nem val-
lásos. Hogy valaki imádkozni tudjon, vallásosságra, vallásos
beállítottságra van szüksége. És arra is,' hogy az imádság ér-
tékével tisztában legyen.

Az egyetlen sóhajból állé imádság is nagyon értékes és
mély lehet. Például, ha valaki valamilyen vállalkozás előtt ezt
sóhajtja:

"Istenem, Jézusom, segíts!"

Ez már közel áll a személyes imádsághoz.
Még magasabb fokozatra emelkedik az imádság, ha az

imádkozót belső átélések fűtik. Szintúgy, ha valamit felajánl
az Istennek, hogy meghallgassa.

Nem a hangulatok és a kifejezések a fontosak. Hanem
a hivőnek az Istennel való kapcsolata. Az igazán vallásos em-
ber úgy beszélget Istennel, mint a gyermek a szüleivel. A val-
lásos ember számára Isten valóság. Ezért a vallásosságban az
emberek egymásközti viszonyának összes mozzanatai előfor-
dulnak. Természetesen az imádságban is.

Az imádság a legerőteljesebbé akkor válik, hogyha külső
cselekedetekkel jár együtt, ha például valaki hangosan imád-
kozik, ha letérdel, ha úrvacsorát vesz.

Külalak szempontjaból az imádságnak körülbelül tizen-
négy formáját lehet megkülönböztetni.

A vallási, felekezeti hovatartozandóság nagy szerepet ját-
szik abban, hogy ki hogyan imádkozik. De a személyes maga-
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tartás, a lelki érettség, a neveltetés, a vérmérséklet és a hely-
zet is, amelyben imádkozik.

Nagyon érdekes a valláspszichológusoknak az a megál-
lapítása, hogy aMi Atyánk vagy más betanult imádság szö-
vege az imádkozásban csak olyan szerepet játszik, mint ének-
Iéskor a szöveg a dallamhoz képest: csak hordozza a tulajdon-
képpeni személyes imádságot. Amikor valaki egymásután
többször gépiesen mondja el a Mi Atyánkot, az eszében, a
szívében egészen más jár: éppen az, amiért imádkozik. Ezért
az ilyen imádság is komoly imádság lehet, mert itt is az imád-
kozásnak a belső vallásos magva a döntő.

Egy 18 éves diáklány vallomása nagyon szépen érzékel-
teti az imádság belső, vallási lényegét:

,,1926-ban lelkigyakorlaton vettem részt. Rcneszansz:
stílű, csodálatos kápolnában voltunk. Az oltár tiszta arany
mozaik. A körülöttem Ievőkről egészen elfelejtkeztem ..
Egyedül éreztem magamat Istennel. Félórát töltöttem el
így. Nagyon boldog voltam. Egy szót sem szóltam, magam-
ban sem. Csak Istenre, a leghatalmasabb végtelen lényre
gondoltam, aki mégis jóságos, szerető Atyám. Szavak, ké-
rések nem voltak. Istennel igazi kapcsolatom volt. A Min-
denhatót imádtam és dicsőítettem, aki nekem ilyen erős.
és tartós hitet ajándékozott az életre. Ez volt az én leg-
szebb imádságom."

Világosan látjuk itt az érmek, és az énen kívül levő>
istengondolatnak belső kapcsolatát. Az én találkozik, kapcso-
latba lép, egyesül Istennel. Az érzelem szokásos fogalmát erre-
a jelenségre alkalmazni nem lehet. Egészen sajátságos Ielki
tevékenységről, "én-funkció"-ról van szó.

Az imádságot sokféle eljárással igyekeznek előmozdí-
tani. Van, aki lassan imádkozik és vigyáz arra, nehogy gé-
piesen hadárja az imádságot. Van, aki összekulcsolja a kezét;
s a szeme elé tartja. Van, aki az imádság egyes szavaira kon-
centrál, Van, aki behúnyja a szemét, Van, aki térdel. Van, aki
előbb mély .lélegzetet vesz, sóhajt. És úgy kezd imádkozni.

, Mindez fontos lehet arihoa, hogy jobban értsük az imád-
ságot. De jól jegyezzük meg: az igazi imádkozás is kivétele-
sen ritka jelenség: Erre figyelmeztet az is, hogy a betanult
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imádságot nem lehet úgy elmondani, hogy az. ember közben
neigondoljon másra.

Már Luther Márton, sőt Szent Bernát is szóvátette, hogy
ez lehetetlen. Egy szerzetes egy lóba fogadott, hogy ő vé-
gig tudja mondani a Miatyánkot anélkül, hogy közben
másra gondolna. De már a második kérésnél abbahagyta
az imádságot és kijelentette, hogy elvesztette a fogadást.
Mert alighogy elkezdett imádkozni, mindjárt arra gondolt.
hogy lesz-e a lónak zablája és gyeplője!

Az imádság tartalma nem mindig egyezik az előírt, be-
tanult és elmondott imádság szövegével. Az is lehet, hogy az
imádkozo egyáltalán nem gondol a szövegre és mégis vallá-
sos áhitat tölti el. Például a szüleiért mond el imádságokat,
közben a szüleire gondol s nem az imádság szövegének az ér-
telmére. Az ilyen imádság mégis igen őszinte lehet s mély ér-
zésekkel, áhitattal járhat együtt. Ilyesmi előfordul a protes-
tánsoknál is. Az a lényeg, hogy Istennel belsőleg és tudatosan
kapcsolatba 'kerül a lélek. Ha az Istennel való kapcsolat
betölti az egész tudatot, akkor lehet elmondani, hogy az illető
valóban imádkozik.

Mindaz, amit eddig elmondtunk az imádkozásról. főleg
Balley és Canesi katolikus vallaspszichológusok tanulmá-
nyaira támaszkodik. Az imaélet kivizsgálása tekintetében a
protestánsok lemaradtak a katolikusok mögött, noha protes-
táns vallaspszichológusok kísér letí anyagában előfordulnak
igen értékes megfigyelések az imádkozásról is. Vető Lajos.
anyagaból W. Gruehn az alábbi feljegyzéseket közli:

"Hát Istenem, ha nagy bajban vagyok, segítséget min-
denkítőjeljogadok, még Szent Antaltól is."

"NapkÖzben nem tudok úgy elmélyedni az imádságban,
mint este. Ha gyakran kellene imádkoznom, gépies lenne
az imádságom, mint a katolikusoknál a rózsafüzér. Nálam
nincs előírva, mikor kell imádkozni. Ha eszembe jut" hogy
imádkoznom kell, előveszem az imakönyvet és imádkozom
belőle."

B) Az, imaéiet rt],élypantjai
,.' , ".

Már eddig is 'jeleztü'k, hogy .a hitéletnek nemcsak ma-
gaslatai-vannak.vA. hitélet nem 'képes mindig a magaslaton
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megmaradni. Gyakran gyöngeségbe, erőtlenségbe, kételyekbe,
a megkísértetés, sőt az Isten ellen lázadás állapotába süllyed.
Az erőteljes élő hit ritkaság. Az átlag embernél csak olykor-
olykor vagy egyáltalán nem fordul elő. Vető idevonatkozó
megállapításait Werner Gruehn döntőeknek tartja.

Határozottan egyházias emberekről 60-70 éves koruk-
ban, amikor már 30-40 évet töltöttek el egyházi szolgálat-
ban, kiderült, hogy soha nem volt vallásos élményük. Viszont
megtígyelték, hogy még a börtönben sínylődő bűnözők is
szoktak imádkozni. Az ő imádságuk azonban gyakran szörnyű
karikatúrája, torzképe annak, amit vallásosságon és imádsá-
gon értünk. Mégis igen tanulságos az, amit idevonatkozólag
egy Bjerre nevű svéd pszichológus megállapított.

A bűnözőket általában véve az jellemzi, hogy áltatják
önmagukat, határtalan részvétet éreznek maguk iránt, s arra
törekszenek, hogy kivívják mások csodálatát. Ebbe a képbe
illeszkedik bele vallásos életük és imádságuk is. A vallásra
rendszerint csak addig van szükségük, amig remélik, hogy
emiatt csökkentik büntetésüket. Ha ez. nem következik be,
néha akkor is vallásoskodnak, de vallásosságuk ilyenkor el-
képzelhetetlenül torz formákat ölt magára.

Egy idősebb bűnöző lelki életét Bjerre a következőkép-
pen jellemzi:

Vallásos szükségletei szótlanul szorongó imádságokban
jutottak kifejezésre. Olyan hatalmakhoz imádkozott,
amelyeknek a létezésében ő maga sem hitt. Szerinte ezek .
mennyei, vagy pokoíbeli hatalmak voltak. Vallásossága
különösen akkor erősödött fel, amikor imádságaira mint-
egy feleletet kapott a semmiből. Ilyenkor szorongó Iélel-
méből szörnyű védangyal képe vetítődött ki, aki a tulaj-
donképpeni titkos istenévé lett.

Sokszor cinizmus jellemzi a bűnözőknek a valláshoz
való viszonyát. Bjerre egy 28 éves bűnözővel a következő
párbeszédet folytatta:

,,(Tud valamilyen imádságot?) Nem. Nem hiszem, hogy
akárcsak egyet is tudnék. (Miért tűnik fel. nevetségesnek
Ön előtt az imádság?) Én olyan fickó 'V:~gyok,'aki mindig
önmagára volt utalva, ha bajban volt. Nekem nem adatott
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meg az, hogy bárkitől segítséget kérhessek, (Soha nem ju-
tott az eszébe, hogy hálát adjon Istennek?) ne igen. Ami-
kor tegnap Öntől azokat a szivarokat kaptam, az jutott az
eszembe: ezt a fickót az Isten küldte hozzám. Azt nem vo-
nOlID. kétségbe, hogy Isten van. Ha szerenesém volt (nyil-
ván lopás alkalmával], akkor arra gondoltam, hogy mégis
csak kell Istennek lennie, aki ezt ilyen szépen elrendezte.
De a következő pillanatban ebben már nem hiszek. Imád-
kozni nem tudok. Nem vonom kétségbe, hogy talán van
lsten, csak nevetségesnek tűnik fel előttem, hogy nekem
imádkoznom kellene. Különben is, ha lenne Úristen, ho-
gyan engedné meg, hogy megtörténjen az, ami van (élet-
sorsára gondolt)".

Ebben az őszinte, de cinikus vallomásban bűnbeisme-
résnek nyoma sincs. A bűnöző elvárja Istentől, hogy gonosz-
tetteiben segítőtársa, cinkosa legyen.

De nemcsak gonosztevőknél lehet tapasztalni és tanul-
mányozni az ima mélypontjait. Fiatalok, idősebbek egyaránt
tapasztalják, hogy bizonyos esetekben milyen nehéz imád-
kozni. Már említettük, hogy az érzéki, esztétikai élmények
mulatság, szórakozás után lehetetlenné teszik az imádkozást.
Ha valamilyen nagy csalódás éri az embert, ha nagyon fáradt,
kedvetlen, akkor se tud imádkozni.

Magas állású egyházi személyiségeknél is előfordul,
hogy még életveszély idején se jut eszükbe imádkozni.
Ilyenkor se Istenre, se az örökéletre nem gondolnak. Máskor
meg Isten számlájára írják szerencsétlenségüket.

A vallási éretlenség és kiskorúság szinte elvileg teszi
lehetetlenné a komoly imádkozást. Sok embernek idős korá-
ban ~solyan az istenképzete, mint a primitív népeké.

Ha valaki gyűlöli embertársait, szintén képtelen imád-
kozni. A gyűlölet érzése zavarja, a szenvedély a belső ken-
centrációt teszi lehetetlenné.

Azonban nemcsak kiskorú és éretlen embereknél talál-
hatók meg az imaélet mélypontjai. Nagyon vallásos emberek-
nél is előfordulnak. Erre sok szemleltető bizonyítékot lehetne
felhozni a valláslélektani kísérletek anyagaból. A múlt nagy
személyiségei is gyakran panaszkodtak, hogy gyenge óráikban
nem tudtak imádkozni. Nemcsak Luthernél találkozunk ilyen
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panasszal, hanem Loyolánál is. Az imaélet hullámzása, fel-
emelkedése és aláhanyatlása általános emberi, lelki folyamat.
A legerősebb érzés sem tartós, változásnak, ingadozásnak van
kitéve. A vérmérsékleti különbségek is szerepet játszanak.
S külső, vagy belső gátlások is. Belül az ember zúgolódik Is-
ten ellen. Sokszor még vallásos.környezete is akadályozza ab-
ban, hogy imádkozzon.

Van olyan nézet, hogy csak kevesen szoktak imádkozni,
még a vallásos emberek közül is. A többiek pedig egyáltalán
nem imádkoznak. Tüzetesebb vizsgálatok eredményeképpen
'ennek az ellenkezője bizonyult igaznak. Valószínű, hogy min-
den ember szokott imádkozni, keresztyének és pogányok, na-
gyon művelt és elmaradott emberek, őrültek és gonosztevők,
gyermekek és öregek is. Ugyanakkor csak igen kevés ember-
nek van teljes értékű, magas szintű imaélete. Az dmádság
rnélypontjai sokkal általánosabbak, mint a magas szintű ima:"
élet. Úgy látszik, minden ember imádkozik, de többnyire
helytelenül. Nem dogmatikai tartalom vagy liturgikus forma
szempontjából. Mi az olyan imádságot tartjuk helytelennek,
rnely letér a korábban ismertetett magaslatokról vagy azok-
kal ellenkezik. Két nagy csoportot lehet a nem helyes imád-
ságok területén megkülönböztetni: az Isten nélküli és az er-
kölcstelen imádságot.

I. Az Isten nélküli imádság
Az igazi imádság feltételezi az istengondolatot, a hitet

az Isten valóságában, s a vele való személyes kapcsolatot. Az
én személyes kapcsolata Istennel az imádkozás lényegét je-
lenti. A legtöbb átlagos imádság azonban nem felel meg en-
nek a követelménynek. Vagy az istengondolat, az Isten való-
.ságába vetett hit, vagy pedig az én személyes viszonyulása
hiányzik.

E csoport keretén belül is több alcsoportot lehet meg-
különböztetni.

A lélektelenül ledaráLt gépies imádkozás. Ilyenkor az
imádkozó nem gondol Istenre, s nem vesz részt egész énjével
az imádságban. Csak a szája jár, de a szíve és a gondolatai
-egészen mással, rendszer-int a mindennapi gondokkal vannak
elfoglalva. Az ilyen imádságból hiányzik az Istennel való kap-
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.ésolat. Ezért nevezzük Isten nélküli imádságnak. W. Gruehn
példaképpen idézi Vető egyik kísérleti személyét, egy kálvi-
nista asszonyt, aki a következőket mondta:

"Már voltam olyan helyzetben, hogy még a Mi Atyánkot
sem tudtam elímádkozní. Még a szavak se jutottak eszem-
be, mikor a kőzepén voltam. Három-négyszer is nekifog-
tam, de nem tudtam tovább haladni. Pedig a Mi Atyánk
az első, amire édesanyánk megtanított bennünket."

Csak az ész imádkozik. Az intellektuális imádság a má-
-sodik fajta Isten nélküli imádság. Alkalmilag eszembe jut Is-
ten, s ezt már imádságnak nevezem. Az imádságnak ez a for-
mája igen közel áll a művelt emberhez, aki szívesen felcseréli
itt is a gondolkodást az élettel, a gondolatot az érzelmekkel.
Az idyesféle imaélet különleges kuhusszá fejlődött a "Chris-
tian Science" rievű szektánál, ahol bizonyos 'keresztyén
külsőségek betartásával szoktak imaszerűen gondolkodni.
Ilyenkor többnyire helyes pszichológiai megfigyelések eltúl-
zásáról van szó ,amiről különösen a francia Coué lett híressé.
Ilyen ,;imádság" ez az önszuggesztió:

"Nekem napról napra jobban megy."

Alapjában véve Isten itt is teljesen feleslegessé vált.
Mellesleg itt említjük meg a fantasztikus vagy haLluci-

nálá imádságot: némelyek az imádságot csak akkor tartják
teljes értékűnek, ha víziókkal, Istennek látásával, Isten sza-
vának hallásával jár együtt.

Előfordul a félálomban, mintegy transzban mondott
imádság is, nemcsak elalvásnál vagy ébredésnél, vagy a va-
.sárnapi templomi alvás értelmében, hanem tudatosan is, pél-
dául az úgynevezett alvó prédikátoroknál (Finnország).

A harmadik fajta Isten nélküli imádság a hangulati
imádság. Mivel az emberi érzéseknek és hangulatoknak rend-
kívül nagy a száma, ennek az imádságfélének is sokféle vál-
tozata lehet.

K. E. nevű 70 éves köztiszteletben álló keresztyén asz-
szony, aki egyházi szolgálatban őszült meg, lelkesedve jön
ki a templomból, s azt mondja: "csodálatosan szép isten-
tisztelet volt! (Hogy-hogy?) Az ősz lelkész ott állt a sző-

167



széken, ezüstfehér haja hullámosan hullott alá. Rendkívül
megkapó jelenség volt. A napsugár rásütött az oltárra.
Egyenesen rávilágított a virágokra, melyek az oltárt dí-
szítik. Csodálatos hangulat vett erőt rajtunk. (Melyik igé-
ről prédikált a lelkész?) Azt nem tudnám megmondani.
(Miről szólt a prédikáció?) Azt se tudom. Csak annyit tu-
dok, hogy nagyon szép volt."

Itt tehát csak a hangulat fontos és semmi más. A XIX.
században igen fontosnak tartották a hangulati keresztyénsé-
get és ápolták is. Az ilyen imádság és az ilyen istentisztelet
valláserkölcsi értéke igen 'Kicsiny.A lelki élet mélységeit nem
érinti. Az istengondolat alig hogy előfordul benne, az is csak
a háttérben. Ezért többé-kevésbé Isten nélküli imádságnak
kell ezt is minősítenünk.

A negyedik fajta Isten nélküli imafélének mondhatjuk
a kedvteLenül, nem önként, kényszerből mondott imádságot.
Felnőtteknél is előfordul. Annak van értelme, ha valaki ön-
nevelés céljából kényszeríti magát rendszeres imádkozásra.
Ebből mély, őszinte imaélet fejlődhetik ki.

Az ötödik fajta Isten nélküli imádság a túlfűtött vagy
túlfokozott imádság. Különböző formái lehetségesek. Az imád-
kozók vagy erőszakkal igyekeznek Istenhez eljutni, felemel-
kedni, vagy pedig Istent akarják lekényszeríteni a földre.
Más formája ennek az imádságnak a szentimentális, érzelgős
és édeskés imádság, melyet mísztíkus asszonyoknál lehet meg-
találni, nem ritkán eksztatikus. szektáknal és csoportoknál is.
Az ilyen imádságból hiányzik a távolság tudata, a tisztelet
Isten iránt. Rendesen éretlen emberek imádkoznak így, akik-
nek istengondolatát nem hatja át magasabb erkölcsiség. Tar-
talmi tekintetben is sok a kívánni való. Pszichológiai megfi-
gyelések szerint az imádkozás csak akkor értékes, ha tudato-
san történik. Az, hogy az imádságot fokozni igyekeznek, on-
nan van, hogy az imádkozás intim jellege, lelki struktúrája,
főleg az istengondolat abszolútsága csábít erre. Minden val-
lásban találkozunk ilyen túlfűtöttséggel. Az úgynevezett theo-
zófia és az antropozófia (R. Steiner, Rittelmeyer) az imádko-
zás túlfűtött formáit ápolta.

A hatodik fajta Isten nélküli imádság a pihentető imád-
ság. Láttuk, hogy az igazi imádsággal belső megnyugvás, a
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lélek elcsendesedése, Istennel való megbékélés jár. Helyreáll
a lelki élet egyensúlya. Mindez a legmélyebb értelemben vett
pihenésnek, krkapcsolódásnak tekinthető. Ezt az állapotot
könnyű összetéveszteni azzal a lelki vagy testi természetű ki-
kapcsolódással, ,,lazítással", ahogyan azt nemcsak oa francia
Coué tanítványai gyakorolják, hanem a híres berlini ideg-
orvos 1. H. Schultz is, aki autogén tréning nevű rnódszerét
tervszerűen beállította a gyógyítás szolgálatába. Hasonlókkal
találkozunk a hindú Jógában. Schultz professzor külön feje-
zetet szentel az úgynevezett nirvána-imádságnak, melynek
célja szintén a lelki kikapcsolódás. Az ilyen "imádkozás" tar-
talma, célja, lelki struktúraja egészen más, mint amilyenekkel
korábban megismerkedtünk. Az istengondolat vagy teljesen
hiányzik belőle, vagy pedig csak: a háttérben húzódik meg.
Hiányzik az énélő, személyes viszonyulása is. Ezeket az imád-
ságokat vallástalan, szekularizált, elvilágiasodott imádságok-
nak is lehetne nevezni.

A felsorolt hatféle imafajta az imaélet legelterjedtebb
formáit foglalja magában. Nehéz megállapítani, hogy száza-
Iékosan mennyit tesznek ki az összes elhangzó imádságokban.
Talán 80%-ot is. Ezek az imádságformák azonban még nem
jelentik a legalacsonyabb pontot. Sokkal nagyobb mélypon-
tok is előfordulnak.

II. Az erkölcstelen imádság

Az imádság a lélek leggyöngédebb és legtisztább meg-
mozdulását jelenti. Ide csak az élet csúcspontjain emelkedik
fel az ember. Az ilyen imádságok inkább csak a klasszikus ke-
gyesség tőlünk időben nagyon messzire eső dokumentumai-
ban fordulnak elő. De a jelenkor imádságaiban is találkozunk
velük. Annál meglepőbb, hogy az imaéletnek milyen szörnyű
mélypontjai vannak. Ezekbe a mélységekbe fogunk most alá-
szállni.

Kezdjük az agyonimádkozással.
Évezredek óta virul. Ma is megvannak a különböző for-

mái. Alapképlete a következő. Ha valaki a terhemre van,
imádságban kérem Istent, hogy távolítsa el az utamból, ölje
meg, verje agyon, vegye el az életét. Megborzadunk, hogy ez
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lehetséges, s talán őrültségnek tartjuk. Pedig sokan szinte
csak így imádkoznak.

1948-ban négy évi távollét után hazatért németországi
otthonába egy volt hadifogoly. Hazaérkezése után meg-
kérdezte idős atyjától: "Mi van ellenségeiddel, akik oly
sok kellemetlenséget okoztak neked?" "Úh, azokat én már
egyiket a másik után a föld alá imádkoztam" -. Meg kell
jegyeznűnk, hogy ez az atya igen komoly keresztyénnek
tartja magát, a fia pedig teológiát tanult.

Sok ehhez hasonló példát lehetne felhozni. Minket in-
kább az érdekel, hogy Magyarországon van-e valami ehhez
hasonló. Valószínű, hogy nálunk is lehetne ilyen példákra
bukkanni. Minden esetre a magyar nép "vallásosan" károm-
kodó nép. Vallásos kifejezésekkel átkozódik. Nem az agyon-
imádkozás fogalma alá tartoznak-e az ilyen kifejezések: "verje
meg az Isten", "vigye el az ördög" stb.?

Az átkozódás, a káromkodás, az agyonimádkozás rend-
kívül alacsony erkölcsi szinvonalról sarjad ki: azoktól az em-
berektől, akikkel együtt kell élnünk, s akik kellemetlenek,
szabadulni szeretnénk. Istent is igénybe vennénk, mint cin-
kost, sőt rnint gyilkost, hogy szabadítson meg bennünket
tőlük.

A primitív, elvileg már leküzdött vallásosság: a babona
maradványai tudatunk mélyén és peremén még most is ott
lappanganak, s ha hirtelen haragra gerjed, a mai művelt em-
ber is elragadtatja magát nagyon primitív átkozódásokra.

Minden vallásban és minden országban előfordul az
ilyesmi. .

Egy amerikai tábornok, aki Roosevelt bizalmasa, s kínai
kérdésekben főtanácsadója volt, 1944-ben feleségének a
következőket írta:

"Vajjon miért nem tud legalább egyetlen-egyszer a hir-
telen halál a megfelelő helyen rögtön lesújtani?"

Azokra az amerikai ellenfeleire célzott, akik őt nem vol-
tak hajlandók megérteni.

A primitív népeknél mindaz egészen természetes, amit
.agyonimádkozásnak nevezünk. A már leküzdott ősi primitív
vallásosság elemei igen nagy ellenállóképességről tanúskod-
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nak. Jelen vannak a vallásosság legmagasabb formáiban is.
Az ótestámentomban például az úgynevezett boeszű-zsoiuirok:
tele vannak vérszomjas gyűlölettel:

"Bábel leánya, te pusztulásra szánt, boldog az, ki meg-
fizet neked tettedért, amit tettél velünk! Boldog, aki meg-
ragadja és kőszálon zúzza szét csecsemőidet!" (Zsolt.
137:8, az 1961-es próbakiadás szövege).

Az újtestamentomban Lukács 9:54 szerint a tanítványok
arra kérik Jézust, hogy az égből tűz essen alá és pusztítsa
el a hitetlen samaritánusokat, ahogyan ez Illés próféta
kérésére is történt. Még Pál apostolnál is vannak olyan
türelmetlen kifejezések, amelyek ma a keresztyén lelkü-
lethez nem illenek (Gal. 5:12).

Valláserkölcsi tekintetben talán még az agyonimádko-
zásnál is alacsonyabb szinten áll a varázsló imádság. A va-
rázsló Istent !hívja segítségül titokzatos szavakkal, melyek
között vallásos kifejezések is vannak. Babonás, mágikus imád-
ságával a varázsló Istent akarja szolgálatába állítani.

Modern emberek, gépkocsivezetők, pilóták amuletteket.
talizmánokat viselnek abban a reménységben, hogy azok a
szerencsétlenségtől megóvják őket.

Rendszerint ott is alacsony szinten áll az istengondolat.
ahol gyógyítani akarnak az imádsággal. Ez is a varázslás
-egyík fajtája.

Itt említjük a halottakért való imádkozást is, mely pro-
testánsok körében is megtalálható. Egyébként az ilyen imád-
ság nyilván természetes lelki szükségletet elégít ki.

Már említettük, hogy bűnözők is imádkoznak azért,
hogy tervbe vett gonosztetteik sikerüljenek. Egy gyilkos bű-
nöző bonyolult lelkivilágába nyújt bepillantást a már idézett
Bjerre nevű svéd pszichológus:

Az iskolából ez a gonosztevő úgy került ki az életbe,
hogy tele volt olyan félelemmel, amit az élet várható fel-
adatai ébresztettek fel benne. Tele volt gyűlölettel min-
denki iránt. Gyűlölete napról napra fokozódott, mivel
minden nap kudarcot, kellemetlenségeket hozott rá. Min-
dig magányosnak érezte magát. Nem szeretett beszélgetni.
Félt az emberektől. De meg is vetette és szinte rovarok-
nak tekintette őket. Még hallgatni se tudta, amit mások
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mondtak, hacsak nem az volt az érzése, hogy róla be-
szélnek. Mindenkiben ellenséget szimatolt, ami azt bizo-
nyította előtte, hogyembergyűlölete indokolt. Gyakran.
megtörtént vele, hogy napokon, sőt heteken át alvajáró-
ként jött-ment anélkül, hogy sejtette volna, mi történik
körülötte. Az emberek iránti gyűlölet szinte mámorossá
tette és elvakította. Végül, mint valami áthatolhatalanul
sötét ködben tengette életét. Képes volt éjszakákon át éb-
ren feküdni. llyenkor szinte kéjelgett a gyűlöletben. Ki-
színezte maga előtt mindazt a sok rosszat, amit el fog kö-
vetni, ha egyszer eljön az ő órája. Fokozódó bosszúvágya
ilyen álmatlan éjszakákon néha imádsággá fajult. Azért
könyörgött, hogy Isten adjon neki erőt míndahhoz a sok
gonoszsághoz, amire készült. Gy&lölete kiterjedt az egész-
mindenségre. Az állatokra, a tengerre, a földre, még a
csillagos égre is.

Az ilyen feljegyzéseket érdemes tanulmányozni, mivel
a normális lelki életre is fényt vetnek. A bűnözőben a nor-
mális ember tulajdonságai csupán el vannak túloz:va.

A képmutaJtó imádságról is kell szólnunk. Ez is igen
alacsony színvonalon mozog, mégis erősen különbözik a val-
lásos élet többi mélypontjaitól. Míg ezeknél ugyanis hiány-
zik abellátás és a műveltség, a képmutatás igen nagy mű-
veltséggel járhat együtt. A belső őszinteség hiánya itt a lé-
nyeg. A képmutatóknál őszinteség szempontjábel még azok
a gonosztevők is különbek, <akiknem akarnak imádkozni, ne-
hogy képmutatókká legyenek.

A képmutató imádságnak kétféle formája van: a tuda-
tos és öntudatlan képmutató imádság.

A tudatosan képmutató imádság nem gyakori. Legin-
kább ott lehet vele találkozni, ahol az imaéletet valamilyen
kényszer terheli, pl. la szülők részéről vagy pedig valamilyen-
hivatás következtében.

Veszélyesebb az öntudatlan képmutatás. Ennek sokféle-
forrása lehet: tunyaság, tetterő hiány, gyengeség, érzéketlen--
ség, gondolattalanság, de mindenek előtt hiányzó önismeret.
Ilyenformán egyre mélyebb szakadék keletkezik a vallás-
erkölcsi eszmény és a tényleges magatartás között. Ha valaki
nem neveli állandóan önmagát, és ha nem gyakorol szigorú,
önkritikát, akkor egyre kevésbé lesz képes arra, hogy észre-
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vegye a fokozódó disszonanciát magatartása és vallása között.
Önmagát komoly keresztyénnek tartja, sőt meg van elégedve
magával. Ugyanakkor nem veszi észre, hogy élete nincs össz-
hangban elvileg képviselt vallásos meggyőződésével. Ezt kü-
lönösen a fiatalok hibáztatjak. Ilyeneket mondanak:

(18 éves kereskedősegéd): "Lehetetlen egész keresztyé-
neket találni". .

Egy 16 éves fiú csodálkozik a felnőttek képmutatásán.
Meg volt róla győződve, hogy komolyan megtértek. hiszen
nyilvánosan hangoztattak. Rájött azonban, hogy "csak ki-
festett és keresztyén módon dresszírozott alakok".

Egy hangsúlyozottan kegyes nő, aki mellesleg házasság-
törő, a szerető] ével külföldön utazgat. Minden templomba
bemennek, hogy együtt imádkozzanak. Odahaza pedig a
gyermekek ésa férj vágyakoznak az anya ésa feleség után.

A fiatalok tudnak olyan papról is, aki helyteleníti a do-
hányzást, az ivást és nagyon szeret prédikálni, kőzeli hoz-
zátartozói azonban nagyon anyagiasnak tartják. Erdekes ál-
mai vannak" maga Krisztus jelenik meg neki, s hasonló él-
ményei vannak vele, mint némely középkori misztikus apá-
cának.

Azonban az óvatosság az ilyen esetekben is ajánlatos.
Előfordul ugyanis, hogy akit képmutatónak mondanak, belül
keményen küzd képmutatása ellen. Hiányzó emberismeretük

. miatt a kívülállók erről nem tudnak. Tehát itt is fontos a
figyelmeztetés: Ne ítéljetek!

Veszedelmet jelentenek a szertartásos imádságok is, me-
Iyeket nyilvánosan, együttesen fennhangon szoktak elmon-
dani. Vető egyik kísérleti személye szerint az ilyen imádko-
záshoz a képmutatáshoz jellemző képzetek kapcsolódnak:

"Egy félórán át csak imádkozom és csak a szavak hang-
zanak belőlem minden belső érzés nélkül."

Figyelemreméltó az is, hogy la szekták milyennek látják
a nagy vallások papjait. Szemükben csaknem minden római
katolrkus vagy protestáns lelkész képmutató.

A képmutatás gyökere az önismeret hiánya. Az embe-
rek szubjektive értékelik önmagukat, érzelmeiket, ami kiáltó
ellentétben van az objektív valósággal. Tanuljunk meg kü-
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lönbséget tenni a szubjektív és az objektív életvonal között,
A modern pszichológia jelentős érdeme, hogy kimutatta az
önanalízis elengedhetetlenségét. Igazán imádkozni becsületes
önismeret nélkül lehetetlen. Ahol hiányzik énünk átvilágítása,
lehetetlen belső életünk szellemi értékekkel való telítése,
"pneumatizálása". Az olyan gyülekezetekben, ahol az önmeg-
ismerést elhanyagolják, ellaposodik az imaélet, 1") az elvadulás.
tünetei ütrk fel fejüket.

"Ennyit az imaélet eddig megállapított mélypontjairól
a mai vallásosság körén belül. Vető Lajos érdeme, hogy ta-
nulmányában először járt utána a kimondottan keresztyén
gyülekezetek nem keresztyén, keresztyénséggel ellenkező tar-
talmainak is. Persze ezt csak főtémájanak a határain belül
tehette. Világos, hogy ezen az úton tovább kell haladni, mert
így tudhat juk meg, milyen a modern ember valóságos ima-
élete, milyen feladatok. kellemetlenségek, veszélyek leselked-
nek itt reánk. Ha betegeit nem ismeri, az orvos se tud segí-
teni. A prédikáció, a lelki gondozás emberismeret nélkül zá-
tonyra fut, mert olyan emberekkel foglalkozik, amilyenek a
valóságban egyáltalán nincsenek" (W. Gruehn).

Egyes papok azért szoktak imádkozni, hogy a gyüleke-
zet értsen belőle. Hogy ez micsoda, képmutató vagy pedagó-
giai imádság-e? - nehéz eldönteni.

Az imaélet s a lelki élet mélypontjainak feltárása s a
velük kapcsolatos reális kép természetesen nem arra valók,
hogy elbátortalanítsanak. Csak a bacillus felfedezése tette le-
hetővé az előrehaladást az egészségvédelem terén. Az a meg-
győződésünk, hogya vallásos élet tudományos feltárása
előbbre segít bennünket. Az emberek lelki bajairól, elhagya-
tottságáról, gyámoltalanságaról általában nagyon keveset tud-
nak azok, akiknek dolguk van velük. A legalacsonyabb sor-
ban levő embereknek is vannak eszményeik, vágyaik. Van
bennük éhség tartós értékek után. Ugyanakkor gyámoltalan-
ság jellemzi őket a legfontosabb életkérdésekben, erkölcsi,
jogi, társadalmi és vallási természetű ügyeikben. Ezekről a
vezető rétegek alig tudnak valamit. A modern államok neve-
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Iési politikája ezért marad többnyire hatástalan. Viszont
szinte beláthatatlan, mi lenne, ha a lelkészek alaposabb lélek-
tani ismeretek birtokában végeznék szolgálatukat.

Összefoglalás:
Az imádság csak ritkán éri el azokat a magaslatokat,

amelyeket például az újtestamentum előír. Az emberiség túl-
nyomó részének az imaélete nem jut túl a mélypontokon. Az
imádkozás elfajult formáival lépten-nyomon találkozunk. Le-
tűnt évszázadok primitív vallási képzeteinek a maradványai-
val is. Meg kellett állapítanunk ugyanakkor, hogy az imád-
ságban roppant erők szunnyadnak, melyek cselekvésre, élet-
igenlésre, s a legmagasabbrendű erkölcsi teljesítményekre in-
dítanak. A lelki természetű megbetegedéseket megelőzhetik.
Alkalmilag gyógyíthatnak is.

3. A meditáció

Igen sokat lehet hallani a meditációról ott, ahol teoló-
giával vagy általában véve vallással foglalkoznak.

Maga a szó eredetileg behatolást, elmélyedést, elgondol-
kodást jelent, éspedig a Szeritírással kapcsolatban. A medi-
táció a mindenkori "szentírás"-ban való elmélyedés. "Oratio
studiurn iJheologiaeinchoat, meditatio continuat, tentatio con-
solidat" (régi közmondás). Szabad fordításban: Imádsággal
kezdődik a teológia tanulmányozása, a meditáció tovább foly-
tatja, a kísértés tökéletességre juttatja. - Újabban a meditá-
ciónak jelentőséget akarnak biztosítani a modern ember életé-
ben is. Az antropozófia, amelyet a magyarországi származású
Steiner Rudolf létesített, s akihez olyan kiváló teológus is
csatlakozott, mint Rittelmeyer, tervszerű elmélyedési gyakor-
latokat dolgozott ki. Ezek állítólag a tudatnak olyan rejtett
képességeit fejlesztik ki, amelyek az érzékfeletti valóságokat
"érZJékelhetik".A keletázsiai szellemi áramlatok, a buddhiz-
mus, a jóga, a teozófia befolyása is érezhető manapság. Fi-
gyelemreméltó a már emlitett Sohultz-féle autegén tréning is,
melynek célja, hogy a túlterhelt tudatot magpihentesse. Ez
úgy történik, hogy testünket, .lelkünket nyugalmi állapotba
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juttatjuk. Másfelől rájuk gondolva meleg érzéseket keltünk
beteg testrészeinkben. Ezek az eljárások tapasztalatokat ígér-
nek nemcsak az éberség alatti, tehát félálombeli állapotokra
nézve, hanem az ébrenlét feletti jelenségekről ("Über-Ich")
is. Katolikus vonalon is igen erős az érdeklődés a meditáció
iránt. Balley A. ezen a téren is értékes valláslélektani munkát
végzett. Fröbes hires katolikus pszichológus pedig a "belső
imádsággal", "a lélek szabad tevékenységével" foglalkozva
állapított meg tanulságos pszichológiai tényeket.

A katolikusok a belső imádságnak, a meditációnak két-
féle típusát különböztetik meg. Az egyik inkább gondolati
eljárás: önmagam által feltett kérdésből indulok ki, azután
fokozatosan megyek át általános igazságokra, végül központi
vallási tanok átgondolására és átélésére. Ez a Loyola-féle lelki
gyakorlatban is meditáció. A második eljárás inkább szemlé-
lődik. Egyes részleteket kiszínez, beleérzés útján. Sajátos
módszerei vannak az érzelmek fokozására. Ez Loyolánál a
kontemplációnak felel meg. Az ilyen gyakorlatok, ha napon-
ként és hosszabb időn át végezzük őket, lelki életünk igen
mély és magasfokú fejlődését segítik elő. Igen jó pszicholó-
giai megfigyeléseken alapszanak.

Jegyezzük meg jól, itt olyan lelki magatartásról van
szó, amelyet figyelemösszpontosítás, koncentráció, németül
"Sammlung" szóval lehet a leginkább jellemezni. A leglénye-
gesebb a figyelem koncentrációja, éspedig a belső koncentrá-
ció, a belső elmélyedés, magunkbaszállás. Mindennapi teen-
dőink szakadatlanul ostromolnak bennünket. Emiatt szinte
szétszóródnak, szétforgácsolódnak, elfolynak lelki erőink. Ide-
oda rángatnak, tépnek bennünket az egymást szünet nélkül
követő igények. Ennek következménye: kisebb-nagyobb
mérvű tudathasadás. Több én-központ alakul ki bennünk.
Ezek egymással alig vannak kapcsolatban. Igen egészségtelen
dolog ez, lelki-idegi megbetegedések kiindulópontja lehet.
Belső kínokkal, nyugtalansággal, idegességgel jár. Ez így van.
Ezért figyelnek fel azokra, akik belső harmóniát helyeznek
kilátásba bizonyos módszerek alkalmazásával.

Közönségesen az ember lelki ziláltságát még nagyobb
erőszórással, szórakozással igyekszik csillapítani. Kábítószer-
hez, nikotinhoz, alkoholhoz is folyamodik, azonban így csak
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fokozódik lelki erőinek szétforgácsolódása. Ahhoz, hogy belső
lelki egyensúlyunk helyreálljon, csendre, nyugalomra, elmé-
lyedésre, valóságos pihenésre van szükség. Ezt tudjuk is
mindnyájan. Ezzel kapcsolatban W. Gruehn Vető egyik kí-
sérIeti személyére hivatkozik, aki ezt mondotta:

"Ha az embernek nyugalma van" sok mindenre gondol.
A hitre is. Sokkal inkább, mint máskor. Ilyenkor Jézus
Krisztusra is gondol. Milyen jó is a csendes, nyugodt
élet ... "

Valóban a magány fokozza a vallásosságot is. A csend,
a nyugalom eszményi álltapot e tekintetben. Néhány óra az
erdőben, hegyek között, a folyőnál vagy a tengerparton, meg-
nyugtat és erősít. A természet csendje behatol lelkünkbe,
nyugtalan hullámverését lecsendesíti, kisirnít ja. Elhanyagolt
érzések dallamai ébredeznek olykor. Örök értékekre tudunk
gondolni. Meg tudjuk különböztetni a maradandót a múlan-
dótól, a lényegeset a lényegteLentől. Lelkünk nemesebb, fi-
nomabb rétegei jutnak felszínre. Az élet legfőbb céljai bon-
takoznak ki. Velük szemben a mmdennapí dolgok kicsinye-
seknek, jelentékteleneknelk: tűnnek fel. Már ez megnyugvásr
sal és felszabadulással jár.

Girgensohn egyik kísérleti személyének az volt a fel-
adata, hogy elmélyedjen ebben a szóban: "Örökkévaló-
ság". Az illető rövid gondolkodás után a kővetkezőket
mondta:

"Az örökkévalóság olyan fogalom, amelyet mi egyálta-
lán nem tudunk felfogni. Olyan szó, amelyet sokat emle-
getnek, de amelyről az ember semmi határozottat nem tud
elképzelni. Számomra ennek a szőnak csak az az értelme,
hogy mindaz, ami emberi, kicsinynek és csekélynek tűnik
fel. Ami nagynak és fontosnak látszik, tulajdonképpen
semmit se jelent, ha ezen a szón mérjük le őket."

A koncentráció, az összpontosítás gyakran Istenre irá-
nyul. Innen nyer az ember új erőket ,a mindennapi gondok
és fáradságole leküzdésére. Bizonyos lelki rétegcsere. .J:'étegel-
rendeződes is bekövetkezhetik. A nagy rendetlenség helyébe
a lélekbe értékrend lép. A normális belső egyensúly helyreáll.
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A meditációban tehát nem csupán elcsendesedésről, kikap-
csolódásról, lazításról van szó, hanem sokkal többről.

Nagyon figyelemreméltó az is, hogy az úgynevezett
lelki sebek, sebhelyek (traumák) ilyenkor nagyon kijőhetnek.
Az elcsendesedés alkalmával könnyebb velük megbirkózni.
Előfordul, hogy valaki még 80-90 éves korában is fájdalma-
san emlékszik vissza fiatalkori kellemetlenségeire, megbánta-
sokra, sértésekre. Lelki sebei még akkor se gyógyultak be.
Belső kellemetlenségcink leküzdése érdekében a figyelem
összpontosítása igen sokat tehet.

A keresztyén meditációt azonban a puszta koncentrá-
ciótól meg kell különböztetni. A keresztyén meditáció a szerit-
írás egyes szavaira, az igére irányul. Azok mélyebb értel-
mébe, jelentésébe akar behatolni a felületen túl.

Hogy lássuk miről van szó, gondoljuk át a kdvétkező
példát.

Pál apostol Gal. 2:20-ban írja: "Krisz,tussal együtt meg-
feszíttettem". Ezt az, igét már megszoktuk. De ha jobban
szemügyre vesszük, l'ájövünk, hogy logikailag és történel-
mi szempontból értelmetlen állításról van szó. A történelmi
tényeknek nem felel meg, hogy Pál apostolt Krisztussal
együtt megfeszítették. A mindennapi logika tehát ezt az
igét nem tekintheti igaznak. Es mégis olyan ige ez, mely
igen nagyjelentőségű, s a keresztyén vallásosság történe-
tében nagy szerepet játszott. E mondatnak tehát mélyebb
értelme van, mint amit a logika vagy a történettudomány
ki tud hárnozni belőle. De hogyan jutunk el az igének eh-
hez a mélyebb jelentéséhez?

A szeritírás többféle értelméről igen sok könyvet írtak.
Bennük nyelvi, szellemtörténeti és spekulatív elméletek bo-
nyolult útvesztői .váltakoznak. Az újabb vizsgálódások, nem
utolsósorban a valláslélektani kutatások szerint az írások
mélyebb jelentése akkor tárul fel, ha megfelelő maga-
tartással : meditációval .közeledünk hozzájuk. Aki nem
meditál, aki nem pozitív beá1lítottsággal közeledik ősi val-
lási igékhez, soha nem fog a lényeges jelentésükig eljutni.
Ezt mutatja az a sok mindenféle írásmagyarázat, egzegé-
zis is, mely a szöveg felszínén marad, s azon ritkán jut túl.
Tudnunk kell tehát meditálni már csak azért is, hogy a ré-
gi vallási iratok jelentésébe valamennyire behatolhassunk.

A meditációban a legfontosabb tehát a beállítődás, a bel-
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so készség, szinte imádkozó attitüd. A nyugalom, a csend.
a koncentrálás is elengedhetetlen. Visseatérve Pál apostol
szavaira: hogy ő Krisztussal együtt megfeszíttetett, annak
az a mélyebb értelme, hogy kész az életét is feláldozni az
evangéliumért.

A meditáció, az elmélyedés, a koncentráció megfelelő
gyakorlás esetén nagyon érdekes átélésekkel jár együtt. Ha-
tása egyre inkább érezhető a meditáción kívül is. Hosszabb
gyakorlás az egész személyiséget átformálja. Nemcsak a
belső életet, hanem a .külső magatartást is. Az, hogy valaki
naponta legalább néhány percen át összpontosítja lelki erőit,
s pihenteti énjét, jó hatással van egész közérzetére, életére.

A meditációtol el kell határoini vele rokon, de nem azo-
nos jelenségeket. Nem azért, hogy elítéljük azokat, hanem,
hogy világosan lássuk, mi a meditáció. A meditáció tehát nem
jelent puszta kikapcsolódást, mert a meditáció éppen a figye-
lem egy célra irányítását, a koncentrálást kívánja meg.
A misztikától annyiban különbözik, hogya misztikánál nem
csupán koncentrálásról van szó, hanem lelki magasfeszültség-
ről, a vallásosság abnormis túlfokozásáról. A misztikában
elsősorban nem az a fontos, amire a figyelem irányul, hanem
a lelkiállapot túlfeszitettsége, az ezzel kapcsolatos élmé-
nyek, mindenek előtt az eksztatikus mámor. Ez igen lényeges
különbség a meditáció és a misztika között. Ez a különbség-
tétel nagyon fontos, mert így biztosítjuk, hogy a meditáció
.tényleg a belső. növekedést és erősödést segitse elő.

Bolley a meditáció fogalmi tisztázása terén is értékes
munkát végzett. A meditá cióban három élményformát külön-
böztet meg: az objektív, a reflexív és transzcendens. elmé-
lyedést.

Az objektív elmélyedést a szöveg határozza meg. Ilyen-
kor a szöveg gondolatai a lényegesek.

A reflexív elmélyedés során az ember inkább saját ma-
gába, önmaga által is alig ismert saját lelki mélységeibe ha-
tol be.

A meditáció szívponja a transzcendens elmélyedés. Itt
az a lényeges, ami a lélekben akkor történik, amikor Istennel
találkozik.
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Azok a pszichológusok, akik behatóbban foglalkoztak a
meditációval, óva intenek attól, hogy alacsonyabb értékű dol-
gokra koncentráljuk figyelmünket. Keresztyén szimbólum is
lehet a meditáció tárgya, például a kereszt. Krisztus tövis-
koronája stb. Ha azonban valaki például a sátánra kencent-
rálja figyelmét, szőrnyű élményekben lehet része. Ha valaki
hosszabb időn át valamilyen búntettre koncentrál, rendszerint
el is követi (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés). Nem jó a ha-
lállal se meditatíve foglalkozni.

Egy igen művelt, vallási szempontból is igen magas szín-
vonalon álló asszony súlyos családi szerencsétlenség követ-
keztében kibillent lelki egyensűlyáből. Órákon keresztül,
később napokon át a halállal foglalkozott. Sötét gondolatai
annyira elhatalmasodtak rajta, hogy teljesen munkakép-
telenné vált, s a legszükségesebb teendőit is 'elhanyagolta.

Igen lényeges, hogy az ember miről meditál, s mire irá-
nyítj.a figyelmét. Egészen magas szellemi értékekre-e vagy
sem. Mert ha nem, abból súlyos bajok származhatnak.

4, Az istengondolat tapasztalati megvilágításban

Az emberiség nagyon sokat fáradozik azon, hogy az
istengondolatot feldolgozza s boldogulj on vele. Erről a teoló-
gia és a vallastudomány nyújt tájékoztatást. Mi ennek a prob-
lémának csak egy :k'Ícsiny részletet fogjuk ismertetni. Éspedig
azt, hogy az istengondolat hogyan tükröződik az emberi lé-
lekben. Ezt is kizáróLag a jelenkor vallási életével kapcsolat-
han tesszük. Kikapcsoljuk azt a kérdést, hogy az istengondo-
latban milyen különleges megismerési mozzanatok rejlenek.
Csak megjegyezzük, hogy idevonatkozólag is igen értékes
kezdeményezésekről, sőt kezdeti eredményekről lehetne be-
számolni.

Mindenek előtt hangsúlyozzuk, hogy laz i tengondolat
sokkal fontosabb, mint az istenképzet vagy az istenjopclorn.
Ti. az intuitív gondolat lényeges része a vallásos átélesnek.
Az istengondolat, nem pedig az istenképzet, mint ahogyan
korábban vélték. De azt is hangsúlyozzuk, íhogy az isten-
gondolat sokféle képzetbc ágyazva. szokott megjelenni.
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Az istengondolat minden embernél más és más alakban
jelentkezik. Egyéni formája még ugyanazon egyház és vallás
híveinek a körében is nagyon különböző. Ha erről meg aka-
runk győződni, elég, ha ismerőseinkkel intim beszélgetést
folytatunk Istenre vonatkozó gondolataikról. A kísérleti
valláskutatás során először éppen az tűnik fel, hogy mennyire
egyéni az egyes kísérleti személyek vallásossága. Előszörezek
az egyéni különbözőségek tűnnek fel. Csak amikor már mé-
lyebben behatolunk a rendesen nagyterjedelmű anyagba, ak-
kor kezdünk feli rnerni valami általános érvényű törvény-
szerüséget is.

Az istengondolat soha nem jelenik meg egészen tisztán.
Minden világi vonatkozás nélkül, keveretlenül egyáltalán nem
fordul elő. Az úgynevezett tiszta istengondolat elvont és tar-
talmatlan lenne; Isten csak a világhoz való konkrét viszonyu-
lásaiban lehet vallásos tapasztalat tárgyává. Önmagában, tel-
jesen elvonatkoztatva a világtól, a tapasztalás számára hozzá-
férhetetlen. De akkor melyek azok a viszonyulások, ame-
lyekbe mintegy beágyazva jelenik meg az istengondolat?

Mindenekelőtt a természet jelenségeivel kapcsolatos ér-
zéki tapasztalás 'révén jelenik meg az istengondolat. Istent úgy
éljük át a természettel kapcsolatban, mint annak végső, ti-
tokzatos ősokát és végső forrását, aki minden tér- és időbeli
dologtól független, ellenben akitől minden más származik, az
anyag, a tér és az idő egyaránt és aki nagyobb rninden termé-
szeti jelenségnél. A természet megszemélyesítve, mint élő
természet is átélhető. Ilyenkor Isten hatalmának, felségének,
szépségének a szírnbólumaként értelmezhető.

Máskor az istengondolatban a szellemi élet játszik döntő
szerepet. Isten úgy tűnnk fel, mint minden értelmes és sze-
mélyes érték ősoká, végső forrása. Ezek a tapasztalatok majd
gondolatilag, majd erkölcsileg vannak megalapozva. A hitnek
innen jön meg a bátorsága ahhoz, hogy ott is értelmes és sze-
mélyes gondviselésre következtessen, ahol az ésszerűen még
nem látható be.

Ha az istengondolat az erkölcsiséggel kapcsolódik, akkor
Isten úgy tűnik fel, mint az erkölcsi világrend szerit ősforrása,
alapja és őre, az újtestamentumi kinyilatkoztatás alapján pe-
dig, mint szeretőésmegbocsátó Atyaisten.
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A történelmi események kapcsán Isten úgy jelenik meg,
mint vezérlő hatalom, aki az emberiség megszentelődésére
rendelt tervét valósítja meg a múltban ésa jelenben egyaránt.

Az istengondolat minden esetben más és más vonást vi-
sel magán. Egyszer ez, máskor egy másik rnozzanat oaszembe-
tűnő. Rendkívül színesen és sokoldalúan jelenik meg tehát.
Hangsúlyozzuk, hogy tisztán soha nem jelenik meg, hanem
mindig e világ dolgaival kapcsolatban. A természetben, a
szellemi életben is, az erkölcsiségben is, s a történelemben is.
Istent tisztán, önmagában véve megtapasztalni, átélni, meg-
ismerni nem lehet.

Hogyan jelentkezik az istengondolat a meditáció ban?
Isten ilyenkor nem valamilyen filozófiai vagy teológiai eszme,
hanem közvetlenül jelen levő személyes valóság, sőt valósá-
gos személy. Amikor a lélekben jelenik meg Isten tükörképe,
ez a kép annyira kapcsolatban v.an az énnel, hogy az csakis
az énből kiindulva érthető és értethető meg. Ehhez a szimbó-
likához csak magának az átélőnek van kulcsa, a kívülálló
előtt azonbari titok marad. A szemlélhető Istenkép nem
pusztán a képzelet műve, hanem az intuitív istenlátás segéd-
eszköze, metafizikai valóság transzparense. Vagyis az ilyen
istenképzeten keresztül magasabb, igazabb, valóságosabb va-
lóság fénye szűrődik áto Isten valóságának ez a tudata ott is
megvan, ahol az istenkép meglehetősen szegényes. Az átélés
ilyenkor is erős lehet. Isten valóságának' és hatalmának a tu-
data a legprimitívebb istenképzet mögött is erőteljesen je-
lentkezik. Néha a lélek Istent úgy éli át, hogy az élményben
a distaneia, a távolság a túlnyomó. Isten átélés:ének másik
formája a kontaktusnak, 'az Istennel való eggyéválásnak az él-
ménye. Az átélő úgy érzi, hogy Isten szívén, Krisztus karjai
közt pihen.

Az énnel kapcsolatos átélésrtek feltétele a saját gyönge-
ségünk tudata. Így van ez mindenek előtt a distaneia -átélésé-
nél: "Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ernber vagyok"
(Lukács 5, 8). Előfordulhat, hogya kezdeti distaneia-tudat a
szeretetnek és az eggyélételnekaz élményébe megy áto És
megfordítva. Az élő vallásosságban Isten átélése mindig e két
ellentétes pólus között mozog. Egyfelől Isten fenségét, túl-
világiságát éli át a vallásos hivő,máS'felől az Istennel való
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legszorosabb egységet. A distaneia múJandóságának átélése.
Az eggyélétel ra szeretettel azonos.

Igazi istenatélés vagy igazi imádság csak ott lehetséges,
ahol énünk az örökkévalóság megvilágításába, tehát helyes
megvilágításba került. Ezért kell hangsúlyozni, hogy énünk
felkeresése. megtalálása az, amivel az igazi imádság, s az igazi
vallásosság kezdődik.

Ez a mindennapi életben nem mindig van így. Az em-
ber inkább kérésekkel, követelésekkel, sőt szemrehányással
fordul Istenhez. Pszichológiailag helyesebb lenne Istenhez
hálaadással közeledni. A hála azonban nem gyakori maga-
tartás. De a meditáció hozzásegíthet, El kell gondolnunk, hogy
mennyi mindenféle olyan baj érhetett volna bennünket,
amely elkerült és hogy mennyi okunk van a hálára. Így be-
látjuk, hogy milyen sok meg nem érdemelt,jót nyújt az élet.
Lelkünk elcsendesedik. Alázatossá, Istennek átadottá lesz.
Eljut abba az állapotba, amikor képes Isten fenségét átélni
és szavát meghallani.

Nem az elméletek a fontosak, hanem a valóság..A val-
Iásosságban nem gondolatokról van szó, hanem magáról Is-
tenről, Isten valóságáról. A lélek ilyenkor "látja" Istent. A fi-
gyelem erősen koncentrált. A lélek az imádság legmagasabb
fokára jut el: a kontempláció hoz, mely mindig kegyelmi
ajándék.

Az istengondolatnak mélypontjai is vannak. Sokan van-
nak, akiknél az istengondolat igen alacsony színvonalú. Azt
gondolják például, hogy Isten nem törődik az erkölccsel, csak
hatalmának külső elismerését kívánja, s ezért meg lehet őt
szertartásokkal, imádságokkal, Iátszat-megtérésekkel veszte-
getni. Elvárják Istentől, hogy gonosz tetteikben is segítsé-
gükre legyen. Sőt, hogy ő az ördög. Ilyen felfogás az elme-
betegeknél fordul elő. De tompított formában egészséges hi-
vők közt is találkozhatunk vele.

Honnan származnak az istengondolat mélypontjai? A lo-
gika hiányából, primitív morálból, műveletleriségből, korlá-
tolt élménykészségből? Inkább a gyerékes vallási képzetek
játszak a döntő szerepet, amelyekkel még nem birkóztak meg
az ildetők. Megpróbáltatások, hirtelen veszély idején az ilye-
nek Istenre tolják a felelősséget azért, ami .éri őket, holott
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elsősorban önmagukat okolhatnak. A kiforrott vallásos hit-
ben élő ember mélységes tisztelettel hajlik meg Isten akarata
előtt. Kellemetlenségek idején csendben felveti a kérdést: mit
akar Isten ezzel mondani nekem, mit kell ebből megtanul-
nom? így a teher alatt lelki életünk mélyül, alázatosabbá és
gazdagabbá válik.

Az istengondolat nem exkluzív körök birtoka, hanem
általánosan el van terjedve. Az istengondolatot az intuíció, a
látható dolgoktól való absztrakció teszi lehetővé. Tehát bizo-
nyos gondolkodási funkciók. Ez is tapasztalati lélektani meg-
állapítás.

Az istengondolat pszichológiai jelentősége a személyíség,
az énkialakulásában rendkívül nagy. Az embert földi korlátai
fölé emeli. Ingadozó öntudatának szilárd tartást biztosít.

Pszichológiai szempontból nem ken az embert isten-
hitre nevelni. A döntő az, hogy milyen Istenben hisz, valaki.
Nem mindegy, hogy valakinek az istengondolata a szörnyű
indiai Káli 'stennőnek, a gyilkosok védasszonyának vagy a
tolvajok egyiptomi istenének, vagy a bosszú vérszomjas is-
tenének, vagy pedig a szeretet könyörülő istenének a voná-
sait viseli-e magán. A vallaspedagógiának az a fő feladata,
hogy az istengondolatot tisztogassa és elmélyítse minden új
nemzedékben. Hogy valakiben milyen istengondolat keletke-
zik, azt irányítani nem lehet. Másként állunk az istengondo-
lat elmélyítésének és átszellemiesítéséneka kérdésével.
A gyermek elképzelései Istenről rendszerint igen primitívek.
De az istengondolatot nem nehéz elmélyíteni és átszellerniesí-
teni (pneumatizálni). Röviden áttekintjük a múlt különböző
istengondolatait, különösen is az ó- és újtestamentomí kinyi-
latkoztatás történetet. Majd az egyháztörténetben egészen
Augustinus istenfogalmáig jutunk el. Ha így megértettük,
hogy miként mélyült el és lett egyre szellemibbé az isten-
gondolat, máris sokat haladtunk a nagykorú vallásosság felé.
Még egyszerűbb a jelenkori 'Vallásosság tapasztalati anya-
gán bemutatni az istengondolat különböző fökozatait.Elég,
ha szemelvényeket állítunk össze az eddigi pszichológiai
valláskutatások anyagából, amit egyesek már el is kezdtek.
Akinek olyan az istene, hogy olykor haragban van és dacol
vele, máskor tagadja a létezését, majd követelésekkel fordul
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hozzá, s üzletet szeretne kötni vele: világos, hogy istengondo-
!.ata nem állhatja meg helyét a mában, s a felnőtt korban.
Istengondolatát tehát meg kell tisztogatnia, el kell mélyíte-
nie, szellemibbé kell tenni. Ez fáradsággal, tanulással, küzde-
lemmel jár.

Semmiesetre se indulhátunk ki általános dogmatikai té-
telekből. Abból a vallásosságból kell kiindulnunk, amely már
megvan. Figyelembe kell vennünk a szellemi fejlettség és a
vallásos érettség fokát is.

Az istenképzet mellett a gonoszról alkotott képzetet sem
hagyhatjuk meg gyerekes színvonalon. Rá kell mutatni arra,
hogy mire tanít a mai történelem: rnicsoda gonosz ágok tör-
téntek az elmúlt világháború idején, például Hirosima, Na-
gaszaki, Drezda bombázása, a náci haláltáborok.

Ha az istengondolatot így megtisztogattuk, s a vele kap-
csolatos problémákra is ráirányult figyelmünk, jobban meg-
értjük, hogya biblia miért törődik egyénenként az emberek-
kel. A teológiailag művelt Nikodémust Krisztus újjászületésre
buzdította. A primitív gondolkodású samáriai asszonyt azzal
a kinyilatkoztatással ajándékozta meg, hogy: "Isten lélek, és
akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és imádságban imád-
ják" (János ev. 4, 24). Az egyiknek erre, a másiknak arra volt
szüksége. Nikodémusnak arra, hogy elmélet helyett éljen.
A samáriai asszony alacsony színvonalú vallásosságának pe-
dig arra, hogy az szellemibbé valjon.

5. A bűntudat

A bűn szó eredetileg vallási kifejezés. Isten ellen elkö-
vetett vétket, Isten parancsolatainak áthágását jelenti. Minél
intenzívebb az Istenbe vetett hit, s minél magasabb szintű az
istengondolat, annál mélyebb és komolyabb a bűntudat.

A valláslélektan tapasztalati alapon hívja fel a figyel-
met a bűnnek a mindennapi életben való tényleges előfordu-
lására. A bűnről nem azért beszél, mintha az a papok talál-
mánya volna. A bűn valóság. Lépten-nyomon találkozunk
~ele. Megrontja és pusztítja az emberi életet.
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A bűn pszichológiájától és tényétől a lelki é egyéb
betegségekig laz összekötő vonalat megfhúzninem nehéz. De
meghúzhatjuk a vonalakat azokhoz a gonosztettekhez is; ame-
lyeknek a lelki hátteret a kriminálpszichológia van hivatva
feltárni. Minél érettebb valakinek: a lelki élete, mélyebb oa
vallásossága, fejlettebb az énje, annál többet tud a bűnről.
Ezt már Starbuck és James is megállapította, de sokkal meg-
győzőbbek Leitner, Bolley, Vető stb. pontosabb vizsgálatai.

A bűntudat a vallásos emberben kisebb-nagyobb mér-
tékben mindig jelen van, mint ahogya hit is megvan hol erő-
sebb, hol gyengébb mértékben, s az Istennel való kapcsolat
teljesen soha meg nem szakad. Ahogy azonban a hit és az
imádság egészen tisztán ritkán fordul elő, úgy a mély és
őszinte bűntudat is nagyon ritka jelenség.

Werner Gruehn Vető alábbi megfigyeléseit idézi:

Egy 41 éves érettségizett tisztviselőnek a bűnről nincs
megrázó, különleges tapasztalata.

G. kísérleti személy: "Én azt hiszem. hogy vannak olyan
emberek, akiknek nincs bűnük. Isten csak a zsidóknál szi-
gorú bíró" mi Istent elnéző atyának tartjuk."

Még fejletlenebb egy 23 éves tanítónő bűntudata:
"Én még soha nem követtem el olyan nagy bűnt, hogy

Istentől elszakadtam volna".

Pál apostol, akinek rendkívül mély volt az istentapasz-
talata, mennyire másként nyilatkozott a bűnről! Isten ab-
szolút fenségének primitív vallásos képzetek rendszerében
nem lehet helye. Ilyenkor még az önmegismerés is fejletlen.
"A mai gyülekezti tagok tekintélyes százaléka ugyanúgy érez
és gondolkodik, mint Vető kísérleti személyei. Csak ezt nem
szokás bevallani és komolyan venni" - írja Gruehn s hivat-
kozik egy 70 éves nagyon egyházias hölgyre, akivel a kővet-
kezöképpen beszélgetett:

,,(ön bűnös?) Egészen bizonyosan. (Hogyan tudná ezt
megokolni?) Benne van a bibliában. (A bibliában sok min-
den van, én azonban másra gondolok; volna-e bátorsága
arra, hogy a gyülekezet elé álljon és nyilvánosan kijelent-
se, én igazán bűnös asszony vagyok, vagyis, hogy én sok,
talán minden isteni parancsolat ellen vétkeztem?) Nem!
(És miért nem?) Mert ez nem igaz. (Tehát ön a valóságban
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Szuggeszí.ibilrsek.Megbízhatatlanok. Mindent fel lehet téte-
lezni róluk.

Azt is megállapítottak, hogy a bűnözőknél minden olyan
kötelék hiányzik, amely a normális embert jellemzi. A csa-
ládhoz, a hivatáshoz, az egyházhoz, a társadalomhoz való tar-
tozás kötelékei megszakadtak. Éretlen embereknél, fiatalok-
nál, szellemileg vi szamaradottaknál is találkozunk ilyen jel-
lemvonásokkal. De ez inkább csak külső hasonlóság. Ezek az
összefüggések természetesen nem mentik fel erkölcsileg a
gonosztevőket, hanem csak érthetőbbé teszik őket, úgyhogy
többé nem jelentenek abszolút rejtélyt.

Azt is meg kellett állapítani, hogy a szociális körülmé-
nyek nagy mértékben hibásak a bűnözők fejlődésében. Ez
fontos. A társadalmi környezet megjavítása megakadályoz--
hatja a gonosztevők kifejlődését. Az állam sok pénzt ad ki
börtönökre. bíróságokra. E költség nagy részét meg lehetne
takarítani, ha többet áldozna a jó nevelésre.

A bűnözőket az is jellemzi, hogy rendszerint hosszú
időn át készüLnek gaztetteíkre, Forr bennük a düh. Sokat tű-
nődnek, tépelődnek, gondolkodnak. Az így felgyülemlett go-
nosz erők szinte kisülnek a bűntett elkövetéseker. Ezerféle-
képpen tudják magukat mentegetni. Bűntudat nincs bennük.
Ellenben nagy részvétet éreznek önmaguk iránt. Másoktól
megértést várnak. Aldozataikkal, azok hozzátartozóival nem
törődnek. Embertársaikat, a vak sorsot vagy Istent okolják
azért, hogy gonosztettet követtek el. Börtönben őszinte bűn-
bánat ritkán fordul elő.

Érdekes az is, hogy a kr ímínálpszíchológusok szerint a
gonosztettől legjobban a bűnöző édesanyja irtózik. A bűnözőt
ösztönösen meg tudja érteni, s talán azért irtózik annyira a
bűntől, amelyet gyermeke elkövetett.

Amennyiben a bűntudatnak vallási jellege van, az isten-
gondolattól függ. A bűntudat is kicsi korunkban kezd kifej-
lődni. A fiatalok eleinte apró hibákra helyezik a hangsúlyt,
később főleg a nemi konfliktusok okoznak nekik problémá-
kat. A vallásos.élet elmélyülése s a bővülő tapasztalatok ko-
molyabbá, szellemibbé teszik a bűntudatot.

A bibliában nem egységes a bűn fogalma. Még egyes-
prófétáknál is különböző búnfogalmak -fedezhetőkfel. Az új-
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testamentomban, például Róma 7:8-ban 1. Kor. 15 :9-ben a
bűntudat rendkívüli mélységei tárulnak fel, szintúgy ra meg-
'kísértés történetében (Lukács 4:1-'-14).

Egyes vallásos személyiségek igen furcsán éreztek bűn-
tudatot. Swedenborg híres svéd tudós és teológus elhivatási
élményében olyan utasítást kapott, hogy óvakodjék a bőséges
táplálkozástói.

A bűntudat létrejöttének a feltételei nagyon bonyolul-
tak. Nem elég hozzá a vallásosság. Önismeret, finoman érző
"lelkület, logikus gondolkodás is kell hozzá. A bűntudat szel-
lemi teljesítmény. Nem képzelhető el belátás, öneszmélés, el-
"mélyülés nélkül. Te!hát bizonyos magyarázat, "egzegézis" kell
ahhoz, <hogyvalamely tettet bűnnek .minősítürrk-s.

A tapasztalati valláskutatás minden esetre a bűntudat-
ról is tud egyet-mást anélkül, hogy speciális teológiai vagy
'felekezeti kérdésekbe bonyolódnék.

6. A babonaról

Még nincs alapos tanulmánya babona pszichológiája-
ról. Van ugyan sok érdekes idevágó munka. Magyar nyelven
például Ráth-Végh István könyvei figyelemreméltóak. Azon-
ban ezeket inkábbanyaggyűjteménynek lehet tekinteni, mint
lélektani műveknek.

Minket a babona annyiban érdekel, amennyiben köze
van a valláshoz. Lelki gyökereit azért is ismernünk kell, mert
így sok vitás kérdéssel könnyebben boldogulhatunk.

Egyes babonás hiedelmek nemzedékről nemezedékre át-
öröklődnek. Művelt és műveletlen körökben egyaránt meg-
találhatók. Fő terjesztőik elsősorban a nők, anyák, nagynénik
A babonát a vak véletlen is terjeszti. De azért nem lenne
annyira elterjedve, ha a forrása kizárólag egyesek mesélő
kedve lenne. Nagyon valószínű, hogy maga az emberi lélek
az egyre megújuló babonás képzetek természetes forrása.
Tény, hogy az emberi lélek meglehetősen nyitott a babonás
hiedelmek befogadására.

A babona megértésének legfontosabb kulcsa a gyermeki
lélek.
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A gyermeki vallásosság legkorábbi fokozatain a hit és a
babona még egymástól külön nem választható módon együtt
virul. Itt még minden nagy össze-visszaságban gomolyog.,igaz
és fantasztikus képzetek, átvett és saját elképzelések egyaránt.
Még az úgynevezett mágikus fokozaton vagyunk. Csak las-
sacskán, évek múlva következik be a tisztulás, az igaznak a
hamistól, az álomnak a valóságtól való elkülönülése. A 15-
16. életévek előtt ez ritkán következik. be.

A gyermek mágikus világa egészen más, mint a fel-
nőtté. A felnőtt nehezen tudja elképzelni, hogy milyen a
gyermek Ielki világa. A gyermek a legszorosabb kapcsolatban
áll környezetével, a kül,vHágga:LELsősorban testi életet él, kő-
zösségben az állatokkal, növényekkel. a játékaival. még a kö-
vékkel is.

Egy három és féléves kisleány a kiskutyájával játszik.
Hirtelen eltűnnek a szomszéd szobában, ahol csend és fél-
homály van. Néhány perc múlva visszatérnek, s a kisleány
elújságolja, hogy kutyájának Jézusról beszélt.

A gyermek szemében mindennek van lelke. Számára
minden él, és beszélni is tud. A távolság-tudat közte és kör-
nyezete között hiányzik. Hiányzik a kritika is, mely gondol-
kodását és megfigyelésert tervszerűen korrigálná. Kísértetek,
szellemek, tündérek, boszorkányok, angyalok, törpék és óriá-
sok számára magától értetődő és természetes valóságok.

A gyerme/ki lelkületnek a maradványait sokan soha nem
vetkőzik le teljesen, hanem azok többnyire öntudatlanul to-
vábbra is megmaradnak és hatnak bennük. Ezt minden fi-
gyelmes vizsgálódás alátámasztja. Bennük máris megtalálhat-
juk minden babona igen fontos forrását. A gyermeki lelküle-
tet magában hordozó felnőtt így gondolkozik: miért ne lenné-
nek természetfeletti jelenségek. Miért ne lenne lehetséges a
varázslás, a jóslás, a "második látás"? Miért ne lennének ti-
tokzatos erők, talizmánok? A kevésbé művelt ember számára
mindez magától értetődő. Még keresztyének körében is így
van ez. A Jézus szót is sokszor varázsigeként használják kí-
sertések ellen, de más esetben is.

Valamikor a csoda egészen természetes jelenség volt és
nem kivétel. Ma még az emberiség nagy része Európában is
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így érez és gondolkodik. Európán kívül még inkább. A na-
gyon művelt emberek Európában js a lakos.ságna<kcsak el-
enyészően kicsiny részét teszik ki. Csak nagyon kevesen van-
nak kiművel ve krttikailag, kevesen tudnak önállóan gondol-
kodni, pontosan és józanul megfigye1ni. Művelt társaságokban
is gyakran találkozunk olyan férfialokal és nőkkel, akik min-
denféle babona iránt nagyon hiszékenyek.

A babona további fonto forrása a gyors általánosítás,
Loqikxu. rövidzárlat, ez az igen elterjedt gondolkodá i hiba. Ha
valakinek két-három álma hasonlít egymáshoz, vagy ha valaki
13-án kétszer valami rosszat élt át, megváltoztathatatlannak
látszó összefüggéseket es törvényeket állapít meg. Figyelmen
kívül hagyja, hogy az álmok nagyon nehezen mondhatók el.
Azután, hogy tartalmuk néhány perc alatt teljesen el tud mo-
sódni, s ezért tetszés szerint akármit beléjük lehet magya-
rázni. A tizenharmadikával kapcsolatban figyelmen kívül ma-
rad, hogy a hónapnak csak harminc-harmincegy napja van,
s ezért életünk eseményeinek legalább a három százaléka
tizenharmadikára esik. Egyetlen nap folyamán rendkívül sok
minden történik, természetesen kellemetlenség is. Ez tizen-
harmadikán is így van, de máskor is. Még inkább ez a hely-
zet péntekkel. ezzel a szintén "szerencsétlen" nappal kapcso-
latban. Mert itt a valószínűségi arány 1 :7, tehát 14-15%!

A gondolatátvitel is könnyen érthető, például az, hogy
az édesanya rosszat álmodik és rossz sejtelmei vannak. Ez
természetes és semmi esetre se jelenti azt, hogy az ilyen
anyák belelátnaka jövőbe, ha rossz sejtelmeikből valami
megvalósul.

A tudományban nemcsak átfogó tanulmányokra van
szűk ég ahhoz, hogy új törvényt fedezzünk fel. A kutatónak
hosszú szellemi fejlődésre és sok szellemi rnunkára van zü'k:-
sége, rrríg gondolkodási képessége, ítélő, kritikai tehetsége tu-
dományos munkára tényleg alkalmassá teszi. Ezt a göröngyös
utat csak igen kevés ember járja végig. Ezért a mindenna.pi
életben sok míndentkritika és szakismeretek nélkül álla.píta-
nak meg. Ez a kritikátlan, tudománytalan gondolkodás is
egyik fő forrása a babonának.

A babona keletkezésénel és elterjedésénel nagy szere-
pet játszik az általános emberi szuggesztibilitás is. A gyer-
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mek, de a felnőtt is alig tud legalább könnyű hátborzongás
nélkül odafigyelni, ha esti félhomályban kísértet-históriákat
mesélnek. A gyermeki lélekbe, de még a felnőttekébe is ilyen
elbeszélések kitörölhetetlenül belevésődnek. Az ilyen emlé-
kek viszont ismét termékeny talajt jelentenek egyéb babonás
hiedelmek számára. A tömegszuggesztió is szerepet játszik a
babona keletkezésében és elterjedésében.

A babona további forrása la képzelet, a gondolatok já-
ték-a, az illúziók szeretete. Ez általános emberi tulajdonság,
de különösen jól lehet tanulmányozni bűnözőkön és elme-
bajosokon. Ugyanakkor a fantázia a tudományban épp oly
nélkülözhetetlen, mint a logikus gondolkodás. Az a mérnök,
aki pontos számításokkal hatalmas híd tervét készíti el, ame-
lyet aztán öt-tíz év alatt fel is építenek, sokkal különb jós,
mint akármelyik szélhátnos. A nagy tudásra támaszkodo
képzelőerő megdöbbentő dolgokat tud elmondani arról, ami
majd csak a jövőben fog bekövetkezni.

Annak idején sokan természetfeletti jóslatnak tekintet-
fék az alábbiakat:

1892-ben egy W. Stead nevű angol újságíró az akkori
legnagyobb óceánjárón utazott barátjával együtt, aki ha-
jóskapitány volt. Az utazás hatására 1893-ban újságjába
képzeletszülte cikket írt. A cikk arról szólt, hogy egy óriás
óceánjáró hajó, mely még nagyobb és szebb, nyugodt biz-
tonsággal halad a tengeren. De ellenség leselkedik rá: jég-
hegy. A csodahajó öszeütközik a jégheggyel, elsüllyed, s a
mélységbe rántja a szerzőt is és a kapitányt is. Stead tu-
lajdonképpen ezt a cikket figyelmeztetésül írta az akkor
kezdődő rekord-őrület ellen. Nem is sejtette, hogy prófé-
tálása 1912. április 14-én betű szerint beteljesedik a Tita-
nic katasztrófájában.

A tehetséges új ágíró tehát óceánon szerzett benyomá-
sai és a kapitánnyal történt beszélgetése alapján cikket írt.
"Ebbensemmi különös nincs és semmi köze a jósláshoz. Kü-
Iönben minden figyelmeztetést legalább 50%-ban jóslásnak
kellene tartanunk.

A babona legfőbb forrása az ember elpusztíthatatlan
metafizikai hajlama, vonzalma az érzékielettiek iránt. A nem
vallásos ember is többé-kevésbé vonzódik az ismeretlen dol-
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gak rfelé. Különösen rendkívűli helyzetek-ben, súlyos beteg-
ség, háború, szerencsétlenség idején fokozott hatást gyako-
ro.lnak rá a mindennapi élet határait túllépő események, hí-
rek és gondolatok.

Sokszor szerepet játszik a babona keletkezésében és ter-
jedésében a tudatos vagy öntudatlan csalás is. Sok híres per
is folyt ilyen ügyben.

A oéletlen: is elősegítheti a babona keletkezését.
Újságokban jelentek meg az alábbi hírek:

"Egy gyermek megálmodta halálát". A cikk részletesen
kiszínezi, hogy egy kilenc éves fiú, aki hatéves korától
kezdve süket volt és otthon részesült tanításban, milyen
szerencsétlenül járt. Tanítója azt az írásbeli feladatot ad-
ta neki, hogy írja le álmait. A kisfiú többek kőzött a kö-
vetkezőket írta dolgozatába: "Tegnap álmomban a mezőn
voltam és Rudival futballoztam. Egy autóbusz jött arra, s
én a kerekek alá került em és meghaltam. Rudi nagyon

meg volt rémülve, én meg örültem, hogy nem volt igaz."
- 13 nappal később a fiút autó gázolta el s 3 óra múlva
anyja karjai között halt meg.

"Egy 45 éves papné azt álmodta, hogy egy súlyos tölgy-
fa-keretbe foglalt festmény, mely az ágya felett függött,
leesett és súlyosan megsebesítette. Reggel egyik rokonával
együtt megállapította, hogy a képet a szegen már csak né-
hány laza fonál tartotta".

Kérdés, hogy v.alóban előre megsejtett dolgokról volt-e
szó. Nem. A papnénak sok ilyen nagy festménye volt, s több-
ször kifejezte aggodahnát, hogy egyszer valamelyik ráesik.
'Takarítás Icözoen nemegyszer észlelte, hogy a zsinór, amelyen
függnek, meglazult.

Annak a szeroncsétlen kisfiúnak az álma se tartalmaz
semmiféle csodálatos mozzanatot. Csak az elgázolástól való fé-
lelmét tükrözi. Ha nem így lenne, a dolog még bonyolultabba
válna: miért csak ez az egy álma valósult meg? Miért nem
valósult meg a többi is, amit leírt?

A babonának nagy a hatalma. Egyszerű .Jcísérlet" is bi-
zonyíthatja. Meaéljük el az előbbi két esetet ismerőseinknek.
Tapasztalni fogjuk, hogy mindig akad köztük olyan, aki meg-
jegyzi: "de azért valami mégis csak van a dologban". Aki
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azonban a lélek törvényszerűségeivel közelebbről megismer-
kedett, elfogadja a tudományos magyarázatot.

A babona hatalmát műveletlen emberek között alig le-
het vitatni.

Mennyiben van elterjedve a babona a "művelt" embe-
rek körében? Hogyan lehetne a babona terjedését megakada-
lyozni?

Ez a kérdés már sokakat foglalkoztatott. Volt úgy, hogy
kiadták a jelszót: össze kell vásárolni és el kell pusztítani
minden olyan könyvet, amely elősegíti a babonát. Ez azonban
lélektani szempontból céltalan lenne. Mert egyfelől a kapita-
lista nyugaton a névtelen kiadókat fokozott tevékenységre
serkentené. Másfelől, rnivel a babona általános emberi jelen-
ség és kiirthatatlan. Talán nincs is ember, aki nem babonás.
Legfeljebb olyanok akadnak, akikez.t nem tudják vagy nem
ismerik be. Ha ebből a szempontból figyeljük ismerőseinket,
megdöbbentő dolgokat tapasztalhatunk. Ha valakinek a hely-
zete reménytelen, akkor a babona iránt észrevehetően fogé-
konyabbá válik. A háború alatt művelt emberek is azzal jöt-
tek haza a frontról, hogy már az Üjtestarnentomban, a Jele-
nések könyvében meg van írva a modern repülőgépekkel es
bombázásokkal vivott háború. A babona funkciója az, hogy
nehéz helyzetben így akar az ember tisztábban látni ésmagán
segíteni. A babona a lelki élet természetes, krrtikátlan reak-
ciója. Olyan, mint lazéhség, a szomjúság, az öröm vagy a kéj.
Vajon a babona a misztikus átéléshez hasonlóan a perem-
tudatból befolyásolja-é átéléseinket? Vannak-e a lelki életnek
olyan öntudatlan rétegei, amelyekben babona-maradványok
és babonás tendenciák is.meghúzódnak? Nehéz eldönteni. Ba-
bonás képzetekkel, azok alkalmi jelentkezésével azonban rnin-
den embernél számolni lehet. Ha hirtelen és váratlanul döntő
kérdések elé kerülünk, például súlyos operáció előtt, a ba-
bona iránt fogékonyak leszünk.

Vajon le lehet-e küzdeni s ki lehet-e küszöbölni a ba-
honát az emberi életből '?

A babona elleni harc szokásos módszerei általában tel-
jesen hatástalánok. Egyetlen út arathat átütő sikert: a lelki
élet feplesztése és elmélyítése, kiművelése. Sok esetben a ba-
oona valláJspótlék szerepét játsza. Ahol a lelki élet kif.ejlesz-
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tését és ápolását ellhanyagolják. ott kaput nyitnak a baboná-
nak. Ahol a lelki életet kifejlesztik és ápolják, ott a babona
szükségképpen eltűnik. A lelki életet élő ember legfeljebb át-
menetileg, a gyöngeség és ellankadá idején ad helyet a babo-
nának. Hiszen minden embernek vannak gyönge órái.

A vallás és a babona közt némelyek szeros kapcsolatot
tételeznek feli. Ez azonban durva félreértésen alapszik.
A magasabb lelki élet pszichológiája teljesen ismeretlen volt
akkor, amikor a vallást és a babonát összekeverték. A vallá-
sosságnak vannak ugyan olyan primitív formái, ahol a ba-
bona es a vallás együtt virul. Az is bizonyos, hogy a babona
lelki gyökerei rokonságban vannak a vallásosság gyökereivel.
Bizonyos gondolkodási aktusokat és metafizikai hajlamokat
tételez fel -az egyik is és a másik is. Azonban csupán külső
hasonlóságról van szó. A gondolati aktusnak is é a természet-
feletti iránt érzett hajlamnak is egészen más a tartaima a ba-
bonában, mint a vallásban. Legmagasabb es legtisztább for-
máiban a vallásosság és a babona közt áthidalhatatlan a kü-
lönbség, illetve ellentét. A vallás: 'fejlődés a babonától et, es.
nem a babona [elé. Mindaz, ami a babonát előmozdítja, eluta-
sítandó. Ellenben helyeselnünk kell az olyan irodalmi alkotá-
sokat, amelyek a 'babona mivoltát psziohológiailag leleplezik,
s a babonáról leszoktatnak.

7. A mindennapi hitélet

A vallásos hitélet a valóságban nem olyan, amilyennek
általában véve el szokás képzelni. Sok tekintetben máris kor-
rigáltuk a szokásos felfogásokat. A vallásos életnek nem csu-
pán magaslatai vannak. Nemcsak mély és tartalmas vallási
gondolatok léteznek. Gondos megfigyelések alapján meg kel-
lett állapítani, hogy a hitnek mélypontjai is vannak. És ez
nem kivételes jelenség. Nem egyes hitehagyók dolga. Hanem
alkalmilag előfordul minden vallásos embernél.

Az most már a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a kü-
lönböző es egymással gyakran ellenkező tényeket közös ne-
vezőre hozni? Egyáltalán hogyan fe t a mindennapi élet össz-
képe?
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a) A szokásos sabtonokat nem lehet alkalmazni olyan-
kor, amikor a vallásos életet a valóságnak megfelelően vesz-
szük szemügyre. Nem lehet az embereket durván két cso-
portra osztani, vallásos és vallástalan emberek csoportjára.
Annak az egyszerű embernek, aki néha belenéz a bibliába, s
elmegy a templomba, sejtelme sincs a lelki élet lehetőségei-
ről s a lelki dolgokat eloagyolva ítéli meg. Egyeseket ideali-
zál. Csaknem szeriteket lát bennük. Másokat lebecsül és feke-
tére fest. Annak a szokásos osztályozásnak. mely az embere-
ket vallásosaknak és vallástalanoknak minősíti, ilyen naív be-
állítottságaz oka. Ez az osztályozás hibás. Nem felel meg a
valóságnak.

b) Az se helyes, ahogyan kezdetben amerikai vallás-
pszichológusok a megtérés utáni új életet megrajzolták.
A tényleges valóság sokkal bonyolultabb és paradoxabb. Az
lehet, hogy valaki igazán megváltozik, s új erők és lehetősé-
gek fejlődnek ki benne. Az is lehetséges, hogy ez vagy az a
megtért ember valóban új életet kezd s ezt a környezete is
észleli. De ezt az új életet is rnindenféle kísértés fenyegeti:
elfáradás, kételyek, hitetlenség. Tehát az a kép is, amelyet az
amerikai valláspszichológusok a megtért emberről összeállí-
tottak, általánosit s elnagyolja a valóságot.

c) "Épp így nem lehet Vető Lajos eredményeit félre-
érteni. Aki az ő kutatási szándékát, s keresztülvitelének rnód-
ját szem előtt tartja, ettől a gondos munkától nem tag:adhatja
meg a megérdemelt elismerést" (W. Gruehn).

Az igaz, hogya lutheránus kegyesség is más jellegű,
mint ahogyan azt korábban lehetségesnek tartottuk. Azonban
végeredményben itt nem a katolicizmus és a protestantizmus
közti különbség a fontos. Sokkal mélyebb és fontosabb az a
másik kérdés, hogy a különböző vallási magatartások mennyi-
ben jelentenek élő hitet, mennyiben keresztyén még ez a hit,
s mennyiben van beágyazva mágikus és babonás képzetekbe?

Ezeket a kérdéseket megpróbáljuk úgy megválaszolni,
hogy az eddigieket összefoglaljuk. A vallási antropológiának
próbálunk szelgálatot tenni. Nem az a feladatunk, hogy az
eszményi vallásos ember képét rajzoljuk meg, hanem hogy
megismerjük a mindennapi életet.

Tapasztalati leleteink alapján meg kell állapítanunk,

196



hogy az átLagos keresztyén ember hitélete nagyon küLönböző
magatartásokból tevődik össze. Annak különböző rétegei van-
nak:. Ezekből majd az egyik, majd a másik kerekedik felül.
Tehát igen bonyolult folyamatról van szó. Azonban a keresz-
tyén vallásos. életnek legalább a következő átlagos jelentkezes-
módjait tisztán kell látnunk.

a) A hitet mindig fenyegetik alkauru. kisértésee; elfára-
dás, levertség, kétely, kétségbeesés, elbizonytalanodás. Külö-
nösen így van ez fiatal korban, amikor még a hit tapasztala-
tok és az érettség eredményeképpen nem szilárdul meg. Az
ifjút ellentétes erők rángatják ide-oda. De nagy sikerek, s a
velük kapcsolatos elbizakodottság, önteltség és elvakultság
is súlyos tévelygéseket és félrecsúszásokat idézhet elő. Sen-
kinek az élete sem tökéletes. Mindig fel kell készülni súlyos:
veresegekre is.

b) Számolni kell mindig a babonávaL is.
Sötét órákban, éretlen és elmaradott embereknél köny-

nyen lábrakaphat a babona, ahogyan ezt a még a XX. század-
ban is. előfordult németországi és amerik.ai boszorkányperek
tanúsítják. Érett és valóban művelt embernél a babona csak
olykor tör fel a tudattalanból. Ezért a művelt és komoly em-
berek gyakran alá becsülik azokat a ve zélyeket, amelyek er-
ről az olda1ról fenyegetnek, amikor például "ártatlan" spiri-
tiszta játékoknak adják át magukat. "Ebben a tekintetben is
tanulságos Vető kísérleti személyei között az a »szigorú kál-
vinista« asszony, aki spiritiszta" - írja W. Gruehn.

e) A babonával közeli rokonságban van a mágikus maga-
tartás. Benne él az emberben az az ősi törekvés, hogy bizo-
nyos szertartásokkal, formulákkal befolyást gyakoroljon is-
teni hat.almakra, s rájuk kényszerítse akaratát. Varázsformu-
lák, igézések, talizmánole a primitívebb ember eszközei, a ma-
gasabb műveltségű ember pedig zemélyes áldozathozatallal
igyekszik célt érni. Még a Jézus szót is gy.akran varázsige
gyanánt használják. Egyszer ebből a szempontból kellene ki-
vizsgáJni az "ige teológiájá"-nak a híveit is. A tized állandó
fizetése nem egy szektás szemében azt jelenti, hogy az fel-
tétlenül anyagi áldásokkal jár. Illúziók, fantáziaszülemények,
erkölcsi vakság, vallási műveletlenség nagy szerepet játsza-
nak a mágikus magatartásban. A csodavárás is ebben leli ma-
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gyarázatát. Vannak, akik a csodákat 'azért szeretik, mert azok
élénk 'képzeletűlk szükségleteit elégítik ki, akárcsak a detek-
tívregény.

A mágikus hitet nehéz a vallásosság magaslataival össze-
egyeztetni. Mégis az a helyes, ha az ilyen hitet is tapíritato-
san kezeljük. A tökéletlen, fejletlen és alacsony szívonalú hi-
székenységböl nőhet ki az igazi vallásosság. .

d) A mágikus vallásosságból egyenes út vezet a törvény-
valláshoz.

A törvényvallas mögött szintén az a mágikus felfogás
rejlik, hogy laz ember Istent valamiképpen a saját szelgála-
tába kényszerítiheti.

"Szorgalmasan be kell tartani az erkölcsi és vallási elő-
írásokat, az Istennel való szdvetség feltételeit és így az
Isten kénytelen teljesíteni kívánságainkat. Isten az ember
szövetségese, s köteles a segítségére sietni."

Ez a törvényeskedők logikája. Egy idősebb keresztyén
asszony mondotta el a következőket:

"Ha minden hónapban minden bevételemból Istennek
áldozom a tizedet, bizonyos lehetek afelől, hogy se én, se
a gyermekeim soha nem fogunk nélkülözni."

Miután lazerkölcsi és vallási törvényeket betartani nem
lehet, nyilvánvaló, hogy a törvényvallás csak önáltatással
tartható fenn. Ezért beszél Jézus is és Pál apostol is annyit
a képmutatás ellen.

e) Az éLő hit lényegesen különbözik az előzőktő1.Ennek
az a lényege, hogy az ember semmit nem hozhat fel maga
mellett a szent Isten színe előtt, másfelől Istent szeretetnek
ismeri meg. Így nincs más magatartásra lehetősége, mint föl-
tétlen bizalomra.

De ennek a hitnek is megvannak a gyönge órái. Mégis
mindvégig irányadó marad a mágikus vallásosság, a törvény-
hit és a babona fel-feltörő maradványaival szemben is.

Az ilyen vallásosságból erős .személyes hatások árad-
nak ki.

f) A hit nagy dolog. Nem csodálkozhatunk azon, hogy
mindenféle eltévelyedések járnak vele együtt. Ezek között az
eltévelyedések között kiemeLjük a túLzó vallásosságot. Mi sem
természetesebb, mint az a gondolat, hogy ha az ember a val-
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Iásosságát fokozza, közelebb jut Istenhez. Ezért a misztiku-
sok mindig 'azon fáradoznak, hogy az elmélyedésben. elragad-
tatásban és eksztázisban olyan titkos utakat találjanak Isten-
hez, melyek az ember és az Isten közt a végső választalat le-
döntik.

Itt a probléma az, hogy á misztikus átélés nem pusztán
tudatos emberi erőfeszítés eredménye. A misztíkus élmény
úgy jön létre, hogy laz ember mindössze amolyan beindítás
felét végez: elcsöndesedík, koncentrál, elmélyed s egyszerre
már nem ő az, aki tesz valamit, hanem úgy érzi: isteni erők
ragadják meg, hatják át, világosítják meg és töltik be szere-
tettel, örömmel és boldogsággal. Ez egyébként mindenféle
mély és igaz vallásosságban igy van. A misztika túlzásai
azonban helytelenek és veszélyesek.

A vallásosság túlzásai között említjük a fanatizmust és
a türelmetIenséget. A képmutatás is ide tartozik.

Ezek a túlzások gyakran fordulnak elő a míndennapi
vallásosságban. Velük komolyan kell számolni.

A vallásosság bonyolult összefüggései teszik érthetővé,
hogy a mindennapi életben a vallásosság ·általában véve igen
alacsony színvonaIon jelentkezik. Mély lelki életet élő nagy
személyeknek is vannak gyönge óráik. Ezt az ellentmondást
különősen a vallásilag még éretlenek tudják nehezen elvi-
selni.

Az eddigiek teszik érthetővé, hogy olykor egyesek ma-
gukat vallási hősöknek és vértanúknak tartják, holott semmi
közük laz igazi vallásossághoz. A kriminálpszichológia tanítja,
hogy gyakran súlyos bűnözők is áldozatnak, vértanúnak kép-
zelik magukat. Ünnepélyesen hajtogatják, hogy mindig Isten
parancsolataihoz tartották magukat és Isten segítségével
mindig ti zták maradtak. Csak a világ és az emberiség rossz.

Eddig a vallásos élet általános jelenségeit igyekeztünk
megrajzolni, ahogyan azok az egészséges és felnőtt embernél
fellelhetők. Ez a vallásosság normálpszichológiájának a terü-
lete. Eddig ezt a területet kutatták át a legalaposabban a
valláspszichológusok.
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Most a valláslélektan speciális területei felé fordulunk.
Meg fogunk ismerkedni a vallásosság fejlödéslélektanával, a
vallásosság tipológiájával, a vallásosság beteges jelenségeivel,
a vallási közösségek lélektanával. IS végül az alkalmazott
valláslélektannal. Ezeken a területeken még nem történtek
olyan alapos kutatások, mint az általános valláslélektan kö-
rén belül. Mindarnellett igyekszünk itt is megmaradni a biz-
tos eredmények talaján.
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VII. FEJEZET

A VALLÁSOS LELKI ELET FEJLÖDÉSTANA
A GYERMEKKORTÚL AZ ÖREGKORIG

1. A csecsemőimr vallásossága

A lelki élet kezdeteit igen nehéz felderíteni. Módszer-
tani szempontból a gyermek legkorábbi éveinek lélektana az
állatlélektanhoz áll a legközelebb.

Egy művelt any.a figyeli másféléves kisfiát, amint négy--
hónapos pulikutyájával játszik. Megdöbbenve állapítja
meg, hogy a kisfiú és a kiskutya viselkedése, ugrándozá-
sai, szeszélyei, játékai, neveletIensége és zabolátlausága.
mennyire azonosak.

Ahogyan az ember soha nem tudja teljesen beleélni
magát az állat lelkivilágába, ugyanúgy a csecsemőébe sem..
Legfeljebb következtetésekről lehet szó, amelyekben azonban
rengeteg tévedés fordulhat elő.

Voltak olyan valláspszichológusok, 'akik megpróbálták
gyűjteni a gyermekkori vallásos emlékeket, felnőttek vissza-
emlékezéseit, s ezekből vontak le pszichológiai következteté-
seket. Azonban senkinek az emlékezete sem nyúlik vissza a
negyedik, legfeljebb ,a harmadik életévénél korábbi időre.
Ezek az emlékek is a véletlenség bélyegét hordozzák magu-
kon, s valláslélektani szempontból többnyire semmittnon-
dóak. Csak imitt-amott tűnik fel egy-egy emlék jelentősnek.
De kérdés, vajon éppen ezek voltak-e a gyermek fejlődése
szemporrtjából a lényegesek. Még nagyobb óvatossággal kell
az önéletrajzokban előforduló gyermeklélektani anyagot ke-
zelni, különösen, ha irodalmi alkotásokról van szó.

Annyi bizonyos, hogy a gyermek fejlődése két tény be-
folyása alatt áll. Az egyik a gyermek szubjektív adottsága,
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A másik a környezete. A pszichoterápiai kutatások kiderítet-
ték, hogy a környezet.az anya személyén keresztül gyakorol
döntő befolyást akisgyermekre.

Az ember voltaképpen háromszor születik.
Az első születés a gyermeknek az anya testéből való

kilépése, tehát a testi születés, az anyából való testi kisza-
kadás.

A második születés az anyától való lassankériti belső,
lelki elszakadás.

Mindkettő igen fájdalmas tud Ierini a gyermekre is
és az anyára nézve is. Első éveiben a kisgyerrnek lelki-
leg még az anyjával egy egységet alkot, anyjának szinte egy
része. Ha idegessé válik, tudvalevően nem a gyermeket kell
gyógyítani, hanem az anyját. Normális viszonyok között az
anyától való elválasztódás Lassanként és szinte észrevételenül
zajlik le, körülbelül a harmadik születési évtől a tizenkettedik
életévig. Azonban az anyai önzés, különösen ha egyedülálló
nőről van szó, ezt a folyamatot a húszéves korig is elnyújt-
hatja.

A harmadik születés a tulajdonképpeni újjászületés,
vagyis az, hogy az ifjú éretté válik, s úgy 15-18. életévétől
fogva telje önállóságra ébred, önmagáért a teljes felelősséget
vállalja, a világgal, sőt Istennel szemben is.

A gyermekkor vallásosságára nézve különíéle kersza-
kokat szokás megállapítani. De ezek az elhatárolások igen
problematikusak. Számolni kell az egyéni különbségekkel.
Például, hogy a diákok Ielki fejlődese tovább tart, mint az
ifjú munkásoké, akik hamarabb belekerülnek az élet sodrába.
Viszont a diákok fejlődése teljesebb és sokoldalúbb. -

A csecsemőkor vaLLásossága (egy, másféléves korig). Ezt
a kor t vallási szempontból teljes homály fedi. Vallásosság-
ról itt még nem lenne helyes beszélni. A valóság egé-
szen másként fest, mint a régi teológusok dogmatizmusa,
mely szerint a csecsemő már a gyermekkeresztség hatására
megtér, továbbá, hogy valamilyen különleges csecsemőhit lé-
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tezik, amelynek alapján a gyermek üdvözül, ha megkeresz-
telik.

Az 1-2-3 éves életévekben az imaélet ,kezdeteit lehet
-észlelrii. De itt is óvakodni kell fantasztikus általánositasok-
tól. Ezek a kezdeti indulás ok istennélküli és szótlan vallásos-
.ságot jelentenek. A gyermek együtt imádkozik anyjával. Még
sejtelme sincs Istenről. Még a nevét se tudja. A vallásról sem
tud semmit. Miután azonban a legbensőbb összeforrottságban
él anyjával, ha az anya imádkozik, a gyermek is imádkozik.
Az anyának az Istennel való kapcsolata csak lassanként ala-
kul át a gyermek és az Isten kapcsolatává.

A gyermekkori vallásosság következő fokozatát a mági-
kus korszak előtti szakasznak lehet nevezni. A 2., 3., 4. élet-
években következik be. Kedvező körülmények között a gyer-
mek ekkor már magától is imádkozik. Istent persze egészen
gyermeki módon képzeli el. Ennél fontosabb, hogy már áhí-
tatos magatartásra képes. Tehát a személyes vallásossága kezd
kibontakozni, noha még egyes szám iharrnadik személyben
beszél önmagáról. Az "én" szót önmagával kapcsolatban csak
körülbelül félévvel később kezdi használni. Néha már egyéni
vágyait és gondolatait is beleszövi abba az imádságba, ame-
lyet az anyjától tanult.

A gyermek vallásossága ekkor még keveréke a játéknak
és a komolyságnak. A gyermekkorban mindennél fontosabb
a játék. Ezért a vallás és az imádság is játékos formákat ölt.
Ez nem is Iehet másként. Ha a gyermek ebben a korban val-
lásos, az csak játékosan juthat kifejezésre. Ez a játékos vallá-
sosság nélkülözi a merev formákat, A gyermek érzelmi élete
leülönben is gyorsan változik. Rendezett gondolatvilágról szó
sincs. Teljesen a környezet hatása alatt áll pozitív és negativ
értelemben egyaránt.

2. A gyermekkori vallásosság

A harmadik vagy negyedik életévtől ta gyermek vallá-
sossága mágikus jellegű. Így lehetne egy szóval a leginkább
jellemezni. Igen nagy rokonságet mutat a primitív népek val-
lásosságával. A gyermek is képzelt jelenségekkel népesíti be
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a világot. Neki minden fa, minden kő él, de természetesen
gyermek módra. A gyermek azonosítja magát a külvilággal,
különösen a szüleivel és a rokonaival. Lelkileg semmi nem
szakíthatja el őket tőle. Csupa bizalom és hiszékenység. Fan-
táziája nem ismer határokat. Mindent lehetségesnek tart. Az.
angyalok, boszorkányok, törpék, óriások léteznek. Képzeleté-
nek szüleményeivel bármikor kapcsolatba tud lépni. Valami-
féle túlvilágról alig sejt valamit.

Ebben a korban Isten minden további nélkül meg tud
jelenni. Ez még egyáltalán nem jelent problémát,

13 éves fiú mondotta el:
"Alműmban én már láttam Istent."

Egy 11 éves fiú mondotta:
"lsten a szívünkben jelenik meg. Amikor Isten megje-

lenik nekünk, akkor imádkozunk."

Egy 10 éves fiú:
"Ha betegek vagyunk, akkor nagyon sokszor látjuk.

Istent és ha imádkozunk, akkor Isten beszél velünk. A bib-
liai történetben is látjuk őt."

A kisgyermek számára tehát az álom és a valóság
ugyanaz.

Egy 13 éves fiú a következőket mondta:

"Amikor beteg voltam, fehér alak jelent meg nekem.
Azt hiszem, Isten volt."

Egy 13 éves kisleány ezt mondta:

"Amikor nagyon beteg voltam, a mennyben éreztem ma-
gamat és Istent felhőből épült trónon láttam".

Egy 17 éves leány mondta:

"Nemcsak régen, hanem most is gyakran azt hiszem,
hogy ebben az alakban látom őt. Különösen, ha védelemre,
van szükségem."
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Ezek nagyon figyelemreméltó vallomások. A pszicholó-
gusok sokat tűnődnek azon, hogy vajon hallucinációról, álom-
ról, lázálomról van-e szó. Minden esetre ebben a kerban a
viziók, Iátomások, Isten látása magától értetődő. Itt is meg-
jegyezzük, hogy 13. vizió nem beteges jelenség, mint ahogyan
régebben gondolták. A víziók normális gyökere valószínűleg
a gyermeki átélésekben rejlik és később is érezhető az utó-
hatásuk.

A mágikus vallásosság a hetedik életévtől másfajta val-
lásosságba megy át éspedig a tekintélyi, törvényeskedő vallá-
sosságba. A gyermek engedi, hogy vezessek. Akarja is, hogy
vezesséle. "Így van, és így ken lennie" - ez a gyermek állás-
pontja. Vallásossága fokozatosan az egyházi és erkölcsi elő-
írások hatása alá kerül, miután azokat a szülők, a templom
stb. szüntelenül hangoztatják. Most már ő maga is ügyel a
törvények betartására. Még a felnőtteknél is rosszal minden
törvénysértést. Így fejlődik ki a kis farizeus. Istenhez való
viszonya nem közvetlen. Vallásossága betanult ,gondolatokból
áll. Ez a fejlődés már a második életév körül elkezdődhetik.
Uralkodóvá azonban csak később válik. Lassankint a valóság
es annak képe egyre élesebben elkülönül. Az istengondolat
szellemibbé fejlődik.

Egy 14 éves kisleány mondotta el a következőket:
"Én Istent inkább szétfolyónak rajzolnám bele a fel-

hőkbe, amivel azt hangsúlyoznám, hogy Isten lélek és
mindenütt jelen tud lenni." Ezt azért mondta, mert egy
képet mutattak neki, mely Istent szakállas öregembernek
ábrázolja.

Egy 8 éves fiú elmondotta, hogy amióta József történe-
tét tanulta, nagyon sokat tart az álomfejtésról és hogy ál-
mait meg is fejteti. A nagynénje ért az álomfejtéshez. De
egy ízben, amikor nagynénje igyekezett megfejteni egyik
álmát, amelyben sok keresztet látott, nem volt megeléged-
ve, s ezt mondta: "Ez nem jelenthet mást, minthogy az új
évben sokat kell gondolnom az. Úr .Jézusra. Ha ezt teszem,
akkor boldogulni fogok az iskolában."

Még itt is erősen érvényesül a mágikus gondolkodás: a
Jézusra való gondolás biztosítja a sikert az iskolában.

A gyermek most már szellemi mozzanatokkal gazda-
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gítja vallásosságát. A lelkiismerete is kezd fejlődni. Ezzel van.
kapcsolatban a már említett törvényeskedes is. Az előírásokat
igyekszik kínosan betartani. Hajlandó gyönge vállaira felelős-
séget vállalni, önállósulni, a környezetétöl elszakadni. A döntő
azonban az, hogy még mindig a környezetétől függ. Betanult
szellemi értékein változtatni nem enged. A szülők, az iskola,
az egyház tekintélye százszázalékos. Vallásos tapasztalatok,
élmények is előfordulhatnak valamilyen veszéllyel, bajjal,
betegséggel, viharral, halá1esettel kapcsolatban.

Egy 14 éves kisleány mondotta el a következőket: "Ami-
kor kicsi voltam, nagyon féltem a vihartól. Ilyenkor addig
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imádkoztam, amíg csak azt nem hittem, hogy látom az Is-
tent. Ekkor megnyugodtam. Istent mindig embernek kép-
zeltem."

Már a bűn elleni harc is kezd szerepet játszani.
Egy 15 éves fiú mondotta el:
"Amikor úrvacsorához készültem és bűneimet megval-

lottam, láttam az Istent."

Viz:sgálataink azt mutatják, hogy teológiát végzett em-
ber gyermekei vallásilag érettebbek. Egyszerűbben, gyerme-
kibben tudnak hinni mint mások. A kételyekkel szemben is
védettebbek. A 9-10. életév ek körül csak nagyon kevés az
olyan gyermek, aki azt gondolja, hogy Isten másmilyen is
lehetne, mint valami természetfelettivé nagyított ember. Az
istengondolat szemléletessége itt még nélkülözhetetlen.

Egy kisleány egészen kizökkent a sodrából, amikor kö-
zölték vele, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek a
szeritképek mutatják. Ettől fogva nem tudott imádkozni,
mert nem tudta maga elé képzelni az Istent, amikor imád-
kozni akart.

Ebben a korban szükséges, hogy a gyermek istengondo-
latát magasabb színvonalra emeljük. De már ilyenkor is elő-
fordul mély és igazi vallásosság.

Egy 14 éves kisleány mondotta el;
"Ha nekem Isten megjelenne, akkor először a rémület-

től azt se tudnám, mit csináljak. De ha magamhoz térnék,
kiönteném a szívemet előtte."

Általában a 14-15. életévet tekintik annak a határnak,
ahol a tekintélyi hit lezárul.

3. Az ifjúkori vallásosság (a 15. életévtől)

A gyermeki vallásosság képe döntően megváltozik.
"Sturm und Drang"-periódusnak is nevezik.

Mindenekelőtt külsőleg lehet gyökeres változásokat ész-
lelni. Testileg beáll a pubertás. De lelkileg is nagy változá-
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.sok következnek be. Eddig a fejlődés meglehetősen zavarta-
lan ésegyenes vonalú volt. Most hirtelen változások, váratlan
törések, súlyos "zűrök" fordulnak elő. Ebben a korban könnyű
félreérteni a fiatalokat, tehát különös gonddal, megértéssel
és szerétettel kell foglalkozni velük.

Ez a 'korszak párhuzamosan futó fejlődésvonalak egész
sorából tevődik össze. Az ifjú egyfelől már legyőzte a gyer-
meki stádiumot, a környezetétől való függést. Biztosan kezdi
magát érezni a külvilágban. Talajt érez lába alatt. Önálló
mozdulatokkal próbálkozik az életben. Ez olykor még játékos
formában történik, hiszen megszokta, hogy a gyermekkor
munkája a játék. Ez magyarázza az ifjúságót jellemző ra-
koncátlanságot, féktelenséget, túláradó jókedvet és vakmerő-
séget.

Ezek azonban csak külső velejárói az ifjúkornak. Meg
is téveszthetnek bennünket, ha nem vesszük észre a mögöt-
tük végbemenő nagyon komoly folyamatot.

A nagyobb önállósággal megnövekszik az a szükséglet,
hogy az ifjú személyesen foglaljon állást a külvilággal kap-
csolatban. Eddig a felnőttek törvényei és szabályai voltak ér-
vényben. Most azonban a felcseperedő fiatal kezdi felül-
bírálni ezeknek a törvényeknek és szabályoknak a jogosult-
ságát. Beállítódása a külvilág felé kritikaivá Lesz.Condolko-
dása fejlődik, egyre logíkusabbá válik. Akarata és érzésvilága
egyre határozottabb és gazdagabb. Az öntudatra ébredésnek
ebben a korszakában történik a külvilághoz és az Istenhez
való viszony rendezése.

Ennek a kerszaknak a zárókővét az jelenti, hogya fia-
talok most már megtalálták helyüket a külvilágban, az embe-
rek között és az Istenhez való viszonyukban is. De mielőtt
erre rákerülne a sür, bizonyos távolságból igyekeznek min-
dent szemügyre venni. Ezért először a belső elidegenedés idő-
szaka áll be, ami belső és külső nyugtalansággal jár. A fiata-
talok zárkózottakká lesznek még a szüleikkel szemben is.
Nehéz a lelki világukba betekinteni, s azt. teljesen átvilágí-
tani. Vallási tekintetben is ez a helyzet.

Egy 18 éves ifjú mondotta el arról a már említett édes-
kés. pietistu szentképről, mely Istent nagyszakállú öreg-
embernek ábrázolja:
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"A kép tetszik, mert Istent korábban pontosan ilyennek
képzeltern. De mégse tetszik, mert Isten nem lehet sze-
mély. Ha nekem Isten megjelenne, bizalmat éreznék irán-
ta és örülnék, hogy a sok kérdés és kétely, mely a szíve-
met nyomja, most megoldódhatna. Isten volt mindig? Va-
lóban ő a legfőbb lény? Mi keresztyének nem tévedhe-
tünk? Hogyan kell érteni a Szentháromságot? Krisztus
nem áll magasabban, mint Isten?"

Hasonló lelkiállapotról tanúskodik egy 18 éves leány
vallomása is.

"Arról, hogy Istent hogyan képzeltern el korábbi éveim-
ben, most már úgyszólván semmit sem tudok mondani.
Valószínűleg úgy képzeltern el, ahogyan minden gyerek el
szokta képzelni. Egyszer rá akartam magam kényszeríteni
úgy 12-13 éves koromban, hogy gondoljak Istenre, de ezt
többé nem teszem, mert nincs értelme. Most már a sokszor
magasztalt belső megvilágosodásra várok. - Ez a kép az
egyházra emlékeztet engem, melytől éppen az ilyen. gyere-
kes képzetek miatt belsőleg elfordultam."

Az ilyen lelkiállapot gyakori. Az eddig zabolátlan kép-
zelet most már ellenőrzés alá kerül es nem határtalan.
A nyugtalan érzelmi élet kíegyensúlyozottabbá, egyenléte-
sebbé válik. A szellemi élet fejlődésével párhuzamosan új ér-
deklődés támad a külvilág iránt. Régen ismert dolgok új
megvilágításba kerülnek. A belső leszámolás az erkölcsi, szel-
lemi és művészi értékekre is kiterjed. Ugyanakkor , és ez pa-
radox valami: a fiatalok ebben 'a korban különösen vágya-
koznak belső vezetés után, noha külsőleg minden vezetést el-
utasítanak. .

Istennel és a hittel való leszámolásr-ais rá kerül a sor.
Ez belső megváltozásra, megtérésre is vezethet. Persze a meg-
térést úgy kell értenünk, ahogyan már szóltunk róla: benne
nem a hirtelenség vagy a feltűnő kísérő jelenségek (víziók,
audíciók) a fontosak, hanem az: hogy az ifjú most már élő;
személyes kapcsolatba kerül Istennel.. Amit addig csak elő-
írásokból, tanításokból. utasításokból tudott: most személyes
meggyőződés alapján képviseli.

A már említett képről egy 18 éves leány a kdvétkező-
képpen nyilatkozik:
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"A kép csúnya. Megfosztja Istent méltőságátől. Az ilyen
istenképekkel rontják el a gyermekek hitét, mert később
az ember Istent sokkal fenségesebbnek és nagyobbnak kép-
zeli ugyan, de még sem tud szabadulni ezektől az édeskés,
utálatos gyerekes elképzelésektől."

Az öröklött valdásnak egyelőre csak a töredékcit fogad-
ják el a fiatalok. Csak lépésről-lépésre alakitják ki belső
istenhitüket. Ahogyan az előző idézetekből látjuk, szenvedé-
lyesen küzdenek a helyes vallásosságért. Istenben hisznek, de
ez a hit már szellemibb, mint a korábbi és igaz tiszteletet
árul el Isten iránt. Az édeskés, pietista istenkép szenvedélyes
elutasítása csak részben árulja el azt a belső vívódást, amely-
lyel az eddigi mágikus és tekintélyi vallásossággal ígyekeznek
leszámolni. A korábbí képzeteket és képeket meg nem fele-
lőnek és ízléstelennek találják. Most már szellemibb elkép-
zelésük van Istenről. Később azonban, amikor belsőleg ki-
egyensúlyozottabbakíká lettek, művészi szempontból az ilyen
képeket is értékelni tudják.

Jellemző ebben a korban a fiktív magatartás is.

"Isten nem jelenhetik meg nekem. D e ham égi s m e g-
ten n é," akkor ezés ez következnék be.

Megemlítjük, hogy a fiataloknak a valláslélektani kísér-
letekben való foglalkoztatása jó hatással van rájuk és alkal-
mat ad nekik arra, hogyakísérletvezetővel egész sereg kér-
dést megbeszéljenek és 'tisztázzanak; kérdéseket tegyenek fel
és feleleteket kapjanak rájuk. Mindenesetre a fiatal kor val-
lásossága nem olyan egyszerű, rnint ahogyan az amerikai
valláspszichológusokkezdetben képzeltek. Nem az a fiatalok
főkérdése, hogy megtérjenek-e vagy sem. Ennél sokkal bo-
nyolultabb életük, s a vallásosságuk is. Tudatuk korábbi ré-
tegei nem semmisülnek meg. Nem úgy van, hogy ami előbb
volt, az elmúlt, s nincsen többé. Hanem azok tovább élnek,
noha új célok és motívumok lépnek előtérbe. Bizonyos idő
múlva a 18-22 éves korban még tovább tisztul, illetve még
jobban kisirnul az ü>júságlelki élete. Testileg és szekszuális
tekintetben kifejlödtek. Egyéni életük egyre jobban kibonta-
kozik, személyes gondolkodásuk, egyéni állásfoglalásuk meg-
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nyugtatóari hat érzelmi életükre. Vallásosságuk egyre szelle-
mibbé válik. Önálló magatartásuk megszilárdul. Álláspont-
jaikat érvényesiteni akarják. Belső életük új indításokkal
gazdagodik.

Egy 20 éves fiatalember vallomása:
"Az ember hisz Istenben, de nem jelölheti ki Isten állan-

dó lakóhelyét. Isten, mint láthatatlan szellem lebeg a min-
denség felett. Uralkodik a világ felett és mindenható. Elle-
ne senki semmit nem tehet".

Egy 19 éves leány a már emIített képről:
"Mint kisgyerek így képzeltern el Istent. Ma másképp

értem őt. Véleményem szerint Isten lélek (szellem). Hogy
a lélek hogyan néz ki, nem tudom. De Isten lelkét megta-
pasztaltam, különösen most, a vakáció alatt az erdőben" a
tengeren, a mezőkön. Mert mindenütt ott van Isten lelke"
a virágokban is, az erdő csendjében is. Az örök tengerben
is kinyilatkoztatja magát. A legnagyobb dolog az, hogy az
ember úgy képzelje el Istent, ahogyan a képen látható, deo
ehhez sok mindenre van szükség. Isten lakóhelye minde-
nütt van. A zsidóknál, a keresztyéneknél, és a pogányok--
nál is. Aki meg akarja találni Isten lakóhelyét, meg is ta-
lálja. Mi keresztyének ne képzeljük, hogy magasabb fo-
kon állunk, mint a zsidók, vagy a pogányok."

Egy 19 éves fiú bevallja, nagyon nehezére esik, hogy'
higyjen Istenben.

Most, hogy egyéni életük kibontakozott, mindenféle ne-
gatív és pozitív érzések zsilipjei megnyílnak. Új problémák
és kellemetlenségek kerülnek előtérbe. Ugyanakkor, amikor'
az ifjú elszakadt a szülői háztól, IS belépett a valóságos vi-
lágba, meglepheti a magány, az egyedüllét és a meg nem
értettség érzése. Jelentkeznek az első szerelmi vágyak. Sze-
retne kíegészülní és megértésre találni. Hangulatok, eszmé-
nyek, szeszélyek váltogatják a lelkében egymást. Nem egy-
szer vezéreszmék is szerepet játszanak a fiatalok Lelki életé-
nek kialakításában. Lelkesült barátságok, de egy-egy peda-
gógus iránti ragaszkodás is jellemzi ezt az időszakot. A leg-
fontosabb feladatnak érzik, hogy a külvilág do.lgait értékel-
jék, s velük kapcsolatban állást foglaljanak. A lassú fejlődés
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ellenére bámulatos következetesség nyilvánul meg mindeb-
ben. Állást foglalnak egyes gyakorlati kérdésekben, de szel-
lemi problémákkal kapcsolatban is. Magatartásuk. egyre" job-
ban elmélyül. Egymás után tárul fel előttük a szépnek, a jó'-
nak, a szeritnek a világa. A vallás erkölcsi oldala különös en
is alkalmat ad a kétkedésre. Főleg, ami a vallásos. emberek
életfolytatását illeti. Tökéleteseégi eszményük alapján szi-
gorú kritikát gyakorolnak embertársaik felett. Ugyanakkor
magukat tökéletesnek tartják. Vannak azonban olyan óráik,
amikor rádöbbennek arra, hogy nagyon messzire vannak még
a nagy eszményektől. Ilyenkor levertség, csüggedés, kisebb-
rendúségi érzés nehezedik rájuk. Ez oaf.ejlődésaz ifjú mun-
kásoknál, akik a 16. éleiévükben már szakmai tekintetben ké-
szen vannak, rövidebb és gyorsabb. Viszont a belső élet fino-
mabb dif.ferenciálódásáranáluk nem kerülhet sor.

Konfliktusok cibálják ide-oda a fiatalokat. Új önállósá-
guk alapján magukra hagyatva viaskodnak a nehézségekkel.
Tanácsadásra és segítségre vágyódnak. Az ilyeri tanácsadás
legyen rendkívül tapintatos, őszinte és megalapozott, s ne le-
gyentérítő vagy dorgáló jellegű. Számolni kell a fiatalok be-
Iátásával, önnevelésre való igyekezetével is. Mert ez az első
virágzás ideje. Nem szabad durva kézzel nyúlni hozzá.

Maguk a fiatalok is tudatában varinak problémáiknak.

Egy 18 éves diák mondotta a következőket:

"Az imádkozás hoz megfelelő kedélyállapotra, hangulat-
ra van szükség, ami csak lassacskán alakul ki a fiatalok-
ban."

Egy 18 éves fiú a következőket mondta el:
"Istenről ehhez hasonló elképzelésem talán 10 éves ko-

romban volt. Ez bizonyára a legtöbb gyermeknél így van.
Azt hiszem, hogy ez a nevelés és a vallástanítás miatt van
így. Igy Isten a gyermektől messzire kerül. Problémái tá-
madnak. Hogyan tud Isten mindenütt jelen lenni, hogy tud
lélek lenni, ha úgy néz ki, mint egy öreg, kedves nagyapa?
Egy vallásos könyvben hasonló képet láttam. Ott Isten
a felhőkből nyújtotta át Mózesnek a törvénytáblákat. H.át
lehet Isten még valahol másutt is a földön, ha ilyen testi
módon beszél Mózessel?" . .
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Szemmel látható, hogy miképpen folyik a küzdelem a
szellemibb vallásosságért, a lelkibb istengondolatért. Az, ami
szemléletes. s ami a .gyerrneknek még segítséget jelent, most
akadállyá válik, amit le kell küzdeni. A felnőttek számára
mindez már nem jelent problémát, sőt mosolyognak rajtuk.
Könnyen feledik, hogy valamikor nekik is nagy problémáik
voltak.

Az is előfordul, hogy átmenetileg a via kodó és radiká-
Iisan gondolkodó fiatalok misztikus élményekbe rnerülnek.
Ezek víziókká és audíciókká fokozódhatnak. Az egészséges
környezet azonban az ilyen túlzásokat hamar lenyesi anélkül,
hogy különösebb baj támadna a lelki életükben.

A mindennapi élet problémáival folyt.atott küzdelem
nagy nehézséget okoz a fiataloknak. Ha a fiatal ember vallá-
sát komolyan veszi, akkor többnyire titokban, rendszerint a
saját szakállára megkísérli vallási eszményeit belevinni az
életbe. Ekkor azonban szembetalálja magát a halálosan ko-
moly kérdéssel: valóban képes vagyok-e legmagasabb eszme-
nyeimet az életben megvalósítani? Ahol a fiatalok ezt a kér-
dést komolyan vetik fel, kikerülhetetlenül bekövetkezik a
megrendítő felismerés: nem vagyok képes. Erre abelátásra
sok esetben - különösen ha hiányzik a megfelelő tanács-
adás - kétségbeesés, közöny, sőt a vallástól való elfordulás
következhetík be azzal, hogy "a vallás nem való komoly és
józan embereknek". De vannak olyan esetek is, amikor tehe-
tetlenségük felismerése alázatosságra, Isten irgalmasságának
megsejtesére és elfogadására indítja őket.

Tanulságos ebből a szempontból is az alábbi jegyző-
könyv ,egy 19 éves gimnazista leány vallomása:

"Olykor előfordul, hogy a világot sötéten látom. Van
úgy, hogy többé nem is akarok élni. Gyűlölöm az isko-
lát. '. De amikor öngyilkosságra gondolok, vallásom elém
áll, s többé nem merek gondolni rá. Ez a sötétben való ta-
pogatózás gyakran napokig eltart. Egyszer csak felelvad
szívem körül a jég. Újra világosság támad bennem. Ilyen-
kor nagyon boldog vagyok. Nagyon tudok bízni. Mint a
gyermek. Örülök <J. legkisebb dolognak is. Ilyenkor este az
ágyamban gyermeki örömmel fekszem. Érzem, hogy "Is-
ten, a te atyád rádnéz és megvéd téged". Ezek a jelenségek
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gyakran ismétlődnek és mindig ugyanígy történnek, mint-
ha körben mozognának. Mindig szinte újjászületve kerü-
lök ki az ilyen élményekből, s az egy Istenbe vetett erő-
sebb hittel. Később belső és külső nyugalomra neveltem
magamat. De mindig két lelket érzek magamban. Az
egyik érzéki és lefelé húz. Ha szenvedélyes és buja köny-
vet olvasok, akkor ezek az ellentétek hevesen küzdenek
bennem egymással. Olykor már csaknem az emberi oldal
győz, de hirtelen elszakadok tőle, s nem engedem, hogy ma-
gas eszményeimet lerombolja. Erőszakkal fojtom el tehát
azt, ami nem jó, s biztosítom lelkem számára a győzelmet."

Egy 19 éves ipari tanuló leány vallomása:
"Örökké! Ha tudni akarja, elmondom, milyen SQkálmat-

lan éjszakát szerzett már nekem ez a szó. Örökké nálam
lesztek, örökké! Ez az egy szó szinte toprengövé tett, oly-
kor nem is tudom, hogy mi van velem. Ha este csendben
fekszem az ágyamban és gondolkodom, szinte reszketni
kezdek. Szeretnék elbújni magam elől. De nem tudok a
gondelattól szabadulni, örökké égni, vagy örökké újjon-
gani! Az ég 'és a földel fognak múlni, de én és a jó örökké
megmaradunk. Fiatalok és szépek maradunk az örökkéva-
Iőságon át! Hogyan képzelj em el azt az örökkévalóságot?
Ha rágondolok, borzadály és bánat fog el. Ezt nem tudom
magamnak megmagyarázni. Óh, ha valaki segítene ... !"

Egy 19 éves fiú a következőket mondotta:
"Kedves tisztelendő úr, én ezekről a dolgokról (Istenben

való hitéről) csak nehezen tudok beszélni. A lelkem szinte
szét van szaggatva, magam sem tudom miért. Egyszerű-
en kétségbe vagyok esve. Hiszek Istenben, de nem úgy
élek, mint ahogyan élnem kellene. Túlságosan letértem a
jó útról."

Ez a küzdelem az eszm-ény és a valóság között jellemző
.azifjúkorra. A megvalósulas a következő érlelődési fokozatok-
ban következik be. Óvatosabban: ezek a küzdelmek csak rész-
ben vezetnek az eszmények megvalósítására. És csak az érett
embereknél. Minden esetre a vallásosság ebben a kerban már
valóságos mélységeket ér el: Isten igaz tiszteletét, megrendü-
lést, hitéletet. A korábbi fokozatok robbanóanyaga eltünt.
A belső küzdelmek elmélyültek. Az ifjú belépett az életbe,
.s számtalan nehézséggel találja szemben magát.
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Végezetül megemlítjük, hogy a 20~27. életévig terjedő
kerszakot a tulajdonképpeni belső érlelődés fokozatának ne-
vezhetjük. Ilyenkor a férfi és a nő életerejének a magaslatára
emelkedik. De a gyermekkori hatások is újra érvényesül-
hetnek. Sokszor éppen azok a Ieginkább, amelyeket koráb-
ban elutasított vagy megkérdőjelezett.

Ezután már a fiatalkori magatartás teljes megváltozását
nem lehet várni, .kivéve, ha egészen rendkivüli események
történnek. Ez azonban már a felnőtt kor vallásosságára tar-
'tozik, mellyel korábban részletesen foglalkoztunk.

Nevelési szempontból az a fontos, hogy nem lehet a
-gyermeknek vagy az ifjúnak a lelkét megközelíteni anélkül,
bogyalaposan ne ismernénk. A gyermeki és ifjúkori vallásos-
ság megismerésének legbiztosabb módja az eddigi vallás-
pszichológiai eredmények és vallomások ismételt, gondos ta-
nulmányozása. Aki beleérzi magát ezekbe a vallomásokba, s
közben figyeli a gyermekeket és a fiatalokat, maga is új meg
'új megísmerésekre döbben rá. Eddig ismeretlen új világ tá-
Tul fel előtte.

A tökéletes vallási érettség fokát az ifjúker természe-
tesen nem éri el. Oda csak azok a felinőttek jutnak el, akik az
élettel már kemény tusákat vívta:k..A lelki erők forrása, a
türelem és az alázat titka akkor tárul fel előttük, amikor
már sokat küzdöttek a mindennapi élet feladataival. Mégis
a fokozatos elmélyedés és gazdagodás képe bontakozik ki
előttünk, ha végig gondoljuk az ifjúker vallásos fejlődését.
E fejlődés során a gyermekben szunnyadó erők egyre jobban
kibontakoznak. Ezek az erők elsősorban nem értelmi termé-
szetűek, hanem sajátos belső magatartások, lelki funkciók,
amelyek énünk legbelsőbb magvából származnak.

Az ifjúság lelki fejlődésében fontos szerepet játszanak
a vallásos eszmények. Az eszményképek azonban akkor a
Ieghatékonyabbak, ha kortársak testesítik meg őket, s nem
csupán a múlt klasszikus alakjait állítjuk példaképül az ifjú-
ság elé.

Végül nem hagyhatjuk említés nélkül azt a régebbi
megállapítást, hogy egyes fiatalok fejlődése törés nélküli és
egyenletes.
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Egy asszony vallomásáról készült az alábbi jegyző-
könyv:

",Anyám megtanított arra, hogy térdenállva imádkoz-
zam. S én mindig ugyanazt az imádságot suttogom el, amit
Istenen kívül senki nem érthet meg. Ha annak idején va-
lami rosszat tettem, anyám azt mondta, hogy imádságban
kérjek bűnbocsánatot. A gondtalan, ártatlan gyermekkor-
ból való átmenet az Isten dolgai iránti komolyabb, mé-
lyebb érdeklődéshez a jó nevelés következtéhen, amelyben
részesűltem, nagyon lassú és természetes volt."

Ha a felnőttek vallásosságát szeretet és segítőkészség
hatja át, s nem tanrendszerekből áll, akkor gyakran ilyen si-
mán megy végbe gyermekeik vallási fejlődése. Viszont az
egyenletes fejlődés gyakran válik lehetetlenné a felnöttek,
elsősorban a szülők tudatlansága miatt, akik nem értik meg
és nem érzik át a fiatalok szükségleteít, s azt, hogy olykor
azért reagálnak bizonyos társadalmi normák ellen, mivel ép-
pen vallásos. szükségletek szorongatják őket.

Idézetek fiatalok önvallomásaiból:

"Idősebb emberek szigorúan a vallásosság túlzásaiba
hajszoltak. Én pedig évekig ellenkeztem velük."

"Az, aki a vasárnapi iskolában foglalkozott velem, rá
akart bírni, hogy jobban vegyek részt az egyházi életben.
De amikor erről beszélt velem, mindig megkeményedtem."

"Gyerekkori nyomorúságaim köz.ött az ünnep megtartá-
sa, s az, hogy ilyenkor ünneplőbe öltöztettek és templom-
ba vonszoltak. volt a legrettenetesebb. Vasárnap nem csa-
varoghattunk, nem szaladgálhattunk, nem mehettünk le a
folyóra, nem nevetgélhettünk, nem játszhattunk. A vasár-
nap nekünk fekete börtön volt. Aki nem csinálta végig,
el se tudja képzelni. Amikor eljött a szombat este, olyan
volt, mintha a halál sötét völgyébe jutottam volna. Arra
kényszerítettek, hogy az egész vasárnapomat templomban
és a vasárnapi iskolában töltsem. Én meg mindkettőt utál-
tam. Egy bizonyos lelkészt kellett körülbelül 10 éven át
hallgatnom. Az egyetlen, amire vele kapcsolatban emlék-
szem, az az, hogy olyan volt, mint valami fekete madár,
amelyik a faágon fel és alá ugrál s magas hangon riká-
csol. Gyűlöltem, ha megláttam, vagy egyáltalán rágondol-
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tam ... Irtózat támadt bennem a biblia iránt is. Még ma is
kellemes időtöltés nek tartom, ha egyik lapját a másik
után kitépem, összegyűröm és elégetern. A vallásos dol-
gokkal való minden találkozás bénítólag hatott rám. Any-
nyira túl voltam terhelve rámkényszerített dolgokkal,
hogy úgy éreztem magam, mintha a növekvő lárvát idő
előtt kemény páncéllal burkolták volna be. Mindez erős
ellenszenvet hagyott hátra bennem a vallási élettel szem-
ben, s ez a magyarázata lelki életem egész fejlődési folya-
matának."

A harmonikus fejlődést az biztosítja, ha a hit és kétely
bizonyos keveredésben fordul elő fiatal kerban. A nyílt be-
állítottságnak kritikai beállítottsággal kell együtt járnia. Ez
azonban ritkaság.

Nemcsak a rossz nevelés vagy a helytelen beállítottság
akadályozza a harmonikus fejlődést, hanem az esetleg ural-
kodó kedvezőtlen korszellem is. Ezt is figyelembe kell venni
a környezettől örökölt szellemi adottságokkal együtt, ha
konkrét esetekben tisztán akarunk látni.

"Ha megpróbáltam kitérni kételyeim elől, mindig meg
kellett szenvednem. Kételyeim hirtelen és kiszámíthatat-
lanul leptek meg, de mindig új felfedezések előfutárai
voltak."

Az őszinte kételyelősegíti, hogy az ember megorizze
energiáit és fejlődését harmonikusan bonyolítsa le. Fontos
azonban - ismételjük - hogy az érlelődés során a kritikai
és nyílt beállítottság együttműködjön.

Érdekes a következő megfigyelés is:

"Az a gyanúm" hogy valami ügyes szakember az én lel-
kiismeretemet is nagyon fel tudta volna zaklatni. Pedig az
éppen olyan, mint a többi emberé. Azt is gyanítom, hogy
könnyen el tudtak volna rontani, és én is másokat. De
nem kerültem ilyenek kezébe. Istennel való kapcsolatom,
akinek a gyermeke vagyok, ilyenformán természetes úton
fejlődhetett ki. Persze senki sem maga választja meg azt
a vallási, lelki környezetet, amelybe beleszületik, mint
ahogy a szüIetéshclyét sem tudja megválasztani. Akik gye-
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rekneveléssel foglalkoznak, fontos, hogy ezekhez a dol-
gokhoz értsenek."

Előfordul az is, hogy valaki azért nem érti meg a val-
lást, mert a lelki fejlődése eseménytelenül zajlott le. Az ilye-
neknek a 'kifejlődését, érlelődését előmozdította volna, ha sú-
lyosabb megrázkódtatásokat szenvedtek volna áto

4. Visszafejlődések. - Konfliktusok

1. Eddig az ífjúker pszichológiai feltárása többnyire a
felfelé fejlődéssel foglalkozott. A múlt klasszikus példaképei
elsősorban ilyen felfelé fejlődést tüntetnek fel éskövetésükre
serkentének. A gyakorlatban azonban a felfelé fejlődés nem
tartozik az általános jelenségek közé. Sokkal nagyobb a
száma azoknak az eseteknek, amikor időileg elakad. Minden
megállás a visszafejlődés veszélyével jár. Nem ritka az olyan
eset,arrnikor a már egyszer elért színvonal visszafejlődés kő-
vetkeztében veszendőbe megy.

Ezen a területen is hiányoznak még a tüzetes vizsgála-
tok. "Vető, Ctostermarui, Balley pszichológiai anyagia" - W.
Gruehn szerirrt - "világosan mutatja, hogy az emberek nem
kis százalékát ebbe a típusba kell sorolni". A vallásosság még
20, 30, sőt 50 éves 'korban is rendkivül gyermeki, sőt gyere-
kes tud lenni. Sokan alig jutnak túl az ifjúker vallási foko-
zatain. Azért is fontos a gyermek- és ífjúker vallaslélektanát
ismernünk, mert így tudjuk megérteni sok felnőtt, sőt öreg-
ember vallásosságát is.

A konfirmációval, illetve bérmálással a vallási fejlődés
többnyire befejeződik. Életük további részében a keresztyé-
nek kizárólag a gyerme~kori és ifjúkori vallásos nevelés em-
lékeiből élnek, esetleg a legutolsó döntő vallásos tapasztala-
tokból (úrvacsora). Később már nem érik őket vallási beha-
tások. Maguk is kerülik őket. Vető es mások kutatásai ki-
mutatták, hogya prédikáció hatása legalább is Európában
megdöbbentőerr csekély. Általában helytálló az a megállapí-
tás, hogya) a fiatalok túlnyomó többsége vallási tekintetben
műveletlen vagy legfeljebb Iélműveltnek mondható, b) az if-
júság átlaga alig van kapcsolatban az egyházzal.
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2. Egészen másként zajlanak le azok a folyamatok, me-
lyekben a vallásos fejlődés nem ilyen egyértelmű, hanem
fel-le, fel-le vonaldal ábrázolhatok. Itt nincs se egyenes vonalú
felfelé fejlődés, se egyenes vonalú visszafejlődés. A gyermek-
kori pozitív fejlődés időszakára zűrzavar és visszaesés követ-
kezik. Néha ez a zűrzavar és visszafejlődés katasztrófára ve-
zet, amit azután megint határozottabb emelkedés és pozitív
fejlődés követ, Ezek igen bonyolult folyamatok. Ezért kűlö-
nösen nehéz az éretlen személyíségek életvonalát megrajzolni.

A pszichológusok szívesen foglalkoznak életvonal össze-
állításával. Gyakorlati szempontból egyes .konkrét személyek
pszichológiai vizsgálatánál ennek meg is van az értelme. Min-
den embernek más az életvonala. Az idői szempontokat is fi-
gyelembe kell venni. És azt is, hogy kinél mikor történt
visszafejlődés, katasztrófa, felemelkedés, huzamosabb fejlő-
dés, majd ismét bukás stb. Az életvonal megrajzolásához
nagyemberismeretre és könyörtelen önismeretre van szükség
(különösen, ha valaki a saját életvonalát akarja megrajzolni).
Megkülönböztetnek szubjektív és objektív életvonalat. Ezek
rendszerint erősen különböznek egymástól. A szubjektív élet-
vonalat maga az egyén rajzolja meg önmagáról. Az objektív
életvonalat a pszichológus rajzolja meg másról. Sikerek ha-
tása alatt az ember a fejlődés csúcspontján érzi magát, pedig
talán közvetlenül a bukás előtt áll. A kriminálpszichológiai
élet vonalak is hasonlót mutatnak.

Az önmegismerésnek vannak más hibaforrásai is. Le-
het, hogy amit magunk vereségnek. kárnak, tehát látszólag
negatívumnak tartunk, az pozitív fejlődés kiindulópontjává
lesz. Lehet, hogy a fájdalom, az elkeseredés vagy a bukás
régóta szunnyadó legjobb erőinket es hajlamainkat mozgó-
sítja, s felfelé fejlődésünket mozdítja elő. Az életvonalak
nagyon tanulságosak abból a szempontból is, hogy amikor
életünk nagy összefüggéseit látjuk, Isten vezető, sőt gondvi-
.selő szeretetét fedezhetjük fel életünk folyásában.

3. Szükséges megismerkedni az ifjúkor és a felnőttek
vallási konfliktusaival is. Mi itt nem idegbetegek lelki konflik-
tusaival foglalkozunk, hanem egészséges emberekével. Ezek
is nagyon súlyosak lehetnek és nem kevésbé veszélyesek,
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mint az idegbetegekél. A lelkipásztorkodás során ezeknek az
ismerete is kívánatos. A legtöbb prédikáció nem az élet konk-
rét kérdéseire felel. Pedig a gyülekezet ezt várja. Rengeteg
jó alkalmat elszalasztunk, sok időt és fáradságot pazarolunk
el azért, mert nem tudjuk, mit várnak tőlünk és nem tudjuk,
hogyan feleljünk meg ezeknek a váradalmáknak. Éppen ezért
fontos, hogy az ifjúkori vallásosság mélypontjaival is megis-
merkedjünk. Megdöbbentő hatást váltott ki annak idején
Freud néhány tanítványa, amikor 14-17 éves leányok, fiúk
lelki életét reálisan feltárták. A szülők fel voltak háborodva"
tagadtak és tiltakoztak. Ma is vannak szülők, akik odáig van-
nak, ha hallják, mi megy végbe fiaik és leányaik lelki világá-
ban. Mennyire nem ismerik gyermekeiket! Mennyíre meg-
feledkeznek a saját fiatalkorukról ! Sajnos rendszerint való-
ban megdöbbentő mélységek tárulnak fel. Különösen nagy
feltűnést keltett 30-35 évvelezelőtt egy pszichológus orvos-
nő írása, aki egy 14 éves bécsi úrilány naplóját ismertette.
Kiderült, hogy ez a kislány hallatlanul tartalmatlan és egy-
hangú életet folytatott, Az elkerülhetetlen iskolai feladato-
kon kívül idejét semmiségekkel és fecsegéssel töltötte. Az
unalmas egyhangúságet csupán egy dolog szakította meg
olykor-olykor: a nemi élet iránti kíváncsisága, amit tisztáta-
lan forrásokból elégített ki. A pszichológusok a század elején
egyébként is megdöbbentő dolgokat tártak fel a fiatalok lelki
életéről. Különösen a polgári körök voltak felháborodva. Pe-
dik éppen ezekből a körökből kerültek ki nemegyszer a félre-
nevelt <fiatalok.Sokszor kriminálpszjohológusok csodálkoznak
azon, hogy mi minden fordul elő. Megfigyelték azt is, hogy
ha egyszerre sodródtak egykorú fiúk és leányok valamilyen
bűnbe, a katasztrófából könnyebben kiláboltak azok, akiknek
a jobb nevelés következtében volt némi erkölcsi tartásuk, fe-
lelősségérzetük, lelkiismeretük. Ha pedig öngyilkosságra szán-
ták el magukat együttesen, rendesen azok pusztultak el, akik-
nek nem volt erkölcsi tőkéjűk. Az erkölcsösebbek az utolsó
pillanatban visszariadtak az öngyilkosságtól, s a katasztrófa
után megjavultak. Vannak tehát olyanok, akiknek a lelkében
erkölcsi-szellemi kincsek vannak felhalmozva. És vannak
olyanok, akik ilyenekben szegények. Aszerint, hogy hogyan
fejlődtek és milyen volt a múltjuk. A vallásosság csak egy
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ezek között a kincsek között. Az egészséges nevelésnek, szülői
háznak, az iskolának döntő a jelentősége. W. Gruehn szerint
itt is lényegesek Vető megfigyelései.

A kapitalista világban oly gyakori munkanélküliséggel
kapcsolatban is megdöbbentő tényeket állapítottak meg a val-
Iáspszichológusok. Egy berlini lelkész (Krause) például meg-
állapította, hogy minden rnunkanélküli ihárom kerszakon
megy áto 1. Reménykedik abban, hogy nemsokára munkát
kap. 2. Elkeseredik az emberek szeretetlensége és szívtelen-
.sége miatt. Küzd a kisebbrendüségí érzés ellen. 3. Reményte-
Iensége és kétségbeesése teljes ~özölimyé fokozódik. Hacsak
nem jön segítség, előtérbe kerül, mint végső megoldás az ön-
gyilkosság.

Tanulságosak azok az esetek is, amikor valaki gyermek-
korától fogva erkölcsi mocsárban nőtt fel s később szinte ma-
gától ébredt fel benne a vágya tisztább, magasabbrendű élet
után. Ennek érdekében némelyek hallatlan erőfeszítésekre
képesek. A bűntől való irtózás, az új élet vágya, a becsüle-
tesség szörnyű személyes tapasztalataik hatására fejlődik ki
bennük. Megvilágosodik előttük valami abból is, amit meg-
váltásnak nevezünk. Az ilyen fejlődés eredményeképpen,
rnely tele van szenvedéssel és küzdelemmel, igen mély val-
lásosság tud kibontakozni. Nem szabad tehát a fejlődésnek
csak az ideális esebeivel foglalkozni. A gyermek- és ifjúkor,
valamint a felnőttek lelki életének a mélypontjait is ismer-
nünk :ke1l.

4. Igen lényeges az öregek vallásosságának a pszicholó-
giájával is foglalkozni. Az öregek vallásossága megint más-
féle, mint amilyen a fiataloké vagy a felnőtteké. Ezzel rend-
szerint nem szoktak számolni. Pedig az egyházi életben, az
istentiszteleteken és a gyűléseken az öregek aránylag nagy
számban vesznek részt. El lehetne várni az egyháztól és a lel-
készektől, hogy behatóbban foglalkozzanak velük. Itt mind-
össze annyit, hogy a rnegöregedéssel együtt jár annak a fel-
ismerése, hogy a halál mindenki számára elkerülhetetle'). Azt
is meg kell jegyeznünk, hogy az öregeknél gyakran ujra a
gyermeki vallásosság különböző formái lépnek fel, tehát a te-
kintélyi, a törvényeskodő és a mágikus vallásosság. A dán
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*

Groenbaek: végzett ezen a téren figyelemre méltó valláspszi-
chológiai vizsgálatokat.

Visszatekintve az ifjukor, a felnőttek és az öregkor val-
lásosságára, még megállapít juk, hogy a történészeknek is
hasznos lenne foglalkozni azzal, vajon egy-egy régi kerból
származó irat a szerző érett korából vagy öreg korából szár-
mazik-e, mert ez nem mindegy.
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VIlI. FEJEZET

Egyéni különbözőségek. Típusok

Aránylag kevés vallás van. Ebből arca következtethetne
a távolból szemlélödő, hogy végeredményben vallás - val-
lás, egyik vallásos ember olyan mint a másik. Ez azonban
nagyon felületes felfogás. Nincs két olyan ember, akinek egy-
forma lenne az istengondolata, istenképzete. egyforma mély
lenne az érzésvilága, gazdag a fantáziája. Minél közelebbről
vizsgáljuk a vallásos embert, s minél közelebb sikerül jut-
nunk hozzá, annál inkább a sokféleség képe tárul elénk. Ez a
sokféleség gazdagságnak is tekinthető, de nyomasztó hatása
is van. Öröm nézni, hogy a különböző emberek milyennek
látják Istent, viszont nyomasztó a nagy sokféleség ténye ak-
kor, ha megpróbálunk rendet teremteni benne. Szinte min-
den formula csődöt mond a vallási élet sokféleségével szem-
ben. Pedig nemcsak a tudományos kutatás, hanem a gyakor-
lati élet is megkívánja, hogy a szinte áttekinthetetlen sok-
féleségben el tudjunk igazodni. Az lenne az ideális, ha ezt a
sokféleséget kis számú alapformára tudnánk redukálni. Ha
tehát olyan tipussorozatot tudnánk összeállítani, melynek
alapján biztosan megállapíthatnánk azt, hogy ez vagy az az
ember, pl. az A, a B vagy a C típusba tartozik. Ezt az esz-
ményt azonban aligha sikerül valaha is megvalósítani. Az
emberek száma szinte végtelenűl nagy. A típusok lehetősége
emiatt valahol a nulla {O)és a végtelen (00) között van. Nem
jutnánk messzire akkor sem, ha például ezer vagy tízezer tí-
pust ikülönböztetnénk meg. Meg kelJ.tehát elégednünk néhány
gondosan kiválasztott tipussal.

Lássuk a legnevezetesebb típustanokat!
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A legősibb tipológia a négy vérmérsékletről szól: a kole-
rikus, zangvinikus, flegmatikus, melankolikus temperamen-
tumokról.

A XX. századbeli tipológiák közül nevezetes E. Spran-
ger tipológiája, aki esztétikai, erkölcsi és vallási értékrendsze-
reket különböztetett meg, s ezekből vezette le életformáit.

Nevezetes E. Kretzschmer (ídegorvos) tipustana is, me-
lyet elmebetegek test-alkatát szem előtt tartva dolgozott ki
(atletikus, piknikus, aszthenikus típus). Ezzel együtt emlege-
tik C. G. Jung introvertált és extravertált típusát.

I. P. Pavlov szovjet pszichológus szerint a típusok mű-
veszi és gondolkodó (konkrét érzési vagy absztrakt logikai ta-
pasztalati) tükröződéseken alapulnak, s így 1. gondolkodó, 2.
művészi és 3. közbenső alaptípusokat különböztetett meg. 'I'í-
puetanának alapját a nagyagykéreg izgalmi és gátlási alap-
folyamatainak erőssége vagy gyengesége, kiegyensúlyozott
-:agy kiegyensúlyozatlan mozgékonysága képezi,

A magyar Völgyesi Ferenc pszichopasszív és pszicho-
aktív típusokat különböztet meg (szuggesztibilitás szempont-
jából),
, Közelebbről érdekelhet bennünket F. Heiler tipológiája,

aki misztikus és prófétai imatípusokat különböztetett meg.
Ezek a tipológíák a val'láspszichológiában alig használ-

haták. Ami jó lehet az elmegyógyintézetben, s ott haladást
jelent, azt nem lehet a kórházon kívül minden további nél-
kül használni. A Heiler-féle típusokkal kapcsolatban a lelké-
szek ki vannak téve annak a kísértésnek, hogy magukat pró-
fétáknak tekintsék.

Sajnos a pszichológia még nem foglalkozott kellő ala-
possággal a vallásos emberek típusaival. Még sokat kell fá-
radozni azért, hogy úgy tudjunk tájékozódni az emberek kö-
zött, mirrt a föld színén a négy világtáj, illetve az iránytű
segítségével. Ehhez nagyon megbízható tipológiára van
szükség,

Ha tudományos igényű valláslélektani típusokat aka-
runk kidolgozni, a legnagyobb óvatosság ajánlatos. Tapaszta-
lati alapon kutató valláspszichológusnak nem lenne nehéz
akár száz vallásos embertípust is megkülönböztetni. De ezzel
semmire sem mennénk.
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a) A vallásos típusok kiválasztásánál rnindig a vallásos-
ság sajátos 'természetéből kell kiindulni. Hasznos és érdekes.
ugyan, ha a nem vallásos jellemvonásokat is tekintetbe
vesszük, például az akaratnak vagy az érzelmi életnek a rni-
lyenségét. Azonban vigyázni kell arra, nehogy ezeket a mel-
lékes mozzanatokat túlbecsüljük a vallásos ismertetőjegyek
rovására.

b) A vallásos típusok összeállításánál figyelembe kell
venni a vallásos élet sajátszerű struktúráját is. Tehát szá-
molni kell a vallási átélés természetével, lefolyásával, s a
vallásos fejlődés fokozataival is.

c) Igazi típusról csak ott lehet beszélni, ahol tartós ma-
gatartásokat fedezhetünk fel. A pillanatnyi vagy átmeneti
magatartás elrejtheti az igazi, tartós, jellemző vonásokat. Fi-
gyelemmel kell lenni arra is, hogy mennyiben képes a jellem
megváltozni (megtérés).

d) Nagyon fontos, hogya tipológia alkalmazásánál meg-
bízható módszert használjunk. Gyorsított eljárással (tesztek-
kel) nehéz megbizható eredményhez jutni. A vallásosságban
rendszerint mélyen fekvő lelki rétegek, strukturák szerepel-
nek. Ezeket csak a legmegbízhatóbb módszerekkel lehet meg-
közelíteni. W. Gruehn Vero módszerét e tekintetben is jelen-
tősnek és megbízhatónaktá,rtja.

e) Amit alább a vallási típusokról elmondunk, abban a
tudatban tesszük, hogy a-zok további vizsgálatokra, kiegészí-
tésre, továbbfejlesztésre szorulnak.

*
A vallásos alapélmény természetéből riárom típus követ-

kezík: a misztikus, a racionális és az egyszerű hivő vallásos-
ság típusa. .

A misztikában az érinek az istengondolathoz való vi-
szonyulása a lényeges, éspedig annak felfokozott formái.
A gondolati elem a háttérbe szorul.

A racionális vallásosságban a gondolati elem a túlnyomó,
a személyes viszonyulás gyenge.

Az egyszerű hivő vallásosságban a gondolati és a sze-
mélyes, mozzanat arányos összhangban van.
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a) A misztikában a személyes viszonyulás fokozódása
különböző magaslatokat tud elérni, például elragadtatást.
eksztázist.

Példa erre a típusra:
(A kísérletí személy Mária-éneket olvas el. Az a fel-

adata, hogy azt minél erőteljesebben meggyőződésévé te-
gye).

"Drezdára gondoltam" éspedig a sixtusi Madonnára ..
Nem áhitattal" hanem tisztelettel álltam előtte. Ez a tiszta,
ez a szűzi, ez az édes, ez a leányos Mária jelent meg előt-o
tem, Az érzés nagyon szép volt. Egyenesen
e k szt á z isb a est e m, Min den c s a kér z é s vol t.
Nem vol t vii ágo s gon d o lat o m. Csak nagyon erős
e k szt a tik u s t isz tel e tér z é s e. T öbb e t nem is
tudok mondani."

A misztikus típusba tartozó embert jellemzi, hogy kör-
nyezetével és a mindennappal gyenge a kapcsolata. Vissza-
vonultan él. A csendet és a magányt szereti. Éppen ezért ez
a típus meglehetősen ismeretlen. Vannak, akik azt gondolják.
hogy 'Csaka múltban voltak misztikusok. Ez azonban nem
így van. Ha egyáltalán tudjuk, hogy mi a misztika és jobban
körülnézünk, rájövünk, hogy ma is sok az olyan ember, aki-
nek rnisztikus hajlamai vannak (anélkül, hogy tudná).

b) Aracionális típus a misztikussal a lehető legnagyobb
ellentétben van. Itt a személyes viszonyulás teljesen háttérbe
szorul, s a gondolati elem a túlnyomó.

Egy másik kísérletí személy (szintén az előző feladatot
kapta).

"Igen, ez egészen rokonszenves volt előttem. Rögtön a
sixtusi Madonnát képzeltern el. Azután egy egész sereg.
Rafael-képre gon d olt a m. Még más képekre is gon d o I-
t a m, melyeknek a festőit nem ismerem. Az a gon d o l a-
t o m támadt, hogy a képek nem tudják megfelelően kife-
jezésre juttatni azt, amit kellene. Ekkor egy függöny képe
jelent meg előttem. - Rokonszenves volt, de kizárólag esz-
tétikai szempontból."
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Itt a gondolati elem az uralkodó. A gondolatok és a kép-
zetek sokasága elárulja a racionális típust. Az átélés az esz-
tétika síkján marad. Vallásos érzés nincs.

Meggyőződését ez a tipus sokszor rendszerekbe és világ-
nézetekbe foglalja. Kapcsolata a környezetével eleven. Józan.
Élményekben szegény. A másik kétféle vallásos típust pietis-
tának, szentimentálísnak mondja. Azok pedig őt felületesnek
tartják. Eletközelsége, a valósággal való kapcsolata révén ez
a típus kultúra- és történelemformáló. Sok teológus, filozófus,
törtériész tartozik ebbe a típusba. De kevésbé művelt emberek
kőzött is gyakran lehet találkozni vele.

Aracionális tipusnak az a kísértése, hogy az intenziv
gondolkodás kényelmes élménypótlékká lesz; számára. Az
istengondolat egészen személytelenné, elvonttá, absztrakttá
válhatik.

e) A misztikus és a racionális típusnál kevésbé feltűnő
az. egyszerű, hivő vaLLásosság.

Ennek a tipusnak nincs gazdag vallásos gondolatvilága,
sem erőteljes érzelmi élete. Gyermeki bizalommal és imádsá-
gos lelkülettel igyekszik kapcsolatát Istennel fenntartani. Fő
célja, hogy Isten akaratának engedelmeskedj en ezen a világon.

Példa erre a típusra:
(A kísérIeti személynek a következőket kellett elolvasnia:

"Nem fogok semmitől se félni óh Uram, mivel te megvi-
lágosítod az én lelkemet és te vagy az én menedékem".)

"Rögtön nyugalom és csend költözött a lelkembe. Arra
gondoltam, hogy semmitől sem kell félnem, ha Isten velem
van. Mintha magaslaton állnék, ahonnan minden bajt le-
nézhetek. A közönynek a pillantása ez, sőt csaknem a meg-
vetésé. Amikor aszöveget ismételgettem, tapasztaltam,
hogy az megnyugtat, biztonsággal tölt el. Azért mondom is.
hogy: nem fogok semmitől sem félni, mivel Isten velem
van".

Az ilyen típusú emberek értenek ahhoz, hogy érvénye-
süljenek, s az életben boldoguljanak. Ez vallásos alapon tör-
ténik. Istenből indulnak ki. Nem csupán a saját kis énjükkel
törődnek. Isten szolgálatában állnak. Ez a tipus tetterős, szol-
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gálatkész. Magasabb formáiban tele van szeretettel és jóság-
gal. Tékozló az áldozathozatalban. A három típus közül ez a
leghatékonyabb. Az eleven hitéletnek, a tulajdonképpeni val-
lásosságnak ra típusa (lásd az ábrát).

Racionalizmus Vallás

tartalom
érz elm i

Mit tudunk kezdeni ezzel a három típussal?
Mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy ezek atípusok

semmiképpen sem képviselik az átlagos vallásos embert, ha-
nem Icivételek. Tiszta formában ritkán találhatók. Mindegyik
nagyon értékes.

A pszichoterápia és a kriminálpszichológia, de a tapasz-
talati valláslélektan is megtanított bennünket arra, hogy a
vallásos embert nagyon józan szemmel kell vizsgálat tárgyává
tennünk. Ezen az alapon állapítottuk meg, hogy az emlitett
három főtípus nagyon ritkán található meg tiszta formájában
az életben. A három típusnak ezért inkább az alacsonyabb
fokú változataival találkozhatunk.

Láttuk, hogyatudatosságnak, sőt az ébrenlétnek kü-
Iönböző fokozatai lehetnek. Ha erre tekintettel vagyunk, azt
kell mondanunk, hogy a legtöbb embernek a vallásossága fé-
lig tudatos, féleg alvó, mélyebb tartalom nélkül. Nemcsak a
gyermekeknek és az öregeknek. hanem a legtöbb felnőtt em-
bernek is csak félig-meddig tudatos a vallásossága. Minden-
félével el van foglalva. Se fejlett lelkiismeretet, se magasabb-
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rendű, szellemiistengondolatot, se határozott vallásos maga-
tartást nem lehet benne találni. Ezzel a típussal mégis érde-
mes és szükséges behatóan foglalkozni, rnert a legtöbb vallá-
GOS ember ebbe a típusba tartozik.

Ezt a tényt rengeteg példával illusztrálhatnánk.

25 éves asszony. Olyan családból való, melyben a vallá-
sosság uralkodó volt. Anyja megkívánta, hogy gyermekei
étkezéskor imádkozzanak. Ez a szokás megszűnt, amikor
a gyermekek iskolába kezdtek járni. 14 éves korában falu-
ra kerűlt. Itt se tudott belsőleg közel kerülni az egyházhoz.
Csak azért járt templomba, hogy lássa, milyen a divat. A
bűn neki csak annyit jelentett, hogyaszokásoknak, az
erkölcsnek nem felelt meg valami. Újra városba kerűlt.
Ott a zeneileg megszépített istentisztelet, melyen egy nép-
szerű -pap' prédikált, gyakorolt rá mélyebb benyomást.
Néhány hónapig úgy látszott, hogy erőteljesebb vallásos-
ság ébredezik benne. Ekkor már 22 éves volt. Szorgalma-
san járt templomba. "Csak most értem, hogy az embernek
templomba kell járnia", - mondotta. Sokat fáradt és ko-
moly kérdésekről behatóan elheszélgetett. A külső körül-
mények hatására azonban mindez hirtelen abbamaradt.
Ettől fogva vallásilag visszafejlődik, illetve nem fejlődik
tovább.

Eletvonalát a következőképpen lehetne megrajzolni. Elő-
ször fel fel é fejlődik, 14 éves korában meg tor p a n,
hosszabb vesztegelés után meg int fel fel é ível, hogy
végül határozottan 1e fel é csússzon..

Az ilyen vallásosság sokkal jobban el van terjedve, mint
ahogyan sokan gondolnak. Az átlagos vallásos ember élete
ilyesféle. Az emberiség nagy része életét -tőbbnyire féléher ál-
lapotban, illetve félálomban tölti el, határozott állásfoglalás
nélkül. --

*
Az imént megállapított háromféle típushoz hasonlít a

rajongó és az idealista vallásosság típusa.
Vallásos rajongóval gyakran találkozunk az életben.

A tisztánlátás -es a következetesség, az önismeret és az ön-
kritika hiánya jellemző rá. A tudatosság hiánya is. Mintha
két ellentétes erő mozgatná.
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Egy 42 éves asszony. Kifejezetten keresztyénnek tartják.
Nem dohányzik. Nem iszik. Szívesen imádkozik mások
előtt. Művelt és nagyon gyakorlatias. Hisz a. megszállott-
ságban és az imádság gyógyító erejében. A családját elha-
nyagolja. Többé-kevésbé leplezetlenül meg nem engedett
viszonyokat tart fenn. Ismerősei, akik közelebbről isme-
rik, azt állítják róla, hogy tulajdonképpen "materialista"
(anyagias). Hivatalos magatartása és valóságos életfolyta-
tás között mély szakadék van.

Ilyen esetekben nem szabad tudathasadásra gondolnunk.
Egyszeruen arról van szó, hogy az illetőnek nem forrt ki a
jelleme. A keresztyénség értékeiból egyet-mást felismert
ugyan, de az nem hatotta át egész lényét.

Egy 59 éves vénlány, szigorúan egyházias. Nagyon kon-
zervatív meggyőződései vannak. Kötelességtudó. Szemé-
ben első helyen állnak a papok. A gyülekezeti' életben
szorgalmasan buzgólkodik. 30 év óta gyermekistentisztele-
tet vezet. A szegénygondozásban - mint mondja - szív-
bajt kapott. Az egyház iránt szemlátomást áldozatkész,
pénzadományokkal és munkával is. Belső, lelki életét
igyekszik ápolni. Felfogása a papokról azonban nagyon fe-
lületes, a rangjuk szerint értékeli őket. Hozzátartozik jel-
lemzéséhez, hogy homoszekszuális. Egy 19 éve" leánnyal
elégíti ki nemi szükségleteit. A testvéreivel a lehető leg-
rosszabb viszonyban van,

Igy keveredik a fény és árnyék a valóságos emberben.
Rengeteg hasonló példát lehet .itt felhozni.

Egy 53 éves asszony szorgalmasan- tevékenykedik szocí-
ális téren. Bámulatra méltó szolgálatkészség .jellemzi. A
fiára azonban féltékeny. A menyét gyülöli. "Nem tudok
megbocsátani és feledni". (A Mi Atyánkban benne van:
"Amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők-
nek".) "Igen, de mégis lehetetlen. Akkor se vagyok képes
-megbocsátani, ha az keresztyén meggyőződésemmel ellen-
kezik."

Az átlagos ember helyesel egyes keresztyén nézeteket.
Van benne igazi áldozatkészség és igazi vallásosság. Emellett
azonban primitív önzés, kapzsiság, szűk látókör, féltékenység,
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fölényeskedő farizeizmus, betűvallásosság és erkölcstelenség
jellemzi. A mély vallásosság a legszorosabb kapcsolatban le--
het a durva erkölcstelenséggel. Itt még a vallás és az erkölcs
kettő.

1927-ben egy francia pszichológus (Vermeil) megfigyel-
te, hogy emelkedett szellemiség és nemi kicsapongás, ima-
közösség és kölcsönös onánia együtt fordulhat elő.

Hasonlókat lehet elmondani az idealista vallásos tipus-
ról is. E2'Jta típust is az jellemzi, hogy vallásossága nem tölti
be egész énjét, hanem annak: csak egy részét. Gyakorlati élet-
folytatása durván ellenkezik eszményeivel. Hiányzik belőle
az őszinte önismer-et és az önkritika. A rajongótól abban kü-
Iőnbözik, hogy míg a rajongó főleg műveletlen emberek kö-
rében található, az idealista inkább a műveltek közül kerül
ki. Idealista tudósoknál. színészeknél, költőknél gyakran
hiányzik az önismeret, az önkritika es a jellemszilárdság. Ez-
zel a típussal gyakran lehet találkozni fiataloknál főiskolákon
és akkor is, ha valakit először ragadott meg a valláso

Eddigi típusaínk: a misztikus, racionális, egyszerű hivő,
a rajongó és az idealista. Az első három típus tudatos. A '1:'a-
jongó és az idealista félig tudatos, félig alvó.

A vallásos növekedés és érlelődés folyamataból is lehet
típusokat kikövetkeztetni. Beszélhetünk mágikus típusról,
azután a törvényeskedő és végül a fiktív vallásosság típusáról.
Ezek is gyakran előfordulnak az életben. Gyakrabban, mint a
három tiszta típuso

a) A mágikus vallásosság Istent varázslattal és cseleke-
detekkel, szertartás okkal, az ige varázsigeként való haszná-
latával igyekszik megnyerni és befolyásolni.

Egy templomszolga mondotta el:
"Ha az úrvacsorai edényeket a templomba viszem, szent

érzés tölt el. Ezek az edények szinte testileg sugározzák
Isten jelenlétet." Szerinte a templomi. ülőhelyek is fonto-
sak az áhitat szempontjából. Az istentiszteleti formák min-
den további nélkül szentté teszik azokat, akik élnek velük.

, A szeritedényeket vallástalan kezek megszentségteleníthe-
tik. .
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Egy 26 éves teológiai hallgató, igen intelligens, mondotta
el a következőket:

"Ha a pap az oltárhoz megy és a kezeit felemeli, hogy
megáldja a gyülekezetet, akkor valóságos erő sugárzik ki
a megáldottakra. (Ezt hogyan érti?) Nem azt gondolom,
hogy ez valami szuggesztió lenne, hanem, hogy valóságos
titokzatos erő árad ki a papból."

b) A törvényeskedő Isten parancsolatainak a betartását
tartja a legfontosabbnak. A legaprólékosabb törvénybetar-
tásra törekszik. A törvényt másokkal is be akarja tartatni. Is-
tent szigorú bírónak' tartja. Ritkán önálló. Magatartását több-
nyire külső tekintélyele határozzák meg.

e) Itt megint gondolnunk kell az egyszerű vallásos hivő
típusára. Ide kevesen jutnak el. Számára az a fontos, amit
Isten mond.

d) A fiktív vallásosság a fejlettlenség jele. Ott találínató,
ahol a vallásosság még nem kiforrott. Ott is előfordul, ahol
már nem hisznek, de valamilyen oknál fogva mégis úgy vi-
selkednek, mintha vallásosak lennének. Ez a "mmtha" jelzi
a fiktív típusú vallásos embert. A fiktív típusú ember nem
áll mindkét lábával a vallás talaján.

Egy 20 éves fiatal ember szavai:
"P.ont.osan úgy olvastam az elém tett szavakat, hogy

azok abszolute nem érintenek engem. Nem egészen hatá-
r.ozottan még i s az volt a kívánságom, hogy egészen szép
dolog lenne, h a az embernek ·ez lenne a felfogása ... Mind-
járt az első sornál azt gondoltam: óh ez nagyon jó lenne!
De ezt minden mély ebb érzés nélkül gondoltam, Az egész
nem érintett közelről, noha nem volt közömbös számom-
ra."

Egy másik feljegyzés:

A gyülekezet különböző tagjai (egy munkás, egy aszta-
los, stb.) nyilatkoztak a következőképpen: Isten van. Tőle
származik minden jó hatás. De Isten távol van a világtól,
felette van a világnak. Olykor sztoikus, tehát pogány sors-
gondolatok is keverednek felfogásukba. A hit szerintük
annak a felismerése, hogy Isten van. Másfelől gyakorlati-
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lag annak a lehetőségnek a fenntartása, hogy vannak
olyan hatások, amely-eket nem lehet mérni. Es van ön-
szuggesztió is. Hiányzik minden személyes döntés és állás-
foglalás. Gyakorfatilag a vallásosság itt az erkölcsbe és
mágiába torkollik.

Olykor azonban a fiktív tipus is igen komoly mélysége-
ket ér el. A filotív típusú keresztyén igen gyakori. Elismeri
minden további nélkül Jézus Krisztus nagyságát, útmutatá-
sainak, parancsolatainak a kötelező voltát. De csak bizonyos
fokig, nevezetesen addig, amig nem kívánnak tőle maradékta-
lan odaadást vagy túlságosan nagy áldozatot. Felfogásába
belekeverednek a mágikus, a törvényeskedő és az idealista
típus nézetei is. Ingadozó személyes magatartásból keletkezik.

*
Az utóbb említett négy tipus a vallásosság természeté-

ből erőltetés nélkül következtethető ki. Nem a vallásos alap-
élmény struktúrájából származnak, hanem a vallásosság fej-
lődésének és érlelődésének egyes fokozataiból.

Van még több érdekes megkülönböztetés is, melyek
szintén vallásossági típusoknak tekinthetők.

Híres James különbségtétele a könnyed kedélyű és a
1~yomott kedélyű vallásos ember közt. Nem elég itt az opti-
mista és a pesszimista, a derűlátó és a borúlátó közti kü-
lönbségtételre gondolni. De azért rokonság van a kettő között.

A könnyed kedélyűeket jellemzi a törésnélküli, egyenes-
vonalú 'fejlődés. Az életet igenlik. Zavartalan harmóniában
élnek Istennel és a világgal. Válságokat, megtérest nem is-
mernek.

A nyomott kedélyűek az életet és minderrt nehezen hor-
doznak el. Bonyolult válságokori mennek áto Megtéreseik van-
nak. A világról, életről, Istenről nagyon komolya felfogásuk.
Gyakran komorak. Tragikus a világszemléletüle.

Kétségtelen, hogy ilyen típusokat is lehet a gyülekeze--
tekben találni. Fontos azonban tudni, hogy egyik típus a má-
sikat nehezen vagy sehogysem képes megérteni. Egyik a má-
sikat nem tartja igazán keresztyénnek. A gyülekezetekben
tapasztalható áthidalhatatlan ellentéteknek a különböző típu-
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40 éves asszony szavai:
"Istennel szemben nekem nincs akaratom, legfeljebb

kérésem. " Ha én a földön jó vagyok, ha Istennek tetsző
életet élek (akor enyém az üdvösség). így képzelem ezt el
én magamnak. (És ha nem így van?) Akkor valóban Isten-
nek a dolga, hogy hova sorol be engem."

sok ismerete nyújtja a természetes magyarázatát. Az ellensé-
geskedést és ellentéteket ezeknek a típusoknak az ismerete
enyhítheti, ha ti. köztudomásúvá válik, hogy azok emberi ter-
mészetünkből adódnak, s egyik típus a másik irányában nem
tud tárgyilagosan viselkedni.

A könnyed kedélyű típus illusztrálására W. Gruehn
Vető egyik kísérleti jegyzőkönyvét idézi:

Egy következő híres megkülönböztetés, melyet James
típusai alapján C. G. Jung svájci orvos dolgozott ki, a kifelé
és a befelé fordult (extravertált, intJrovertált) embertípus.
Ezeket a típusokat betegek tanulmányozása során nyerte
Jung. Nem lehet őket minden tóvábbi nélkül vallásos embe-
rekre alkalmazni.

Starbuck különbséget tesz egyszerszületett és újjászüle-
tett emberek között. Az egyszerszületettek megfelelnek a
könnyed kedélyűeknek, az újjászületettek a nyomott kedé-
Iyűeknek. A kísérletí lélektani vizsgálódások bebizonyították,
hogy valóban előfordulnak olyan vallásos emberek, akik nem
mentek át megterésen.

Még egy érdekes különbségtétele van Starbucknak. Sze-
r inte vannak olyan vallásos emberek, akiknek belső küzdel-
mei a bűntől való szabadulásra irányulnak. És vannak olya-
nok, akik inkább szellemi megvilágosodásra vágyódnak, s a
bűn problémája náluk nem játszik döntő szerepet.

Girgensohn megkülönböztetett Wichern-típusú és
Augustinus-típusú vallásos embereket. Wichern naplói bizo-
nyítják, hagy noha fiatal korában nem követett el súlyos bű-
nöket, mégis igen élénk búntudata volt, s teljes vallási érett-
ségre jutott el. A nagy Augustinusnak viszont súlyos belső
harcokat kellett megvív.nia, s többször. megtért, míg belső bé-
kességhez jutott. '
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Az első hármas tagolású tipuscsoport figyelemreméltó
különbségeket tüntet fel abban a tekintetben is, hogy melyik
<el gazdagabb és változatosabb.

Aracionális vallásosság gondolatvilága a leggazdagabb
és legváltozatosabb. Sokkal kevésbé változatos az egyszerű
hivő vallásosság gondolatvilága. A legszegényebb a mísztikus
típus, ahol a gondolati tényező meglehetősen fejletlen.
A misztikus élmény ecsetelése mindig igen egyhangú. Nem-
csak a keresztyénségnek, hanem a többi világvallásnak a
misztikusai is feltűnően egyformán ésegyhangúan számolnak
be élményeikről.

Érdemes a racionális vallásosságnak a külőnböző válto-
zatait közelebbről is szemügyre venni. Girgensohn már első
kísérleti valláslélektani tanulmányában (1913) megállapítja,
hogy az istengondolat mindig immanens módon jelentkezik.
Az istengondolat abszolút transzcendens (túlvilági) kifejezés-
módját nem ismerjük. Az istengondolatot mindig immanens
módon ragadjuk meg, vagyís úgy, hogy az valamilyen földi
szimbólumra, eseményre, emberre támaszkodik. Ott is, ahol
valaki azt állítja, hogy ő abszolút transzcendens módon gon-
dolja el Istent, az istengondolat mindig be van ágyazva evilági
tartalmakba. A valláslélektani kísérletek ezt bebizonyították.
Csak az önmegfigyelés hiánya ésa vallásosság jobb megisme-
résének hiánya állítja az ellenkezőt.

A racionalista vallásosság egyes gondolati változatai a
gyermeki és ifjúkori fejlődés minden fokozatan másképpen
festenek.

Milyen módon jelenik meg az istengondolat?
Az első az, hogy az istengondolat a természet jelensé-

geivel kapcsolatban jelenik meg. A természet szépségének,
rendjének a tudata támpont lehet az istengondolat megraga-
dására. A természet antropomorf szemleletének megfelelőerr
Isten minden tér- és időbeli dolognak a végső oka. Ugyan-
akkor felette van a térnek és az időnek. Különösen a 18-19
éves fiatalok kerülnek igen bensőséges viszonyba a terme-
szettel, s ezért szívesen látják a természetben az istengondo-
lat közvetítőjét. Ez tehát a racionális vallásossági típusnak
az oaváltozata, amikor a vallásos ember a természettel kap-
csolatban sejti meg Istent.
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A második esetben az istengondolat a szellemi élet je-
Ienségeire támaszkodik. Isten itt minden értelmes dolog ős
oka és ősforrása a világban is és a személyes életben is, ahol
csak értelmes dolgok fedezhetők fel. Ezen az alapon a hit is-,
teni gondviselést lát a történelemben és az egyéni életben,
még 'Ott is, ahol azt ésszel közvetlenül belátni nem lehet. Ide
tartozik az istengondolat erkölcsi oldala is, amikor Isten, mint
az erkölcsi világrend szent megalapítója és őre tűnik fel, vagy
mint a megboesátó szeretet Istene. Lelkiismeretünk szavá-
ban, erkölcsi kűzdelmeirikben Istennek ez a vonása tükröző-
dik. Az esztétikai tényező is gyakran szerepet játszik itt.
A természetnek, a testnek a szépsége, a művészi szép is hor-
dozója lehet ilyen értelemben az istengondolatnak. Ezek tehát
annak a racionális tipusváltozatnak a fő jellegzetességei, ahol
az istengondolat a szellemi élet jelenségeivel kapcsolatban
dereng fel.

A harmadik fajta racionális vallásossági tipusváltozat.
szoros értelemben a történelmi események területén veszi
észre Istent, mint vezérlő erőt, aki bizonyos üdvtervet valósít
meg. Ilyenkor Istent, mint a történelem urát éljük áto

Előfordul az is, !hogyvalakit a logikai szükségképpeniség
vezet az istenhitre. Különösen a tudósok között vannak olya-
nok, akiket a logika segít Istenhez.

*
A racionális vallásossági változatokkal kapcsolatban fon-

tos. tudnivalóink vannak.
Minden vallásos embernél a változatok valamelyike az

irányadó. Aránylag kevesen VIannakazok, akiknél az isten-
gondolat különböző támpontjai egyszerre fordulnak elő.
Azoknak 'meg elenyészően csekély a száma, akiknél az isten-
gondolat minden irányból táplálkozik.

Nagyon fontos, hogy aki vallási kérdésekkel foglalko-
zik, legyen tisztában az: istengondolat lehetséges támpontjai-
val. Így az istengondolat sajátszerűségét, természetet jobban
megérti. Ha pedig valakinek vallási konfliktusai támadnak,
ez a tipológia a segítségére lehet azok megszüntetésében.
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Láttuk, hogyabeállítódás milyen jelentős tényező a
vallásosságban. Abeállítódás többféleségéből kiindulva is le-
bet típusokat megállapítani. Az egyes embernél hol az egyik,
'hol a másik beállitódásmód az uralkodó legalább egy időn áto
Vannak nyílt beállítottságú, közlékeny emberek. És vannak
zárkózott, tartózkodó vallásos egyének. A nyílt beállítódás
elsősorban az asszonyokat és a gyermekeket jellemzi. A zár-
kózott, kritikai típushoz inkább a férfiak tartoznak, 'az asszo-
ny.ok főleg érettebb korban. Nagyon értékes, de ritkán fordul
-elő, ha a két beállítódásmód egyensúlyban fordul elő. Ez azt
jelenti, hogy az illető nyitva van minden iránt,ami szép, ami
lényeges, ami nagyszerű, ami jó a vallásban, a művészetben,
a tudományban, az erkölcsben, a történelemben, a természet-
ben, az életben. Viszont kritikaüag elutasít magától minden
rosszat, alacsony értékűt, közönségeset. A kétféle beállítódás-
nak ez az egyensúlya, érettsége sok tapasztalatot és művelt-
séget tételez fel. A nagy vallásos személyiségeknél azt tapasz-
taljuk, hogy rnindkét fajta beállítódásra képesek. De problé-
mák itt is adódnak. Luthernél és Loyolánál rnindkét fajta be-
álűítódásmód egyensúlyban volt. Mégis ez a két történelmi
személyiség vallásosság tekintetében rendkívül különbözött
egymástól. Miért? A típuskutatásnak itt még nagy feladatai
vannak. Azután: vajon nem a vallásos típusnak a kérdése-e,
hogy van katolicizmus és van protestantizmus, és hogy az
összehasonlító vallástudomany szerint ehhez hasonló jelensé-
gek más nagy vallásokban is előfordulnak, mint például a
buddhizmusban ?

A vallás tipológiai vonalán szemügyre kell venni a kép-
mutatást is.

A képmutatás ősidők óta ismeretes a vallásokban és a
vallástörténetben. Tudományosan (tapasztalatilag) azonban
még igen keveset foglalkoztak vele. A vallástörténet és az
egyháztörténet jelentős személyiségei kivétel nélkül éles har-
cot folytattak ellene.

A képmutatás, elvileg összeegyeztetihetetlen az igazi val-
lásossággal. Mégis rendkívül gyakori. Az önáltatás, öncsalás
játsza benne a fő szerepet, Már azért is veszélyes, mivel egy-
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felől gonosztetté, másfelől lelki megbetegedéssé fajulhat.
A képmutató vallásosság az élet döntő alkalmai során csődöt
vall. De különösen rossz hatást gyakorol a környezetre. A val-
lás hitelét veszti ott, ahol képmutatók képviselik.

A képmutatás gyökereit a mindennapi életben lépten-
hyomon észrevehetjük. A színlelés, az őszinteség hiánya, a
hazudozás az élet mindennapi jelenségei közé tartozik. Ha va-
lakit rendes, becsületes embernek mondanak, akkor ennek
majdnem az az értelme, hogy az illető kivétel. És valóban
nem könnyű mindig becsületesnek maradni. Nem elég hozzá
a jónévelés vagy a műveltség. Sok esetben bátorság is kell
hozzá. Milyen nehéz valamilyen hibánkat, tévedesünket má-
sok előtt, de még önmagunk előtt is beismerni! Ez az általá-
nos emberi gyöngeség a vallásosságban is érvényesül. Az
ima- és a hitélet mélypontjaiban emberi természetünk álta-
lános gyengeségei játszak a főszerepet.

A vallásos képmutatásnak sok változata van. Mi két Iő
típusát különböztetjük meg, a tudatos és az öntudatlan kép-
mutatást.

a) A tudatos képmutatás legkirívóbb formáit a kriminál-
pszichológia mutatja be. Gyilkosok és egyéb súlyos bűnözők
képtelenek az igazságot belátni és beismerni. Ugyanakkor
magukat jóknak mondják, sőt vallásosságot színlelnek.

Egy bűnöző, akit gyújtogatás, erőszakos nemi közösülés
és gyilkosság miatt ítéltek el, váltig hangoztatta, hogy há-
zasságra nem testi vágyai indították, hanem a szentírás.
Hogy szerelmi dolgokban való tudatlansága miatt a kato-
naságnál állandóan gúnyolták. Hogy nem tudta mi az, amit
a férfiak az asszonyoktól kívánni szoktak. Amikor megnő-
sült, sejtelme se volt arról, hogy jönnek a gyerekek a vi-
lágra. Még azt se tudta" hogya háziállatok, hogyan szület-
nek. Tisztán lépett házasságra, s tisztaságát Isten kegyelmé-
ből mind a mai napig megőrizte(!). Reméli, hogy testi kí-
sértéseit a jövőben is le fogja tudni küzdeni. - Ezek a
hallatlan hazugságok állandó kedvenc témái voltak, s mi-
közben újra meg újra hangoztatta őket, szinte kéjelgett a
hazudozás gyönyörűségében.

A képmutatás hasonló formáival találkozunk az úgyne-
vezett "hisztériás bestiá"-nál is.
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Akik hivatásszerűen képviselik a vallást, könnyen bele--
eshetnek a képmutatás bűnébe. Ha nincsenek diszponálva,
akkor is kell istentiszteletet, bibliaórát stb. tartaniok. Az
lenne a helyes, ha ilyen esetben is becsületesen viselkedné-
nek, 'S gyengeségeiket bevallanák. Ez vigasztalná, felbátorí-
taná és erősítené a gyöngéket és kishitűeket, Ezek így nem
éreznek magukat annyira nyomorultaknak. Ellenben jó ha-
tással lenne rájuk, ha megtudnák. hogy az érettebb keresz-
tyéneknek is vannak gyengeik és bűneik, sőt hogy azok
ugyanolyanok, mint az övéik. így könnyebben megtapasztal-
hatnának valamit Isten kegyelméből is. Az ilyen őszinteség-
hez is nagy bátorság szükséges, de a lelkész őszintesége és
becsületessége jó hatással járna.

b) A tudatos vagy félig tudatos képmutatásnál sokkal
súlyosabb probléma az öntudatlan képmutatás. Valószínű,
hogy Jézus és a próféták a képmutatásnak ezt a típusát osto-
rozták. Pedig ez rendszerint komoly vallásosságból szárma-
zik. A későbbi mélyebb és újabb vallásosság szemében min-
.den korábbi kegyesség alacsonyabbrendűnek, hazugságnak,
képmutatásnak tűnik.

Nagy baj az, ha a hívek, különösen a fiatalok, de még
az öregasszonyok is lelkészükben mindenáron tökéletes,
eszményi személyiséget akarnak látni. Ha szenvedélyesen
védik, amikor hibát követett el. Ha lehetetlennek tarta-
nak nála minden tévedést és bűnt. Ha a lelkész nem elég-
erős jellemű, áldozatává lesz az ilyen hamis szeretetnek.
Fiatal és öreg rajongóinak a szemében igyekszik minél tö-
kéletesebb fényben tündökölni. Áltatja magát. Kárára ön-
magának, de híveinek is. A főfeladat itt is az, hogy a gyü-
lekezet fiatal és idős tagjait megismertessük az élet való-
ságáva1: hogy "mindnyájan bűn alatt vannak", és hogy
a tökéletesség lehetetlen dolog. Igy könnyebben belát-
nák, hogy miért olyan fontos a kegyelemben és a meg-
váItásban bízni. A protestánsoknál különösen komolyan
kellene venni azt, amit a reformáció annyira hangsúlyo-
zott, hogy erkölcsi értelemben vett szentek nincsenek. Ezt
a protestáns tantételt a pszichológiai vizsgálatok százszá-
zalékosan igazolják. A következetes reformátori álláspont
súlyaalatt az édeskés. szentimentális farizeizmus hama-
rosan összeroskadna.
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A típusok természetéből és állandóságából következik,
hogy az emberek típusuknak megfelelően kénytelenek visel-
kedni. Nem bújhatnak ki a saját bőrükből. Ezt a kriminál-
pszichológia is illusetrálhatja. A bűnözők a saját típusuknak
megfelelő viselkedést helyesnek és igazságosnak tartják, ha
még olyan gaztettet követnek is el. Egyszerűen nem tudnak
másképpen vélekedni.

M. elhatározta, hogy elmebeteg feleségét elteszi láb alól.
Már csak azért is meg akart szabadulni tőle, mert attól
tartott, hogy árulkodni fog rá. A gyilkosságot úgy akarta
végrehajtani, hogya gyanú minden árnyéka elkerülje.
Hosszú időn keresztül gondolkodott tervén. Amikor min-
dent tisztázott és elrendezett, úgy érezte: ",mnden Igaz-
ságnak eleget tett". Amikor felesége meggyilkolásához
fogott, olyan biztonság töltötte el, amilyet csak a legtisz-
tább lelkiismeret nyújthat.

Nemcsak a bűnözők között, hanem mások körében is
előfordulnak hasonló következetességek, melyek vallási típu-
suknak felelnek meg.

Egy nagyon tekintélyes hölgy, aki éveken keresztül te-
vékenykedett a gyülekezetben, 50 éves korában felkereste
lelkészét lelkipásztori beszélgetés céljából. Hosszas kerte-
lés után végre bevallotta, hogy őt Isten súlyosan megbán-
totta, mert férjét nem védte meg a háborúban, pedig ő
ezt tette az egyházért, a szegényekért stb.

Még egy gyilkos jellemrajzából :
Dühe elsősorban Istenre irányult, aki őt legszebb remé-

nyeinek a csúcspontjáról (egy sikerült és nagy hasznot
ígérő gyújtogatás után!) ártatlanul hallatlan nyomorúság-
ba döntötte. - Ez a nyomorúság abból állott, hogy felesé-
ge súlyosan megbetegedett, mert már nem bírta idegekkel
férje gaztetteit.

Persze a nem tipikusan képmutató vallásos ember életé-
ben is előfordulnak elkedvetlenedések, őszinteség-hiány, tü-
relmetlenség, hirtelen harag és felháborodás. Őszinteségre,
mínden képmutatás kikapcsolására mindenkinek törekednie
kell. Mindenkinek oka van rá.

Vajon a képmutatás valóban vallási típus-e? Történeti

240



okok, de az élet valósága is arra késztetnek bennünket, hogy
mível komolyan kell vennünk a képmutatás problémáját,
mint típust tartsuk számon.

Meg lehet-e a képmutatástol szabadulni?
Naplót vezetni, önéletrajzot írni nem sokat ér. Az igazi,

megbízható önmegismeréshez sokkal különb módszerek kel-
lenek. Ezzel kapcsolatban W. Gruehn kiemeli a Vető által ki-
dolgozott és alkalmazott eljárást, mellyel egy-egy személyi-
ség természetét, jellemvonásait alaposan meg lehet ismerni
és meg lehet érteni. 1945után Gruehn is dolgozott Vető mód-
szerével - mirrt említi -, s meggyőződött arról, hogy "félre-
vezetés és kibúvók lehetetlenek Vető módszerének az alkal-
mazása esetén". Még hozzá teszi, hogy ezt az eljárást a tá-
gabb értelemben vett gyakorlati életben is hasznosítani
kellene.

Valakinek a természete még világosabban kirajzolódik
akkor, ha nemcsak a vallásosságát vesszük szemügyre, ha-
nem azt is, ami azon kívül van, de a vallásossággal kapcso-
latban ál'l, tehát mondjuk a vallásos ember művészi, erkölcsi,
tudományos, szellemi 'adottságait. Ennek megfelelően beszél-
hetünk erkölcsileg szigorú vallásosságról, esztétikailag színe-
zett vallásosságról stb. Egyáltalán igen lényeges az, hogy va-
lakinek milyen az értékrendszere, vagyis hogy mit tart érté-
kesnek és kevésbé értékesnek, fontosnak és kevésbé fontos-
nak. A vallási, az erkölcsi, a művészi, a szellemi, az anyagi
vagy durván érzéki dolgok vannak-e nála az érdeklődés első
helyén. Azt se 'Lényegtelen tudni, hogy mi van az utolsó he-
lyen, és hogy a,' egyes értékek hogy viszonyulnak egymáshoz.
Számolni kell azzal is, hogy amit valaki önmagáról gondol, az
nem mindig egyezik a valósággal. Ez vonatkozik az érték-
rendszerére is. Lehetséges, hogy valaki nagyon vallásosnak
tartja magát, de alapjábanvéve hitetlen. Vagy hogy nagy
hévvel keresi Istent, de tulajdonképpen fantaszta. Az is le-
het, hogy valaki nagyon bűnös embernek tartja magát, pedig
valójában komoly, istentkereső lélek.

*
Ebben a befejező szakaszban röviden rámutatunk arra,

hogy hogyan lehet felhasználni a valláslélektani típusokat.
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.Hangsúlyozzuk, hogy az embereknek hívőkre és hitet-o
lenekre való felosztása helytelen és elnagyolt. Más a helyzet
a mi típusainkkal kapcsolatban, amelyeket az életből les-
tünk el.

. Ha például megállapít juk, hogy valaki külsőséges, te-
kintélyi, törvényeskedő típusba tartozik, akkor máris tudjuk;
hogy 'a vallásos fejlődésnek egy bizonyos fokán elakadt és
nem fejlődött tovább. És akkor azt is tudjuk, mire lenne
szüksége ahhoz, hogy tovább fejlődjön. Azzal is tisztában va-o
gyunk, hogy hogyan kell közeledni a racionális típusú vallá-
sos emberhez. Tudjuk, hogy milyen veszélyek fenyegetik.
Azt is tudjuk, hogy elcsendesedésre, elmélyedésre, belső
érlelődésre van szüksége: A rnisztikus típusról pedig tudjuk,
hogy nála az ellenkező a fontos. Hogy könnyen elveszti az.
élettel való kapcsolatát. Töprengésre, különcködésre, sőt per-
verzitásra hajlik, Mint lazalábbi eset is mutatja:

Akifejezetten misztikus hajlamú, nagyon vallásos 40-
éves asszonyt felkeresi a gyülekezen egyik fiatal női mun-
kása. Adományt kér tőle az egyház számára. Az asszony
azt mondja: "Nagyon helyes, de előbb imádkozzunk. Azon-
ban hadd vetkőzzem le, mert én csak így tudok imádkoz-
ni". És csakugyan anyaszült meztelenre vetkőzött, az ágya.
elé térdelt, s a gyülekezeti női munkaerő jelenlétében igen
bensőségesen imádkozott.

A misztikus léleknek segítséget jelent, ha egészen gya-
korlati célokkal, s feladatokkal halrnozzuk el, melyeket.
embertársai szolgálatában kell. teljesítenie. Szinte rá kell
kényszeríteni arra, hogy környezete életében és szenvedései-
ben részt 'Vegyen.Az is segíthet rajta, ha a másféle-vallásos
magatartás különböző változataival megismertetjük.

A rajongó és idealista típusú vallásos emberre hasonló>
feladatokat kell bízni.

Ajánlatos, hogy a lelkész az. összes ismert típusokról
táblázatot állítson össze magánakcMinden tipus jellemvoná-
sait fel kell tüntetni. E táblázat segítségével pontosan meg-
állapíthatja, milyen emberrel van dolga. Ha a biztosan meg-
állapítható ismertetőjegyeket felírja, , rájön, hogy .az 'illető
vagy az egyik, vagy' a másik típusba' tartozik. D~ az olyan
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jellemvonásokra is ügyelni kell, amelyek semmilyen tipoló-
gíával nem egyeznek. Az élet gazdagabb, mint a legtökélete-
sebb tipustan.

Az is fontos, hogyalelkipásztor, aki maga is nyilván
valamelyik típusba tartozik, megértse a más típusba tartozó
embert. Ha erre képtelen, jó ha van olyan munkatársa, aki a
másik típusba, tartozik, és vegye igénybe a segítségét.

Magunkról megállapítani, hogy melyik típusba tarto-
zunk, nem könnyű. A legcélravezetőbb, ha tapasztalt ember
segítségéhez folyamodunk.
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IX. FEJEZET

BETEGES JELENSÉGEK

A) Határkérdések

Olyan területre lépünk, amelyen nagy a zűrzavar. A tu-
dományos irodalomban is bizonytalanságót tapasztalunk ezen
a területen.

Mindenekelőtt széles körben elterjedt tévedést kell he-
lyesbítenünk: rninthogyha a lelki betegségek értéktelenné
tennék a vallást és a vallásosságot. A múlt században gyak-
ran érveltek a következőképpen: Ez vagy az a jelentős tör-
téneti személyíség beteg volt. Ezért nem lehet komolyan
venni. Tettei, tanai, vallásossága is betegesek.

Az kétségtelen, hogy egész sor jelentős történeti szemé-
lyiség beteg vagy beteges, szenvedő ember volt. Eletművük-
nek mégis vitathatatlan az értéke. Ilyen nagy történeti sze-
rnélyíségek pl.: Kant, Schiller, Beethoven, Dosztojevszkij, Jó-
zsef Attila. Hogy milyen értelmetlen az említett felfogás, azt
a következő egyszerű meggondolás is bizonyítja. Tételezzük
.fe'l, hogy valamilyen idegbetegnek talán véletlenül, de min-
denesetre először sikerülne megállapítanía, hogy 2 X 2 az 4.
Világos, hogy ennek az igazságnak az érvénye megmaradna
annak ellenére is, hogy beteg ember ismerte fel. Azok a
mértékegységek, amelyekkel a szellemi értékeket szokás fel-
becsülni, egészen másik, mint amilyen a testi vagy a lelki
betegség. A vallásosság nagyon értékes lehet akkor is, hogyha
beteg emberben fejlődik ki. James drasztikusan azt mondotta,
hogy ha pl. Szerit Teréz teológiája nem állná meg a helyét a
tárgyilagos kritika fényében, mitsem jelentene az, ha az
idegrendszere olyan erős lenne, mint a legjámborabb tehéné.
TIe ha 'teológiája szigorú és szakszerű vizsgálat során helyt-
álló, akkor egészen rnindegy, hogy nagymérvű hisztériaban
és idegbajban szenvedett-e vagy sem.
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Ma már a szellemi életnek a testtől és a betegségtől való
függetlenséget sokkal inkább elismerik, mint még nem is
olyan régen. De e tekintetben sem szabad túlzásba esni. Két-
ségtelen, hogya testnek és a betegségnek van bizonyos ha-
tása a szellemi, tehát a vallásos életre is. Vannak bizonyos
beteges folyamatok, amelyeket könnyü vallási jelenségekkel
összetéveszteni. E. Schlink mutatott rá, hogy a lelki depresz-
sziót a járatlan ember könnyen összetéveszti a megtéréssel.

A betegség hozzájárulhat ahhoz, hogy valakinek a jel-
lemét kifonmálja és megérlelje. Vagy pedig, hogy egé zen kü-
lönleges, rnély felismeréseket közvetítsen. Jézus Krisztus pá-
ratlan szenvedése sokat jelent minden idők szenvedő keresz-
tyénei számára. A szenvedés sokszor a legmagasabb és leg-
tisztább szellemi erők forrásává lehet.

Egy 45 éves vallásos asszony hét súlyos operácíón ment
áto Amikor megkérdezték, hogyan tudta őket elviselni, így
válaszolt: "Operáció előtt minden esetben a kereszten szen-
vedő Krisztust képzeltem magam elé. Ez nyújtott erőt ah-
hoz, hogy szenvedéseimet feledj em". Ez az eset nem ritka.

Volt olyan felfogás, amely szerint a vallási tehetség és
az ideges lelki alkat találkozása a legjobb előfeltétele a val-
lásos lángelme kifejlődésének. Ebben Lombrosonak ismert és
elavult eszméje bukkan fel más változatban, aki szerint a
lángész és az őrültség rokonjelenségek. Ezen az alapon kísé-
relték meg némelyek, hogy a történelem múlt nagyságait be-
tegeknek minősítsék. Például Pál apostolt epileptikusnak
mondották. Viszont szakemberek véleménye szerint azok a
szórványos adatok, rnelyeket az ő es mások betegségéról a
rendelkezésünkre álló dokumentumok megőrizték, semmikép-
pen sem elégségesek ahhoz, hogy lelkiismeretes diagnózis
alapjául szolgálhassanak.

A múlt században egye; orvosok a víziót, a halluciná-
ciót és a tudathasadást minden további nélkül beteges tünet-
nek tekintették. Ezt a felfogást kritika nélkül vették át egyes
teológusok is. A hipnózis, a tudatalatti és a hisztéria felfede-
zése ezt a felfogást még a biblia-kritika területére is bejut-
tatta. Olyan szakemberek, mint Duhm és Gunckel ezeket a
feltevéseket az ótestamentom magyarázata terén igyekeztek
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hasznosítani. Emiatt némely nagy próféta közel került az
elmegyógyintézethez. Ha ifjú teológusok ezeket a nézeteket
komolyan vették, se a prófétákkal, se általában az ótestamen-
tommal nem tudtak mit kezdeni. Ugyanez volt a hatása azok-
nak a próbálkozásoknak is, amelyek 'az eksztázist, a megszál-
lottságot és az elragadtatást a legmagasabbrendű szellemi ál-
lapotnak minősítették.

Ma már tudjuk, hogy az említett és a hozzájuk hasonló
más teológusok is tévedés áldozataivá lettek. Ma már ugyanis
két dolog egészen bizonyos: l. Nem minden vízió vagy audí-
ció beteges tünet. Ilyen rendkivüli élmény normális ember-
nél is előfordul. A valláslélektani kísér.leti jegyzőkönyvekben
nyomát találjuk fény jelenségek , hallási és illati11úziók, elra-
gadtatási folyamatok leirásának. Ezzel kapcsolatban W.
Gruehn Vető egyes eredményeit isbizonyítékul hozza fel.
Gondoljunk ama is, hogy kisgyermekek milyen gyakran szá-
molnak be arról, hogy Istent látták. 2. Nem lehet minden
tudathasadást sem beteges tünetnek tekinteni. A mai lélek-
gyógyászat normális tudathasadással is számol. Láttuk, hogy
egyszerű lelkiismereti folyamatokban is találhatók tudat-
hasadások. A tudathasadás problematikáj-a az elmekórtan te-
rületéről hovatovább a magasabb szellemi folyamatok pszi-
chológiájába kerül áto 3. Mindezideig nem sikerült tisztán
megvonni a határokat oa normális és a nem normális, a beteg
és az egészséges között. Már a művészet és az erkölcs között
is elmosódnak a határok. Az orvostudomány megelégszik az-
zal, hogy az átlagos, munkaképes embert tekinti egészséges-
nek és normálisnak. De kielégitő és megnyugtató-é ez.? Ki az,
aki az átlagmüvészetet vagy az átlagerkölcsöt tekinti a leg-
magasabbrendűnek? Még kevésbé lehet ezt a mértékegységet
vallási területen alkalmazni. Az orvosi felfedezéseket és tipo-
lógiákat ne vigyük át minden további nélkül kórházon kívüli
területre, még kevésbé a vallás területére.

Sok vitás kérdés marad így is. Például mi a megszállott-
ság a tudomány szempontjából?

Megnehezíti e' kérdések tisztázását az is, hogya nyel-
vezet, a kifejezések és a fogalmak ezen la területen nem egy-
értelműek. Sok olyan kifejezés van, amit a nép és a babona
is használ, de más értelemben, mint a tudomány. Ilyenek:
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médium, gondolatátvitel, nyelveken szólás, transz, holdkóros-
.ság, kettős én, tetszhalál stb. Még az eksztázis fogalmát is
több értelemben használják.
, Normális, egészséges embernek az orvostudománnyal
együtt 'azt tartjuk, aki munkaképes és kötelességeit testi és
lelki zavarok nélkül tudja teljesíteni. Ha olykor kisebb zava-
rok fel is lépnek testi vagy lelki tekintetben, azokat a nor-
mális ember vagy maga, vagy valamelyik barátja el tudja
oszlatni, A komolyabb zavarok feltétlenül orvosra tartoznak.
Gyökeresen elhibázott dolog azonban, ha a legkisebb zavar
miatt rögtön nyugtalankodunk. Éppen a nyugtalanság, a szo-
rongó félelem a megzavarcdástól, komoly lelki bajok kirváltó
oka lehet. Helytelen dolog minden hallucinációt vagy víziót
beteges tünetnek minősíteni.

A vízió olyan jelenség,mely képszerűen varázsol elénk
valamit. Ha hallási érzékcsalódásról van szó, azt audíciónak
mondjuk. Hogya hallucinációk és a víziók ártalmatlanságát
belássuk, az utána következő folyamatot kell világosan meg-
értenünk.

Este rosszul megviIágított utcán sétálok. A távolból lát-
szólag egyik ismerősöm közeledik. Közelebb jön. Rájövök
hogy járása és testtartása mégis más, mint azé, akit benne
felismerni véltem. De mégis ismerősnek látszik. Egy má-
sik ismerősömre gondolok De kiderül, hogy ekkor is té-
vedtem.

Mi történt itt tulajdonképpen? Bizonyos hasonlóságok
arra indították, hogy emlékezetemből először az egyik isme-
rősömnek, azután a másik ismerősömnek a képét vegyem elő,

'S azokat a közeledőre kivetítsem. Így Vianez mindig, amikor
felismerem ismerőseimet, és ismert tárgyakra ráismerek.

Ez a folyamat napról-napra ismétlődik. De a korlátolt,
éretlen és műveletlen ember előtt szellemek látásának és más
kísérteties dolognak a forrásává lehet. Az a baj, hogy ilyen-
kor is hiányzik a pszichológiai tájékozottság és a kritikai
készség. Gondoljunk a kisgyermekek szuggesztibilitására. Fél-
homályhan nem nehéz eléjük varázsolni a Mikulást, boszor-
kányt és tündéreket.

Egészen más a helyzet a következő esetben.
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Egy 23 éves diák éjszaka valamilyen összejövetelről tért
haza. Mielőtt levetkőzne (diáktársa már fekszik és olvas)
egyszerre csak a kályha mellett egy másik barátját látja
állni, akiről biztosan tudja, hogy semmiképpen sem lehet
itt, s akit a szebatárs a nem lát. Az élmény hátborzongató
félelemmel jár. - Ilyenkor úgy érezzük, hogy a lábunk
alatt elkezd mozogni a talaj, hiszen érzékszerveink csődöt
mondanak. Néhány nap múlva hasonló esetben hasonló
dolog történt vele.

Ez a diák értett valamit a lélektanhoz. Azt gondolta,
hogy idegei túlságosan igénybe voltak véve a túlfeszített
munka és rendetlen életmódja miatt. Ezeket az okokat
rögtön kikapcsolta. Azóta több évtizeden át viziója soha
nem volt.

Külső körülmények vallásos víziókat és álmokat kivált-
hatnak. Ahogyan az álom nem beteges jelenség, így bizonyos
határon belül a vízió sem. Az éber tudat kikapcsolása vagy
meggyengülése kedvez az ilyen jelenségnek.

Egy vallásos diák vakáció idején, kánikulában, délben a
diófa alatt az árnyékban elaludt. Közben az árnyék elhú-
zödott a fejéről. Ekkor azt álmodta, hogy nagy ragyogás-
tói körülvéve Jézus Krisztus közeledik feléje. "Majd meg-
haltam a gyönyörüségtöl és a félelemtől", - mondotta is-
merőseinek, amikor felébredt.

Igazi hallucinációrólakkor van szó, ha nincs olyan ob-
jektív oka, mint amilyet az utóbbi vagy pedig az első eset-
ben könnyű felfedezni. A középső esetben a külső ok és alka-
lom hiányzik.

Ilyesféle élmények alkotják alapját a kísértethitnek és
a szellemhitnek. Az érzékcsalódások problémáját a pszicho-
lógia már sokszor feldolgozta. Aki valamennyire is ismeri.
érzéketlenné válik a kísértetek és a babona iránt.

Tehát az egészséges embernek is lehetnek víziószerű él-
ményei. A lelki alkat (vallásosság), a fantázia, továbbá foko-
zott fáradtság, erős izgalom, könnyű mámor vagy hosszas
betegség utáni legyengülés hasonló élményeket idézhet elő.
Ha valakiben jókora adag babonás hit van, s a mágikus gyer-
meki hit maradványai is felélednek benne, akkor az ilyen je-
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lenségeket a "szellemvilág" kinyilatkoztatásának tekintheti.
A rejtélyekben annyira gazdag jövő megjövendölésének is.
Kultuszt is űzhetnek az ilyen jelenségekből. különösen ha
hozzáveszik az álomf'ejtést, a rosszul értelmezett meditációt
stb. Ilyenformán hallatlanul tarka képzeletvilág alakul ki
egyík-másík műveletlen ember agyában, ami végzetesen be-
folyásolhatja fontos döntéseit.

Gyermekek képtelenek éles határt vonni a képzelet és
a valóság, az álom és az ébrenlét között. Ezért nagyon elő-
vigyázatosaknák kell lennünk, ha a gyermekek az angyalo-
kat vagy Szűz Máriát "látták". Szamos búcsújáróhely így jött
létre. Különösen félhomályban, besötétedés kezdetén történ-
hetnek ilyen Látomások.

A szuggesztió fogalmával is előfordulhatnak visszaélé-
sek. Gyakran ezt a fogalmat is rosszul használják. Hányszor
mondják egyházi körökben is, hogy ez és ez a pap szuggesz-
tive prédikál, Az ilyen megjegyzés nemcsak a vallásosság
félreismeréset jelenti, hanem azt is, hogy a szuggesztió fo-
galmát helytelenül használják. A hipnózis és a szuggesztió
útján történő lelki befolyásolás természetet az elmúlt évtize-
dekben tudományosan tisztázták. Más a tömeghatás és más
a szuggesztíó. Az utóbbi bonyolult orvosi eljárás, mely a val-
lásos befolyásolástói nagyon különbözik. A vallásosság a lelki
életet igyekszik megragadni. A központi, szellemi, erkölcsi és
vallási erőkre apellál, hogy azokat tudatosítsa, felerősítse, el-
mélyítse. Ezzel szemben a szuggesztió hatása felületi, nem hat
le a lélek mélyére, néhány hétig, legfeljebb néhány hónapig
tart. A vallási élmények viszont egész életünkre kihatnak.

*
A kinyilatkoztatás és az ihlet (inspiráció) fogalmát is

tisztáznunk keLl. Ezekkel kapcsolatban is gyakran elnagyol-
ják a tényeket. Ez a felületesség nemcsak a vallásosságnak,
hanem általában véve a szellemi életnek súlyos károkat okoz"
Még ma is előfordul, hogy apostolok vagy próféták minden
szavát közvetlen isteni kinyilatkoztatásnak mondják, Innen
már csak egy lépés kell ahhoz az ál.lításhoz,mely szerint a
próféták felisrneréseiket rendkivüli vízióknak, eksztázisoknak,
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elragadtatásoknak .köszőnhették. Az orvostudomány meg a
viziókat és eksztázisokat beteges tünetek nek tartja. És egyes
teológusok számára máris kész az álláspont: a próféták és
apostolok beteges történeti személyiségek, tehát nem szabad
komolyan venni őket.

Az ilyen nézetek emlékeztetnek arra a primitív népek
körében elterjedt felfogásra, mely szerint az őrültség Isten
kegyelmi ajándéka. Holott a klasszikus próféták kezdetben
nehezen érvényesültek a szellemileg alacsony színvonalon
mozgó jövendőmondókkal és álomfejtőkkel szemben. A pró-
féták ugyanis nem voltak jövendőmondók, se álomfejtők
olyan értelemben, mint az endori halottidéző asszony(I. Sá-
muel 28). A kinyilatkoztatás és az ~hlet sokkal bonyolultabb
valami.

Ha a kínyilatkoztatást és az ihletet pszichológiai szem-
pontból meg akarjuk érteni, az intuíciá fogaimából kell kiin-
dulni. A régebbi pszichológia ezt a fogalmat nem ismerte.
Azon a véleményen volt, hogy gondolkodásunk asszociációk-
ból, képzettársításból fejlődik ki és minden esetben a logika
szigorú törvényeinek meg;felelőenműködik. Ma azonban már
biztosan tudjuk, hogy az alkotá gondoLat mindig intuitív ter-
mészetű, spontán módon, hirtelen villan fel, az újdonság bé-
.lyegét viseli magán, s addig nem is sejtett megvilágítás ba he-
lyez lényeges összefüggéseket.

Az intuíció belső megvilágosodás, belső látás. Nemcsak
a művészek, tudósok dolgoznak intuícióval. Erkölcsi állás-
foglalásokban , vallásos személyiségeknél is előfordul. Amikor
például egy addig meg nem érett sorsfordulat új értelmet
nyer. Vagy amikor a természeti vagy történeti jelenségek so-
rában hirtelen rnélyebb összefüggések tárulnak fel. A vallá-
sos ember az intuíciókat, sugallatokat, belső látásokat, vallá-
'sos élményeket Isten ajándékának, tágabb értelemben vett
kinyilatkoztatásnak tartja. C. G. Jung szerint is a vallásos él-
mény isteni kinyilatkoztatás. Pszichológiai szempontból azon-
ban a vallásos intuíció nem különbözik a többi .Jcözönséges"
intuíciótól. Kétségtelen, hogy például Pál apostolnak vagy
Jeremiás prófétának sok gondolata intuitív módon keletke-
zett. Egyes esetekben ez még ma is megállapítható.

Minden nagy művész, gondolkodó, tudós, feltaláló is-
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meri az intuíciót. Az intuíció révén keletkezett alkotások, fel-
fedezések, gondolatok nagymértékben előmozdították az em-
beriség szellemi felemelkedését és előrehaladását. Ezek nem
primitív Iiallucinációk .réyén, eksztázisok-közben jöttek létre,
hanem sokkal bonyolultabb módon: sok munka, fáradság,
nagy példaképek kitartó tanulmányozása után, mindenek
előtt pedig rendkivüli tehetségek, adottságole alapján, a belső
látás, a legmagasabb intuició áldott pillanataiban. Erről a va1-
lás igazi szentjei is sokat tudnak heszélni.

Nietzsche is tud az inspirációról: "Van valakinek fogalma
a XIX. század végén, mit mondtak nagy idők költői sugal-
mazásnak (inspirációnak)? Megmondom. Ha legkisebb nyo-
ma volna bennem a babonának, nem tudnék szabadulni a
gondolattól, hogy emberfeletti hatalmaknak vagyok pusztán
szócsöve, megtestesülése, médiuma. Ez a fogalom: kinyilat-
koztatás, megfelel a ténynek abban az értelemben, hogy
hirtelen valami látható, hallható lesz, kimondhatatlan bizo-
nyossággal és finomsággal, valami, ami az egyént legmé-
lyén megrázza, megrendíti. Az'ember hall - de nem kuta+.
Kap, de nem, kérdi, ki ad. Mint a villám, felvillan a gondo-
lat, biztossággal, kifejezetten, kétség nélkül. Sohase kétel-
kedhettem, sohse választhattam."

Az intuíció csupán egyik különleges esete annak a je-
lenségnek, ha valamire úgy nézünk, mint szimbólumra, jel~
képre, amelynek értelme van. Aki látja és érti ezeket a jel-
képeket, az éppen úgy jár el, mint a matematikus vagy a
technikus, amikor logikai szimbólurnokkal foglalkozik. Ezek-
ben sem lehet semmiféle abnormis vagy beteges állapotot
'látni. A prófétai kinyilatkoztatások tekintélyes része ilyen
Intuíción alapszrk, anélkül, hogy eksztázisra vagy vízióra kel-
lene gondolni. Vallásosságuk, Istennel való belső kapcsolatuk
következtében a próféták intuitívek, mélyebben behatoltak a
valóságba, a történelmi fejlődés összefüggéseibe, mint aho-
,gyan az kertársaik számária lehetséges volt.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ótestamen-
tomi prófécia különböző fokozatokat tüntet fel. Az endori
halottidéző asszony olyan egyszerű jósnő volt, mint amilyen
még ma is akad. Egyes prófétáknál is, mint amilyen Sámuel,
találkozunk babonás képzetek maradványaival is. Míg azután
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B) Elme-, ideg- és lelki betegségek

a nagy próféták a szellemi életnek és az Istennel való közös-
ségnek a legmagasabb fokait érték el. Ezek a magaslatok a
legtisztább vallást jelentik.

A prófétálás lényegét rossz helyen szokták keresni: eksz-
tázisokban és víziókban. Pedig nem ez a rendkívü li benne.
hanem a prófétai vallásosság bensősége és magas szellemi
színvonala. A vallás behatóbb megismerése figyelmünket itt
is a lényegtelenről a lényegre irányítja.

A lélektan szomorú fejezetével fogunk most foglalkozni.
Ez azonban szükséges, mert találkozhatunk ilyen beteg-

ségekkel. s ha felismerjük őket, tudnunk kell, mi a teendő.
Azt is tudnunk ken, hogy milyen az elme-, az ideg- és a lelki
betegek vallásossága, Iehetséges-e erről egyáltalán szó.

1. Gyöngeelméjűek. Itt három fokozatot különböztetünk
meg, ezek: debilitás, imbecilhtás és idiotizmus.

A művelődésre képtelen, nevelhetetlen idiótáknál vallá-
sos életről szó sem lehet. A vallási élet külsőségeiből azon-
ban valamit árvehetnek. A vallást nem értik. Vallásosságuk
mindig kívülről rájuk ragasztott valami marad. Vallásos meg-
nyilatkozásaik sekélyessége is ezt mutatja, melyek teljesen a
környezetüktől függnek. Megtérésre azonban könnyen rábír-
hatók. Elég egy kicsit barátságosabb bánásmód, egy kis enni-
való, s az idióta máris hajlandó megtérni.

2. A pszichopaták. Ezeknek az érzelmi és akarati élete
nincs rendben. Két alcsoportra oszlanak. Vannak pszichopa-
ták, akik önmaguk miatt szenvednek. És vannak olyanok,
akik a közösségi életet zavarják.

Ide tartoznak a hyperthymikus (élénk kedélyű) pszicho-
patak. Ezeket aktivitás jellemzi. Szüntelenül vitatkoznak, ve-
szekszenek, a maguk igazát keresik és perlekednek. A megté-
rés náluk legfeljebb homlokzatcserét jelent.

Ide tartoznak azok is, akiknek a kedélyállapota labilis:
gyakran váltakozó szeszélyek jellemzik őket.

Ide tartoznak a robbanékonyak, az indulatosak, a min-
denáron érvényesülni akarók, akik hazugsággal, sértődések-
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kel terelik magukra a figyelmet, olykor erőteljes vallásos te-
vékenységgel is, gyakori templomlátogatással, s a különleges
egyházi szelgálatok tolakodó igénybevételével.

Az eddigiek az élénk kedélyű pszichopatak.
Vannak kedélytelen pszichopaták is. Ezek nem ismerik

a szégyent. Lelkiismeretnek és lelkiismeretfurdalásnak nyoma
sincs náluk (moral insanity). A vallásos életnek sem. Ide tar-
toznak az akaratnélküliek is, akik olykor elzüllött fiatalok
közül kerülnek ki. Ezeknél semmiféle vallásosság nincs.

Más a helyzet az alábbi elmebaj oknál.
Mániás-depresszív betegek. Rögeszméik vannak. Hipo-

chonderek. Szerétnek valamilyen szilárd, vallásos talajra tá-
maszkodni. Nincs önbizalmuk. Gyakran kényszerképzetek jel-
lemzik őket. Szekszuális kényszerképzeteik főleg imádkozás és
istentiszteleti szertartások közben zavarják őket. Az ilyenek
ellen kifejtett küzdelmük túlzott vallásosságra késztetheti
őket.

Egy 23 éves banktisztviselő nagyon szenvedett homo-
szekszuális vágyai miatt. Ezért egy nagyon kegyes szektá-
hoz csatlakozott. Sokat imádkozott. Sokszor egész éjszaka
vallásos iratokat olvasott. Görög nyelvi órákat is vett, hogy
az Üjtestamentumot eredetiben olvashassa. De mindez
nem segített rajta. Emiatt teljesen elfordult a vallástól.

Ilyenek a fanatikusok is. Nagyon tevékenyek. Néha na-
gyon közönyösek. Olykor vallási reformerek szerepé t ját-
szák. Máskor különcködnek.

A gyöngeelméjűek és a pszichopatak csoportjain kívül
egy harmadik csoportot is meg szokás különböztetni, amelyet
abnormis lelki reakciók jellemeznek, háromféle formában.

1. Erzékcsalódások. Elősegítői a rendkívüli testi erőfe-
szítések, elfáradás, túlzott aszkézis, virrasztások, intenzív fog-
lalkozás vallásos gondolatokkal, lelkigyakorlatok, zarándokla-
sok, evangelizációk stb.

2. Tudatkiesések, tudatcsökkenések, súlyos lelki meg-
rázkódtatások (vasúti szerencsétlenség, háborús események
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kapcsán). Régebben sok volt a vallásos alvajáró (szomnam-
bulizmus). Ma ilyen kevés van.

3. Hisztéria. Ezt a betegséget olyan testi zavarok (bőr-
bajok, hólyagképződések, hajszálcsöves vérzések, stigmatizá-
ciók) jellemzik, amelyeknek lelki okai vannak.

*
Az agysérülések következtében beálló lelki zavarokat

éppen csak megemlítjük.
Fontosabb számunkra az epilepsziás betegek csoportja.

Ez a betegség idővel változik. A beteg állapota egyre rosz-
szabbodik. Körülményessé, nehézkessé, fecsegövé válik. Ro-
hamok előtt különös vallásos hangulatai vannak. Dosztojev-
szkij, aki maga is epileptikus volt, "Kovalevszka Szonja ifjú--
kari visszaemlékezései" című regényében (1897)írja a követ-
kezöket:

"Ti mind egészségesek vagytok, és nem is sejtitek, mi--
Iyen az a boldogság, amelyet mi epileptikusok a roham
előtti másodpercben érzünk. A Koránban Mohammed ha-
tározottan állítja, hogy látta a paradicsomot, sőt, hogy ott.
volt. Minden okos bolond meg van róla győződve, hogy
Mohammed csaló és egyszeruen hazudik. ne nem! Nem
hazudik! Tényleg a paradicsomban volt epiIepsziás rohama'
idején, amelyben hozzám hasonlóan szenvedett... Sem-
milyen örömmel, amelyet ez a világ nyújthat, nem cserél-
ném el ezt a boldogságot."

Egyes betegeknél levertség és depresszió jelentkezik
roham előtt. Némelyek az ördögöt látják, gyakran bigottan
vallásosak.

*

Egy következő csoport acyklothym betegek csoportja,
Ok nélkül szomorkodnak vagy vidám a. hangulatuk. Lelki
úton ezeket a lelki elváltozásokat befolyásolni nem lehet,
Gyakran öngyilkossággal végződnek. A betegség okait ma
még teljes homály .fedi.
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Egy 53 éves asszony, kereskedő felesége, a depresszió>
idején szemrehányásokat tesz magának, hogy gyermekko-
rában onanizált és hogy 12-13 éves korában egy péknek
az ölébe ült. Attól fél, hogy emiatt nem jut a mennybe és
hogy itt a földön örökké kell élnie, mert Isten megfeled-
kezik arról, hogy elszólítsa a földi életből. Ezért van az, is,
hogy az üzlet mostanában rosszul megy: Isten lassanként
megvonja tőlük az ennivalót is, hogy egészen elszegényed-
jenek és éhen-pusztuljanak.

Itt is gyakran túlzott vallásosság észlelhető. A szaksze-
rűtlen vigasztalás csak még, jobban belekergeti az ilyen be-
tegeiket a kétségbeesésbe. Az is előfordul, hogy elidegened-
nek a vallástól, s nem tudnak többé hinni, imádkozni, úr-
vacsorát .venni stb.

Az ilyen betegeknél önkéntelenül is felvetődik a kérdésr'
hogy vajon nincsenek-e ennek a betegségnek tisztán vallási
okai? Mert ennek a betegségnek a teljes mechanizmusa val-
lási talajon zajlik le. Nem úgy van-é, hogy csak innen kiin-
dulóan lehetne ezeken a betegeken segíteni? Tény, hogy ezidő
szerint orvosi eszközökkel, módszerekkel ezt a betegséget
gyógyítani nem lehet.

*
Az utolsó csoport a sizofréniásokat (dementia praecox)-

foglalja magában. Ezeket nagyon nehezen leírható állapotok
jellemzik. A nép őket tartja kimondattan bolondoknak, őrül-
teknek. Csaknem mindig gyógyíthatatlanok, A személyiség;
a tudat, a lélek bennük darabokra szakadt, s elváltozott. Amit
korábban vallási tébolynak neveztek, az is idetartozik; Kinyi-
Iatkoztatások, megvilágosodások, elhivatásí élmények is elő-
fordulnak náluk.

Egy katolikusasszony (35 éves) elmondta hogy ő csak
azt beszéli, amit hall. Nem magától szól han'em azt mond-
ja, amit .a, Lélek sugall neki. "Isten ~rófétanője leszek,
hogy a világot megváltsam. EJ fogom nektek küldeni azt.
akit megígértem, az igazságnak lelkét. Az én lelkem .a
Szentlélek, az igazságnak lelke", - ezeket hajtogatja. Jé-
zust őmiatta fogják dicsőíteni és megbosszulni. Kijár neki
az, a k~l'0na,amelyet Jézus kapott. Tébolyult rögeszméi
szetfolyoak. Alig lehet rendszerezni őket. .

255



Az ilyen betegek gyakran "megtérnek".
Természetes, hogy mindenütt, ahol elmebetegség gya-

núja forog fenn, szakorvost kell igénybe venni.

*
Az elmekórtannál közelebb áll a valláslélektanhoz a

pszichoterápia, a lélekgyógyászat modern módszere. A pszi-
choterápiaaz idegbetegségek lélektana. Freud, Adler, Jung
és sokan mások a megteremtői. A pszichoterápia a valóság-
nak azzal a területével foglalkozik, mely a normális lelki élet
és a gyógyíthatatlan idegbetegségek között van. Ilyenek: a
neurózisok, a hisztéria, a dadogás, álmatlanság, nemi visszás-
ságok stb. A pszichoterápia fedezte fel tulajdonképpen a be-
tegségeknek ezt a területét és gyógymódját.

Övakodnl kell attól, hogy a teológusok, lelkészek a
pszichoanalízis (lélekelemzés) technikájának elsajátításával
lélekgyógyászattal akarjanak foglalkozni. Ellenben helyes 'az,
'ha a lelkészek pszichológiai tájékozódásuk során a pszicho-
terápiával is megismerkednek.

A pszichoterápia nagy sikereket ért el. Legnagyobb si-
kerét abban látják, hogy nemcsak idegbetegeket. hanem gyó-
gyíthatatlanoknak tartott elemebetegek egész sorát is sike-
rült kigyógyítaniok.

A pszichoterápiával mi itt részletesen nem foglalkozunk.
Magyar nyelven is bőven kapunk tájékoztatást róla. Arra
korlátozzuk magunkat, hogy egy igen jelentős lélekgyógyász
orvost, I. H. Sohultz berlini professzort mutassuk be köze-
lebbről.

Eleinte Freud és Adler feltűnést keltő felfedezései felé
fordult a figyelme. Sok kíváló szakkönyvet írt. Az orvosi
hipnózisról szóló könyve magyar fordításban is megjelent.
A valláslélektan szempontjából .külőnös en nevezetes 1925-
ben megjelent írása: "A pszi-choterápia sorsdöntő órája".
A pszichoanalitikai iskolák Freud, Adler és Jung vezetésével
mínden korábbi pszichológiai, pszichiátriai, orvoslélektani és
valláspszichológiai eredmény figyelmen kívül hagyásával, sőt
megvetésével dolgoztak. A pszichoterápia nagyszabású gyó-
gyító iparrá fejlődött, Schultz felhívta a figyelmet arra, hogy
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nagy vívmányait a pszichoterápia akkor tudja tartósítani, ha
elszigeteltségéből kilép és kapcsolatot keres a többi lélektani
irányzat eredményeivel. Különösen jelentősnek tartjuk, hogy
ebben az írásában Schultz a tapaszta1ati valláskutatás addigi
eredményeivel pozitive foglalkozik, sírásának egyharmad
része Girgensohn főművéről szól.

Schultz kísérleti úton nyert eredményekre építette gyó-
gyító eljárását. Elsősorban a lélek tevékenységei, a lelki funk-
ciók és aktusok érdekeltek, s nem az addig egyoldalúan érté-
kelt lelki tartalmak és képzetek. Ez maga nagy lépést jelen-
tett Freudon túl. Foglalkozott a vallásos megváltozás, a meg-
térés jelenségeivel is. Hangsúlyozta, hogy mindenek előtt a
vallásos élmény pszichológiai feldolgozása jelentett számára
lényeges segítséget. Gyógymódjának az autogén tréning ne-
vet adta. 1932-ben jelent meg erről szóló híres könyve. Az
énből kiinduló öntevékény gyakorlatok (autogén tréning) pi-
hentető, lazító, kikapcsolódást előidéző hatásúak. Velük a leg-
különbözőbb lelki zavaroknál nagy eredményeket tudott el-
könyvelni. Az autegén-tréning' felfedezése talán még nagyobb
~ordulópOlntotjelent a lélekgyógyászat terén, mint a tudatta-
lannak és a hipnózisnak a felfedezése. Azautogén tréning
igen súlyos idegi megbetegedéseknél is jótékony hatást fejt !ki.

Kevésbé eredeti lelki gyógymódok is vannak a pszicho-
terápia úttörő iskolái mellett. Ezek művelői közül igen
jelentős F. Künkel (magyar fordításban is megjelent: A kö-
zösség c. munkája). Ide sorolható E. zur Nieden is, akinek
"Éneddel beszélgetek" c. rnűve szintén megjelent magyar
fordításban. Ezek ra .könyvek jó segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy rendbejöjjünk önmagunkkal, embertársainkkal, a világ-
gal, Istennel.

A modern pszichoterápia kulturtörténeti jelentőségével
bővebben nem foglalkozunk. Hálásan említjük meg, hogy an-
nak életközel, bátor és elszánt kutatómunkája a nyilvánosság
szemét felnyitotta azoknak a nagy feladatoknak a meglátá-
sára, amelyeket a lélek világa állít elénk.

Sokszor felvetik a kérdést, hogy egyáltalán miért van-
nak elme- és idegbetegségek. Mi értelmük van ezeknek a lát-
szólag teljesen értelmetlen, szörnyű betegségeknek? Különö-
sen az elmebetegek hozzátartozói viaskodnak ilyen kérdések-
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kel. Mást mi sem mondhatunk, mint azt, hogy ezekkel a be-
tegekkel is az emberszeretet parancsa szerint kell bánni, s
gyógyulásukat lehetőleg elő kell segiteni. De különösen fon-
tos, hogy szakítsunk azzal a látszólag vallásos nézettel, mely
minden elme- és idegbetegben megszáHottat lát. Az ilyen
felfogás nem méltó az emberszeretet erkölcsi törvényéhez és
nem is segit az ilyen betegeken.

*
A pszichiátria és a pszichoterápia mellett a kriminál-

pszichológia, vagyís a gonosztevők pszichológiája nyújt igen
fontos szolgálatot abnormis emberek megértéséhez. A kri-
minálpszichológia a lelki élet megdöbbentő elfajulásait lep-
lezi le. Nem könnyű, de mégis nagyon tanulságos képet al-
kotni arról, hogy milyenek a gonosztevők és hogy például
mit értenek szeretet, szerelem, eljegyzés, házasság, barátság,
vallásosság, imádság stb. fogalmán. Az a rendkivüli durvaság,
elvadultság, érzéketlenség és szívtelenség, amely a gonosz-
tevőket jellemzi, bizonyos elmebetegségek tüneteivel határos.
De az átlagembereket is jobban megismerjük a kriminál-
pszichológia segítségével. Már hangsúlyoztuk, hogy igazi val-
lásosság józan önmegismerés, az ember realisztikus szemlé-
lete nélkül nem lehetséges. Külőnősen az ifjúságot nem sza-
bad idealista és romantikus ernberszernlélettel félrevezetni.
Az ideált megközelítő jellemes emberek ritkán fordulnak elő
az életben. S akkor is csak hosszas fejlődés és súlyos küzdel-
mek eredményeképpen. Ha hamis eszményeket plántálunk
az ifjúságba, szinte szükségképpen vallanak kudarcot a hi-
vatásteljesítésben, a munkában és a házasságban. A valósá-
gos ember nem valami félig eszményi, sőt már csaknem tel-
jesen tökéletes lény, valamilyen "Übermensch". Önmaguk
túlbecsülése, brutális önérdek, az őszinteség hiánya jellemzi
és választja el egymástól gyakran az egyes embereiket és a
népeket is. Ezért olyan nehéz és fontos a békét kicsiben és,
nagyban biztosítani.

A naív ember indokolatlanul túlértékeli önmagát. Em-
Iítettük, hogy az öntúlbecsülésben rejlenek a rajongó, kép-
mutató vallásosság nagy veszélyei is. Sok rossz házasság szü-
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letik abból, hogy az emberek már fiatal korukban sem őszin-
ték egymáshoz. Az őszinteség, a józan emberszemlélet hozzá-
járul ahhoz, hogy megnyíljon a szemünk az igazi emberi
nagyság meglátására, a múlt és a jelen igazán nagy emberei-
nek felismerésére és tiszteletére. A valóságos ember meg-
ismerése azonban nehéz feladat. Eppen ezért kell sokra be-
csülnünk a modern pszichoterápiát és a kriminálpszicholó-
giát. Azok tényekkel segítenek az ember jobb megismerésére,
Nem mindenki rendelkezik Szokratész bölcsességével:

"Mit értesz azalatt, hogy ismerd meg önmagadat? Nem
nyilvánvalő-e, hogy az önismeret az ember számára a leg-
nagyobb haszonnal jár, viszont az önmagunkkal kapcsola-
tos tévedés nagy károkat okoz? Aki ismeri önmagát, isme-
ri azokat a határokat is, ameddig erői terjednek. Aki azon-
ban nem rendelkezik önismerettel, hanem a saját képes-
ségeit illetően tévelyeg, embertársaival kapcsolatban is így
jár."

Csak hosszú évek gyakorlati munkáia teszi lehetővé ki-
váló pszichológiai képzettség mellett is, hogy lássuk, micsoda
primitív- ösztönök, hiuság, irigység, nagyravágyás, féltékeny-
ség, kapzsiság stb. játszanak szerepet a mindennapi életben,
a hangsúlyozottan vallásos emberek életében is. Ezért nem
értik sokan, hogy az olyan nagy vallásos egyéniségek, mint
amilyen Pál apostol is volt, miért éppen ezeket a bűnöket
ostorozzák a leginkább.

c) Tisztán vallási természetű beteges jelenségek

Itt olyan jelenségekről lesz szó, ameilyeket nem egész
szervezetünknek testi vagy lelki megbetegedése idéz elő,
A pszichiátria és a pszichoterápia ezért nem foglalkozik ve-
lük. A vallási jelenségeknek ezt a területét még tervszerűen
fel kellene tárni. A modern pszichoterápia a valóságnak új,
addig ismeretlen területét tárta fel. Ilyen új területet jelen-
tene más értelemben a tisztán vallási természetű beteges je-
lenségek világa is.

A megelőzőkből azt a következtetést vonhatnánk le,
hogy a vallásosság és a betegség gyakran együtt jár. Sőt,
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mintha a vallásosság sokszor gyógyíthatatlan ideg- és elme-
betegségeket idézné elő. A tények előtt szemet húnyni, strucc-
politikát folytatni mernlenne helyes. Bizonyos azonban, hogy
rengeteg az olyan ember, aki vallásos és egészséges. Mégis
tisztázni kell, hogy mikor idézhet elő a vallásosság beteges
jelenségeket és mikor nem, s főleg, hogy milyen vallásosság
idézi elő őket. Ezeket a kérdéseket aránylag könnyű meg-
válaszolni valláslélektani alapon, az eddigi eredmények
alapján.

A vallásosság pszichológiai alapstruktúrájából kell ki-
indulnunk. Így nem nehéz megállapítani, hogy mi beteges,
és mi nem, mi helytelen és rni nem. Tudjuk, hogy a vallásos-
ság három tényezőból tevődik össze. Az első az istengondolat,
a vallásos gondolat, a gondolati tényező. A második a lélek
sajátságos aktív vagy passzív tevékenysége (én-funkció).
A harmadik az egyéni tényező: az érettségnek, a vallásos fej-
lettségnek a különböző stádiumai és fokozatai.

Ra ezek a tényezők nincsenek rendben, akkor beteges
tünetek következhetnek be. És mikor nincsenek rendben a
vallásosság alaptényezői? Akkor, ha nem fejlődtek ki vagy
rosszul fejlődtek ki, vagy elsatnyultak és elfajultak. Vagy pe-
dig, ha túltengenek. a többiek rovására túl erősek. Ezeknek
kellemetlen kihatásai lehetnek az egészségre is. Amikor tehát
azt nézem, hogy egészséges-e valakinek a vallásossága, akkor
azt kell vizsgálnom, hogy 'a vallásosságának ezek az,összetevői
rendben vannak-é. Ha pedig beteges jelenségekkel kerülök
szembe, akkor azt kell néznem, hogya három alaptényező
közül melyik nincs rendben.

Vizsgáljuk meg először, hogy hogyan áll valaki a val-
lásosság funkcionális összetevőjével!

Az én aktivitása éppen úgy elsatnyulhat, mint az izom-
zat. Lehet, hogy ki se fejlődött. Ahol ez így van, ott a vallá-
sosság meglehetősen külsőségessé lesz. Hiányzik belőle a ben-
sőséges melegség, a mélység, az élet. Nincs vonzereje. Hideg
és megfontolt. Inkább taszít, mint vonz. De hogyan lehet a
lélek tevékenységet, aktlvitását vagy tudatos passzivitását
megmozgatni, kifejleszteni? Gyakorlatilag a meditáció, az
imádság, énünk Ielkeresése, magunkba szállás, a lelkiismeret
kifejlesztése, istentiszteletek látogatása vezet eredményre?
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Nyilvánvalóan. Most annyit, hogy énünknek. lelkünknek a
rugalmassága nagyon lényeges.

Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan állunk a gon-
dolati tényezővel, a vallásos vagy istengondolattal.

A gondolati tényező szintén nagyon fontos szerepet ját-
szik az egészséges vallásosságban. Ha a vallásos gondolat-
világ elszegényedik, elsatnyul vagy túlságosan felburjánzik
és túlteng, abból egyaránt bajok származhatnak. Nehéz el-
dönteni, hogy vajon a hiányok, a fejletlenség, vagy pedig a
túlzások okoznak-e nagyobb bajt. Az is ve zélyes, ha a val-
lási gondolatok nincsenek rendben, nevezetesen, ha lelki tar-
talmainkat, képzeteinket. érzelmeinket nem irányítják és nem
határozzák meg gondolataink, közelebbről az istengondolat.

Az elsatnyulást, elfajulást, a csökevényes állapotokat
különféle okok idézhetik elő. Például, hogy valaki milyen ha-
tásoknak volt kitéve gyermek- és ifjúkorában. Részesült-e
szülői szerétetben. Nem volt-e elkényeztetett egyke, aki kö-
vetelőző egoistává fajuit. Nincs-e veszélyes szenvedélye, mely
minden finomabb lelki rezdülest elfojt. Lelkünk személyes
oldala elsatnyul, eltompul vagy válságba kerülhet akkor is,
ha hivatásteljesítésünkben túl vagyunk terhelve, vagy ami-
kor halaszthatatlan teendőink huzamosabb ideig egyoldalú
koncentrációra kényszerítenek. Ilyenkor vallási téren elfá-
sulás, elkedvetlenedés következhetik be. A túlságos elfáradás,
erőink túlzott igénybevétele, a kimerülés, mint tudjuk, hallu-
cinációkat is előidézhet.

A vallásosság funkcionális oldalána'k -elsatnyulása mel-
lett nagy veszélyt jelenthet a másik véglet: a túlzás, a túlten-
gés. A vallásosság nem normális relerősödése átmenetileg
egészséges embereknél is előfordul. Ha valamilyen különös
problémánk van, ha nehézségekkel kell megbirkóznunk, ha
bánatunk van, akkor természetes, hogy a mélyről igyekszünk
erőt meríteni, tehát vallásosságunk felerős.ödik. De amikor az
okok megszűnnek, akkor az egészséges ember vallásossága
visszatér megazokott medrébe. De mesterségesen is lehet a
vallásosságot fokozni, erőltetni, eltúlozni, például tartós böj-
töléssel; magánnyal, rajongó vallásos iratok kitartó és kon-
centrált olvasásával. Azok a rajongók tartoznak ide, akik ál-
lítólag direkt és privát isteni kínyilatkoztatásban részesülnek,
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akiknél beteges hallucinációklépnek fel, s akik végül is ala-
csony ösztönök uralma alá kerülnek, s féken nem tartott
szenvedélye1k és zabolátlan képzeletük ereje nagyzási hó-
bortba, kicsapongásba es mindenféle bűnbe sodorja őket.

Az is előfordul, hogy olyanok, akiknek jelentős akarat-
erejük van, vagy különleges előítéleteik és eszményeik van-
nak (pl. a misztikáról), vallásosságuk fokozását tervszerűen
rnűvelik, ami évtizedekig is eltarthat. Ebből tudathasadás.
ideges nyugtalanság származhatik, Kettős én fejlődhetik ki:
a) a kegyeskedő, túLzó én, aki magát félig vagy egészen szent-
nektartja és b) a mindennapi én, melyet a vallásos én teljesen
érintetlenül hagy. Az általános elgyengülés miatt ez a máso-
dik én rendszerint ingerült, gyűlölködő és zabolátlan. Az
ilyen ember nagyon vallásosnak tartja magát, ebből azon-
ban környezete nagyon kevés jót tapasztal. Nem ritkán ve-
szekedési hajlam, önuralomhiány jellemzi. Az életben gyak-
ran csődöt ariond és mindenféle sötét dologba belekeveredik.
Nem jelent jó ajánlólevelet a vallásosságnak.

A túltengő vallásosság automatikusan tovább fokozódik.
Önmagát Icivéve míndent kiszorít a tudatból. A külvilá:ggal
megszakad a kapcsolata, nincsenek feladatok. amelyekért
küzdene. A tudatot vallásos motívumok töltik be teljesen. Az
ilyen elszigetelődött ember egyre jobban belebonyolódik fan-
tasztikus gondolatvilágába. A vallásos izgalom tehát abban az
esetben, ha a mások iránti érdeklődés és felelősség hiányzik,
az illető pedig korlátolt, beteges formákat ölthet. Már Girgen-
sohn megállapította, hogy a vallásos képzeteket, érzéseket,
még a hallucinációt is a gondolatok kormányozni, irányítani
képesek, s ez nagyon fontos és szükséges, A gondolati ténye-
zőnek az érzések és képzetek feletti uralma tartja egyensúly-
ban a vallásosságot.

A vallási túlzások tévedésekbe és tévelygésekre vezet-
nek. A lelkész iránti rajongást sokszor szekszuális 'Vágyak fű-
tik. Azonban a vallásos eredetű megbetegedések gyökerei mé-
.lyebben vannak, mint ahogyan azt a pszichoanalízis sejtette.
Olyan mélységekből erednek, amelyeket éppen a .mély lé-
lektan" nem ismert fel. Vannak rendkívül súlyos konfliktu-
sok, lelki feszültségek, amelyeket áthidalhatatlan vallási vagy
erkölcsi ellentmondások idéznek elő.
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Már évszázadunk elején rájöttek arra, hogy a lelkiisme-
reti konfliktusok gyakran lelki és ehhez csatlakozóari testi
zavarok forrásaivá lehetnek. Mi itt a hangsúlyt arra tesszük,
hogy nemcsak az erkölcsi, hanem a vallási konfliktusok is
hasonló hatást fejthetnek ki.

Noha szekszuális, sőt homoszekszuális mozzanatok val-
lási természetű beteges tünetek közt gyakran előfordulnak, ezt
.se szabad eltúlozni. A szekszuális hajlamok finom formában
is jelentkezhetnek anélkül, hogy az illetők tisztában lennének
természetükkel. Sok esetben mint plátói rajongás jelentkez-
nek, azonban így is akadályt jelentenek a tárgyilagos, ren-
des magatartásban, a házaséletben stb. Helytelen lenne, ha a
vallásosság minden túltengését rnorális és szekszuális eltéve-
lyedésekkel 'hoznánk kapcsolatba. Lehetséges, hogy valaki
túlzó rajongó vallásos életet él, s mégis rendben van erköl-
-csileg.

A vallásosság túltengésének a veszélyei inkább szociá-
lis téren észlelhetők. Az egzaltált valűásosság számos formája
közösségellenes. A rajongó és a misztikus magányos cellába
húzódik vissza, kerüli a "felületes" emberek társaságát. Van-
nak olyan vallásos túlzók, akik megosztják az egyházat, s a
gyülekezet körén belül vagy azon kívül csoportokat, szektá-
kat szerveznek. Így jött létre századunk sok széktája. Ezek-
nél a szektáknal az egzaltáltság ésaz eksztázis legkülönbözőbb
fokozatai val lehet találkozni. A tudatosság alatti és feletti ál-
lapotok s a médiumok ezeken az összejöveteleken fontos sze-
repet játszanak. Jehova tanúí és a spiritiszták is ide tartoz-
nak. Ilyen beteges jelenségek nemcsak egyszerű embereknél
fordulnak elő, hanem az úgynevezett műveltek körében is.

*
Foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy vajon a val-

lás mennyiben jelent gyógymódot. Mit tud tenni a betegek
gyógyulása érdekében?

A vallásosságot sokszor úgy magyarázzák félre, hogy
annak orvosi feladatokat kell megoldania. Elsősorban rajongó
körökben lehet ilyen félreértésekkel találkozni. A vallásnak
egészen más feladatai vannak, minthogy betegeket gyógyít-
son. Mégis kétségtelen, hogy a hit és az imádság olykor gyó-
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gyulást idéz elő. A vallás gyógyhatása azonban sokkal mé-
lyebb értelemben veendő. E tekintetben fontos a lelkiismeret
műkődése, Több betegség elfojtott lelkiismereti konfliktus kő-
vetkezménye. Ahelyett, hogy valamilyen fájdalmas élményt.
kínzó konfliktust belsőleg feldolgoznánk, vagyis a tudat, a
lelkiismeret, az ész és la felelősség világosságába állítanánk,
belefojtjuk a tudattalanba, s nem akarunk tudni róla. A nor-
mális és egészséges út helyett ezt a helytelen utat választ-
juk, amivel tudathasadást. két különböző én kialakulását se-
gítjük elő. Ez pedig sok lelki zavarnak és beteges tünetnek
lehet a forrása.

A lelkiismeret működése tehát igen lényeges 'az egész-
ségben is és a betegségben is. A lelkiismeret átfogó, majd
megnyugtató, majd ébresztő tevékenységet fejt ki. A pozitív
indításokat és tetteket erősíti, helyesli s beleépíti a személyi-
ségbe. A rossz gondolatokat és tetveket pedig elítéli, s a
lehetőség szerint távoltartja, kiiktatja, kiűzi az énből,
A már említett elutasító és elsajátító aktusok ebben
nagy szerepet játszanak. A lelkiismeret sokoldalú működésé-
nek az ismerete sok mindent megmagyaráz a vallási és lelki
természetű megbetegedésekből. A lelkiismeret egészségesmű-
kődését ápolni és elmélyíteni lehet, úgyhogy így az egész sze-
mélyiség érettebbé, zártabbá, teljesebbe formálódik. Elhanya-

"golás,helytelen bánásmód következtében viszont a lelkiisme-
ret eltompul, eldurvul vagy egyszerűerr kiszorul a tudatbóL
A lelkiismeret elhanyagolása tehát az embert nagy veszélybe
sodorhatja épp úgy, minthogyha a hajósnak vagy a pilótának
elromlik az iránytűje.

Súlyos lelkiismereti válságok tudathasadásra vezetnek.
Ilyenkor az erniberegyre inkább összeütközésbekerül a való-
sággal. Konfliktusai egyre jobban elmélyülnek. Végül vagy
elkeseredik és 'hátat fordít eszményeinek,vagy pedig a valóság
elől valamilyen tényleges vagy képzelt betegségbe rnenekül,

Az ilyen tragikus életalakulástel erősen különbözik a
pozitiv vagy normális fejlődés. Ebben nagy szerepet játszik
az egészséges gondolatok uralma az egyéb lelki tartalmak,
mindenekelőtt a képzetek és az érzések felett. A lelkileg
egészségesés a beteg -közötta diatár ettől függ, nevezetesen a
gondolatoknak a képzetek feletti uralmától. Beteges jelenség,
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ha valaki képzetelnek a folyamatát nem tudja gondolataival
szabályozni, ellenőrizni, mintegy vezérfonalra fűzni. Sok be-
tegség nem annyira a képzetek milyenségétől függ, hanem
inkább attól, hogy azokat hogyan értelmezi és hogyan építi
lelki életébe az illető. Kényszerképzeteknél, rögeszméknél a
legfontosabb pathológiai ismertetőjel a felmerülő képzetanyag
kormányzásának és fékezésének a hiánya. Másrészt pedig,.
hogy rögeszmeszerű gondolatösszefüggések keletkeznek, me-
lyek a képzetanyagnak groteszk formát adnak. Szellemileg
az az ember normális és egészséges, aki képzetalkoto tevé-
kenységét rendezni, irányítani és tárgyilagosan magyarázni
tudja. Nem szabad tehát a képzeteket túlbecsülni. A funkciók
játszanak döntő szerepet a lelki életben. Ahol a lelkiismeret
éber, ahol állandó az önellenőrzés, ahol az ember arra törek-
szik, hogy őszinte legyen és ne ámítsa önmagát, ahol a leg-
végső célokat állandóan és szilárdan szem előtt tartják, ott
nehezen keletkeznek tudathasadások és lelki megbetegedések.
Meditáció, imádkozás, egészséges vallási összejövetelek azok
az eszközök, amelyek az egészséges vallásosságot biztosítják
és helyreállítják.

Még van néhány nyitott kérdés.
Az első az, hogy mi van a bűnneL, a bűntudattal, a "bűn-

teherrel", mely az évek hosszú során át felgyülemlik. Van-
nak, akik úgy érzik, hogy bűneiket soha nem engesztelhetik
ki teljesen, még a halálukkal sem, mert ami egyszer megtör-
tént, azt nem lehet többé meg nem történtté tenni.

Kétségtelen, hogya bűntudat a legsúlyosabb lelki prob-
lémák közé tartozik. Mélyebb analízisek esetéri gyakran ta-
lálkozunk elfojtott bűntudattal, vagyis azzal, hogy az illető
bűnterhétől nem tud szabadulni. A bűntudatról és a lelki-
ismeretfurdalásról éppen ezért nagyon fontos dolgokat tud-
nak megállapítani a pszichológusok. A megváltástanok célja"
hogy a bűntudatot rnegszüntessék, s bűnbocsánatot nyújtsa-
nak. Ezért a vallásosság belsőleg megnyugtató, felszabadító,
megbékéltető, gyógyító hatást tud kifejteni. Lehetőséget nyújt
arra, hogy a lelkiismeretfurdalástól gyötört ember megbékül-
jön embertársaival, a sorsával és Istennel. És ezt a vallás úgy
tudja elérni, hogy a lelkiismeret erejét nem tompítja. Ez az.
egyik leglényegesebb a vallás gyógyhatásai között.
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Foglalkoztunk a vallásos alapélmény funkcionális és
gondolati tényezőjével. az egyéni tényezővel azonban látszó-
lag nem foglalkoztunk. Pedig ez is nagyon lényeges, Mindig.
szemelőtt kell tartani, hogy egy-egy vallási természetű meg-
betegedésnél az illető a lelki érettség milyen fokán áll. Az is
világos, hogy érett, kevésbé érett vagy éretlen emberek va-
lóságával kell számolni. Kiskorúaktól nem lehet. olyat kí-
vánni, amire csak a tapasztalt, idősebb emberek képesek. Ta-
pasztalt, érett embereket pedig nem szabad gyerekes dolgok-
kal terhelni. Az én tevékenysége, annak különböző fokozatai,
valamint a gondolati tartalom a lelki érettség dolga. A val-
lásosság három alaptényezője tehát szorosan összefügg egy-
mással. A három tényezőnek egyensúlyban kell lennie ahhoz,
hogy a vallásosság egészséges legyen. Az egyensúly megbom-
lása zavarokat idéz elő. A kibernetika jut az ember eszébe.
A vallásos embernek kormányoznia, irányítania kell önma-
gát, lelki életét, lelki tartalmait. egész életfolytatását. Ez a
lelki egészség és az egészséges vallásosság legfőbb titka.
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X. FEJEZET

A VALLÁSOSSÁG KÖZÖSSÉGI FORMÁl

(A vallásos kőzősségek pszichológiája)

Az olyan tudomány, mely keletkezőfélben van, nem
dolgozhatja fel néhány évtized leforgása alatt egész munka-
területet. Eleinte a bonyolultabb jelenségeket későbbre kel-
lett halasztama. Ezekhez a jelenségekhez tartozik a vallásos-
ság közösségí pszichológiája. Eredményeket azonban ezen a
területen is sikerült már elkönyvelnünk. Itt is a rendelke-
zésünkre álló tapasztalati anyagra támaszkodunk. Így szilár-
dabb talajt érzünk a lábunk alatt, mint 'amilyenre W. Wundt
néplélektana épült. Az az ugrás a távoli rnúltba, melyet
Wundt tett hatalmas művében, inkább feltevésekre, mint
eredményekre vezetett. Még nagyobb óvatosságet kell tanúsí-
tanunk az olyan kulturpsziohológiai rnűvekkel kapcsolatban,
amilyenek Spenglertől vagy Huxleytől származnak. Mi ezen
a téren is a valóságnak akarunk a szemébe nézni, s eközben
a lehető legmegbízhatóbb anyagra támaszkodnunk.

A vallás közösségalkotó erő. Vannak ugyan a vallásos-
ságnak olyan formái is, amelyekben a közösségalkotó tenden-
cia a háttérbe szorul. Egészben véve azonban a vallás nagy-
mértékben alkalmas emberek összegyűjtésére és összefogá-
sára. Sokkal inkább, minta jog, a művészet, az erkölcs vagy
a tudomány. Az istengondolat vallásos átélése összekapcsolja
a külön-külön élő egyéneket. Továbbá: az istengondolat azon
a réven, hogy az embert önátadásra bírja, szeretetre nevel.
A vallásos emberek az odaadásban, lemondásban, önzetlen-
ségben és áldozathozatalhan életcélt. sőt örömet találnak.

A vallásosság szocíális kihatásait könnyű megfigyel-
nünk. Az eddigi kísérleti valláslélektani kutatások anyagában
idevonatkozólag is fontos és érdekes megfigyeléseket talá-
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lunk. W. Gruehn ezzel kapcsolatban idézi Vető Lajos egyik
kísér leti jegyzőkönyvét :

Egy 34 éves asszony:
"Jónak kell lennem, sakkor máris kőzelebb jutok Isten-

. hez. (Mit jelent az, hogy jónak lenni?) Ha jót teszek. (Mit
jelent jót tenni?) Olyat kell tennem, ami tetszik Istennek.
(Például Rómába zarándokolni?) Azt már nem. (Rózsafü-
zért imádlwzni?) Azt sem. A szegényeken segíteni, és ha
az ember lefekszik, ne felejtsen el imádkozni. Irigykedni se
szabad. (Ésha az ernber nem tud a szegényeken segíteni?)
Mindenkí tud, nincs olyan szegény ember, aki ne tudna
a még szegényebbeken segíteni ... "

A vaLlásosság a gyülekezetben.

Szinte megdöbbentő, hogya lelkészek mennyire elha-
nyagolták tulajdonképpeni munkaterületük megismerését.
Azt, hogy tervszerűen átkutassák gyülekezetük tagjainak lelki
életét. A vallaspszichológusok e tekintetben valamivel többre
mentek. G. Dehn, Piechowszky, Kietzig protestáns pszicholó-
gusok, katolikus részről Wunderle, Balley, a Closterrnann
testvérek, methodista téren Leitner végeztek figyelemre méltó
kutatásokat. W. Gruehn Vető Lajost is ezekhez sorolja, mint
aki a protestáns egyházi és gyülekezeti kegyességet tanulmá-
nyozta. I

A gyülekezetben a vallásosság eddig tárgyalt minden
formáját és típusát meg lehet találni. A gyülekezetek igen
széles rétegei tartoznak a mágikus vallásosság típusába.

Már említettük azt a templomszolgát, aki úgy érezte,
hogya szent edényekből Isten jelenléte testileg észreve-
hetően sugárzik ki.

Említettük azt a teológust is, aki úgy érezte, hogy ami-
kor kezeit a lelkész áldásra emeli, azokból erő árad a gyü-
Iekezetre,

A gyülekezet egy másik nagyon széles rétege a törvény-
vallásba, az erkölcsi-tekintélyi vallásosság típusához tartozik.

Többnyire ennek a gyülekezeti rétegnek a tagjai azok"
akiket egy ház i a sok nak tartanak. Eleven és szemé-
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lyesen is mély vallásosság jellemzi őket. Azonban erősen kö-
tik őket az egyházi formák. A liturgia, régi énekek és a kö-
tött imádságok jelentik számukra a vallásos élet nélkülöz-
hetetlen forrását és gerincét. Sokkal inkább, mint akár az
olvasott, akár az élőszóval hirdetett ige. A prédikációnál
többre becsülik a liturgikus formákat. Szerintük a litur-
giában a hit igenerőteljesen jut kifejezésre, s a templom
feltétele Isten jelenlétének. Ha a templomba lép, az em-
bert valami különleges atmoszféra veszi körül. Isten nem-
csak az igében szól, hanem az egyházi művészet formáiban
is. Enélkül nincs igazi istenélmény. Minden vallásosság eb-
ben a kultikus helyhezkötöttségben gyökerezik szerintük.
Valláslélektani kísérleteit Ki et z i g templomban végezte.
Amikor az előző sorokat j.egyzőkönyvbe foglalta, kísérleti
személye az oltárra mutatott, s azt mondta: "Látod, ho-
gyan olvadnak egymásba a különféle színek, s ott a közé-
pen a kereszt a koszorúval? Ott a kőzépen van a Sa n c-
tum (szentek szentje)".

A mágikus vallásosságra jó példa az is, hogy némelyek
a keresztséget varázslatnak tartják: ha megkeresztelik, a
gyerek keresztyénné válik.

Kisebb csoportok a gyülekezetekben rajongókból, misz-
tikusokból és különcködőkből tevődnek össze. Nem kis szám-
ban vannak olyanok is, akik a gyülekezeteknek mintegy a
peremén helyezkednek el. Ezek meglehetősen egyháziatlanok,
Istenben azonban hisznek.

F. hisz Istenben. Hiszi azt is, hogy Isten személy. Isten
a mindenség teremtője, s a dolgok elrendezője. De a kérő
imádságok méltatlanok hozzá: Isten sokkal magasztosabb,
semhogy apró emberi bajokkal és kívánságokkal szabad-
na hozzá fordulni. Az ő imádsága Isten tisztelete a termé-
szetben. Ott érzi Istennel való kapcsolatát. Noha Jézus-
ban a legnemesebb embert látja, abszolút megváltónak
nem tekinti. Az ember megválthatja saját magát, mivel
alapjában véve jó (Kietzig).

Jellemző a perem-keresztyénekre a következő is:
"Prédikáljon szépen, lelkész úro Én ugyan nem járok

templomba, de nagyon vallásos vagyok. Nehéz időkben
nem léptem ki az egyházból, s most is pontosan megfize-
tem az egyházi adót" (Kieízig).
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Az ídyen primitív és mágikus egyháziablan vallásossá-
got többféleképpen lehet értékelni. Vannak, akik harcolnak
ellene, másoknak az a véleményük, hogy tapintatosan kell
vele bánni, mert az ilyen vallásosságból is igazi, rnély vallá-
sosság fejlődhetik ki.

A gyülekezetekben természetesen nemcsak ilyen töké-
letlen vallásosság fordul elő. A vallásosság különféle formái-
nak és tipusainak a megléte és eloszlása sok minderitől függ.
Függ attól is, hogy a gyülekezet milyen felekezetű. Meghatá-
rozza az is, hogy az egyháztagoknak milyen a műveltségük,
mi a foglalkozásuk és rnilyen korúak. Lényeges az is, hogy
milyen a gyülekezet lelkésze. Ha a lelkész erős egyéniség,
akkor nagymértékben meghatározza' a gyülekezet jellegét..

Eddigi megfigyeléseink szerint igen kicsiny a gyüleke-
zetekben azoknak a száma, akiknek a vallásossága mély,
őszinte, és magas szellemi szinten van. Ennek megállapításá-
ban a valláspsziehológiai alapélmény struktúraja a mérté-
künk. Ha ehhez mérjük a gyülekezet kegyességét, akkor itt
is el tudunk igazodni. A vallásosság alapstruktúraja az az
irányt.ű, mely tájékozódásunkat lehetövé teszi. Lehet dogma-
tikai mértékünk is, például az egyes felekezetek alaptanításá-
nak a Iényegét is mértékül használhat juk az egyháztagok és
a gyülekeztek vallásosségának a tudományos vizsgálatánál és
értékelésénél.

Mindig számolnunk kell azonban azzal, hogy a gyüle-
kezet tagjai között vannak olyan személyíségek is, akiknek
igen mély és érett a vallásossága. Ilyenek mindenféle korú
és Ioglalkozású ernberek sorából kikerülhetnek. A szószék
alatt többnyire olyan gyülekezeti tagok ülnek, akik napról-
napra ki vannak téve az élet megpróbáltatásainak és kísérté-
seinek. Nekik állandóan viaskodniok kell azzal a kérdéssel,
hogy becsületességüknek és őszinteségüknek mi legyen a ha-
tára, meddig terjedhet önzésük és nyereségvágyuk. Boldogta-
lan házasság és rnindenféle más kellemetlenség is keserítheti
és fenyegeti életüket. A gyülekezet közönséges tagjai napról-
napra kemény harcot vivnak a mindennapi életben. Ezek a
küzdelmek érlelik vallásosságukat és magas szintre emelhe-
tik. A szószék alatt ülő, hajlott hátú egyszerű emberekben
olykor rendkívül mély és igaz keresztyénséget találhatunk.
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Tapasztalatokban és áldozatkészségbengyakran magasan fe-
lette állnak Ielkészüknek, aki rendszerint nem ismeri jól gyü-
lekezetét, s akik előtt "hívei" többnyire begombolkoznak,
amikor közelebbről meg akarja ismerni őket. Vele szemben
gyakran ugyanazt a kegyes nyelvet használják, mint amit
tőle hallanak. Egymásközt azonban egészen más a stílusuk
és ,gondollkodásuk.Ez a kétféleség bizonyos természetes al-
kalmazkodás következménye. A helyi lelkésznek nagyon ne-
héz eligazodnia a valóságnak megfelelően gyülekezete lelki
életében. A statisztikai adatok nem sokat érnek egy-egy gyü-
lekezet megismerése szempontjából.

Igen lényeges a gyülekezet vezető személyiségeinek ta-
nulmányozása és alapos ismerete. Mindenekelőtt a lelkészt
kell itt is emliteni. A lelkész mindenekelőtt önmagával legyen
tisztában. Értsen ahhoz is, hogy gyülekezetében' ki milyen
képességekkel bír és mire használható. De ennél sokkal fon-
tosabb,hogy meg tudja állapítani, vajon gyülekezetének tagjai
milyen vallási típusba tartoznak, s a vallási érettségnek mi-
lyen fokán állnak. Jó, hogyha önmagáról is tudja ezeket.
A gyülekezet véleménye lelkészéről igen változó lehet. Van
olyan, aki rajong érte, s lehet olyan is, aki csak gúnnyal és
megvetéesel tud róla beszélni. A gyülekezeti tagok általában
elvárják, hogyelsősorban maga a lelkész éljen hivő, vallásos
életet, imádkozzék, képezze magát, meditáljon, tanuljon,
hogy szolgálatát betölthesse. Szerintük azonban ez ritkán
van így. Egy püspök valamikor a lelkészvizsga után talán
ezért 'kérdezte meg négyszemközt a lelkészjelöltektől:

"Ez ugyan nem tartozik a hivatalos lelkészvizsgai kérdé-
sek sorába, de mégis jogom van megkérdezni: szokott ön
imádkozni?"

Az egyház világi, laikus vezetőinek a kiválasztását lehe-
tőleg vallási szempontoknak kell meghatározniok. Azonban
igen gyakran jogi vagy pénzügyi szempontok állnak előtér-
ben, vagy az, hogy a társadalmi életben milyen pozíciót tölte-
nek be. Minden téren a vallásosság az egyház lényegéből
folyó mérték. Csak vallásosságuk alapján lehet lemérni azo-
kat az embereket, akik agyülekezeteket és az egyházat ve-
zetik.
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A vallásos közösségeknek külön-külön sajátszerű jelle-
gük van. Az egyes közösségekben vagy az egyik, vagy a má-
sik vallásos típus az uralkodó. Vannak kifejezetten egyházias
közösségek és vannak egyházellenes vallási csoportok is. Meg
kell barátkoznunk azzal a megállapítással, hogy a szektákban
a vallásosság különösen elevenen virul éspedig közösségben,
de sajnos mindenféle visszássággal keverten, amiben túlteng
.sokszor az egzaltáltság.

A pünkösdista szektára jellemző, hogy összejövetelei-
ken várják a Szentlelket, s azt tartják fontosnak, hogy a
Szeritlélek kitoltésében szemmelláthatőan részesüljenek, s
másokat is ehhez hozzásegítsenek. A Szeritlélek kiáradásá-
nak bizonyítékát szerintük az szolgáltatja, hogy egyes kü-
lönösen vallásos tagok "nyelveken szólnak". Az ilyen össze-
jövetelt tapasztaltabb, a vallásos tömegszuggesztió techni-
kájában jártas pünkösdista vezeti. Néhány bevezető szó
után a hangja emelkedni kezd, s az egyre magasodő hang
eksztatikus színezetet vesz fel. A jelenlevők közül némelyek
térdre ereszkednek. sírnak, nyögnek, sóhajtoznak, kiáltoz-
nak. Vezetöjük egves bibliai igéket ismételget. Csakhamar
a jelenlevőket izgalom fogja el. Némelyek értelmetlen
szavakat dadognak. mások átszellemült hangon mon-
dogatják: Halleluja! Dicsőség Istennek! Dicsőség néked
Jézus! Ez már azt jelenti, hogy szerintük a Szentlélek
szállta meg őket, s hogy azok, akik értelmetlen szavakat
dadognak, idegen nyelveken szélnak a Szeritlélek hatá-
sára.

Ez a szekta ezt az idegekre menő, szenzacios átélést
tartja a legfontosabbnak. Az a fő, hogy a jelenlevők eksztati-
kus izgalomba jöjjenek. Ez az izgalom szerintük a Szeritlélek
jelenléte. Az ilyen szektás csoportokban a közösségi összetar-
tás igen erős, hiszen az ilyen élményeknek csak közösségben
van értelmük, ti., ha mások is látják és hallják őket.

Egy ilyen összejövetelen (még a Horthy-korszakban) a
vezető azt súgta a jelenlevő protestáns lelkész fülébe: "Na-
gyon fontos, hogy mondjuk; Halleluja! Dicsőség néked Jé-
zus! És ha még egy kis csoda is történne, valami csodás gyó-
gyulás, az lenne a nagyszerű." Egy idősebb asszony fogai
kerepelő módjára vacogni kezdtek, majd érthetően elkez-
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dett imádkozni,. de imádságába érthetetien szavak IS vé"
gyültek. Egy férfi letérdelt és felfelé irányítva szemeit a
nyelvével csettintgetert. Az összejövetel vezetője ezt így
magyarázta: "N. testvér nézi és ízleli, hogy milyen jó az Úr
(Zsolt. 34:9)!" Egy másik férfi a hegedűjét pengette, s kí-
sértetles hangokat csalt ki belőle. Egy fiatal nő szintén kí-
sértetiesen énekelni kezdett. Mindenki egymástól füg-
getlenül, s egyszerre csinált valamit. Egyik a másikkal
látszólag nem törődött. Mint később kiderült, ez az össze-
jövetel vasárnap délután két órától hétfő hajnali három
óráig tartott. Az összejövetel pünkösdista vezetője meg volt
elégedve: "Nagyon áldott Bsszejbvetel volt", - hangoztatta
boldog mosollyal. Az arca, szeme olyan volt, mint azoké,
akik jól kimulatták magukat.

A spir-itiszta jellegű összejövetelek is ilyesfélék. A mé-
diumok transzba esnek, s eksztatikus állapotban érthető vagy
kevésbé érthető megnyilatkozásaikkal, "szellem-nyilatk oza-
tok"-kal tartják izgalomban az összejövetel résztvevőit. Egy
szeánszori egyszerre több médium is szerepelhet, Ilyenkor fel-
osztják a szerepeket. Pl. az egyik János apostol, a másik
Nietzsche, a harmadik valami közeli ismerős szellemét szólal-
tatja meg. A hitről vitatkoznak, míg végül az ismert, de ko-
rábban meghalt ember szelleme megtér.

A vallásos alapélmény alapján kritikailag meg kell
állapítanunk: nagy baj, hogy mellékes mozzanatok kerülnek
a szektás csoportok érdeklődésének a középpontjába, neveze-
tesen a látványos, értelmetlen szavak dadogásaból vagy kiál-
tozásából álló jelenetek. Ezzel kapcsolatban már Pál apostol
megmondotta, hogy inkább akar öt szót értelmesen szólni a
gyülekezetben, mintsem tízezer olyat, amit más nem ért meg
(1.Kor. 14:19).Ezek a szektás közösségek azonban éppen eksz-
tatikus jellegű ősszejöveteleikkel, s azzal, hogy ezeket a mel-
lékes dolgokat mesterségesen idézik elő, tudják magukra
vonni a vallásilag műveletlen emberek figyelmét.

Sokféle túlzó és eksztatikus vallási szekta van. Olyanok
is előfordulnak, amelyek félig vallásos, félig szekszuális ter-
mészetű orgiákat rendeznek: férfiak és nők elragadtatásig fo-
kozzák lelki állapotukat,s a túlfűtött vallásosság mámoros
érzéseinek engedik át magukat.
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A' keresztyén szektákban rendszerint a Szeritlélekkel
űzik a legnagyobb visszaéléseket.

A cári Oroszországban volt olyan szekta, amelynek ösz-
szejőveteleín a Szentlelket az ajtó kulcslyukán keresztül
fújták be.

Az USA egyik szektájának az összejövetelein a "pl·óféta"
legyezteti a fülét, mert az így mozgásban tartott levegő ré-
vén jut el hozzá a Szentlélek, a pneüma (ez a görög szó
eredetileg levegőt" szelet jelent).

A spiritiszta médiumok transzállapotban részesülnek ki-
nyilatkoztatásban (meghalt emberek szellemei szállják meg
állítólag őket).

Finnországban egyidőben alvó prédikátorok játszottak
vallásos összejöveteleken a spiritiszta médiumokéhez ha-
sonló szerepet, Voi pio helsinkii professzor feltűnéstkeItő
valláspszicholőgiai tanulmányt írt róluk. - Egy távoli fa-
luban korareggel összegyülekeznek közelről-távolból a pré-
dikátor körül, aki a szeba közepén emelvényre helyezett
ágyon fekszik. Az egybegyűltek éneklése alatt a próféta
transzba esik, rángatózik, vonaglik, olykor eksztázis vesz
erőt rajta. Homályos szavakat morrnol. Ezeket jövendölé-
seknek tartják. Máskor világos útmutatásokat ad. Ezeket
úgy tekintik, mint egész életre szóló isteni parancsokat. Pe-
dig ezek a megnyilatkozások igen alacsony színvonalú pré-
dikációkra emlékeztetnek. A spiritiszta "szellem-nyilatko-
zatoknál" ugyanez a helyzet.

Ezek a szekták a vallásos alapélmény személyi, funk-
cionális tényezőjét túlfokozzák a többi rovására. A nagy egy-
házakban ezen a téren valamilyen mulasztás történik, s a
szekták ezt a hiányt próbálják pótolni.

A gyülekezetek lélektanával kapcsoLatban gondolnunk
lehet a tömeglélektanra is. A tömeglélektan azonban a rnos-
taní állapotában még igen kevéssé tud a segítségünkre lenni
az egyház, a gyülekezeti élet, a vallásos közösség megisme-
rése tekintetében. Tény, hogy a vallásosság talaján csodála-
tos közösségi formák, bizalmas kapcsolatok tudnak létesülni,
úgyhogy az ilyenek az önfeláldozásig is eljuthatnak.

A történeti egyházak közösségi életéből minket különö-
sen a római katolikus és. a protestáns vallási közösségek pszi-
chológiája érdekel.
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A rórrw,i katolikus pszichológusok már igen sokat dol-
goztak egyházuk pszichológiai átkutatása érdekében. Figye-
lemre méltó, hogy egyes katolikus valláspszichológusok igen
elfogulatlanok tudnak lenni, s nem hallgatják el egyházuk
gyöngeségeit, mélypontjait sem.

G. Wunderle egy 1932-ben megjelent tanulmányának
ez a címe: "A modern katolikus ifjúság hite és vallásos kéte-
lyei". Itt olyan művelt katolikusokkal ismerkedünk meg,
akiknek a típusa protestáns körökben is ismerős. Azok a ké-
telyek, amelyeket a modern katolikus ifjúság érez, olyan ter-
mészetűek, mint amilyenek a XVI. században a reformációra
vezettek. Hitbeli nehézségeket különösen Szűz Mária tiszte-
lete, a szentségek és a gyónási gyakorlat jelentenek. Művelt
katolikusok számára ezek ugyanolyan lelki problémákat és
fájdalmat okoznak, mint amilyenek annak idején a reformá-
torokat az egyház reformációjára indították. Érdekes azon-
ban, hogy műveltebb katolikusok egyházuk ősi szertartásait
és a misék latin nyelvét nem találják bántónak.

A protestantizmus gyülekezeti életének pszichológiai
feltárása terén W. Gruehn Vető Lajos tanulmányát tartja kü-
lönösen jelentősnek. Ismételten is foglalkozik Vető idevágó
eredményeivel. Hangsúlyozza, hogy Vető szigorúan egyházias
protestánsok vallásosságát tanulmányozta. Kiderült, hogy
ezek inkább katolikus dogmatikai álláspontot képviselnek teo-
lógiai szempontból. De ahol számukra a. katolicizmus elfogad-
hatatlan volt, ott tudatára jutottak reformátori vallásossá-
guknak.

Egy példa:
"Hiába imádkozik, veti a keresztet és morzsolj a a rózsa-

füzért. Attól nem lesz jobb ésnem igazul meg. Én nem
mondom: Szent Antal segíts! Nem hiszek benne és nem for-
dulok hozzá. Engem erre a legbuzgóbb katoJikus sem tudna
rábeszélni".

W. Gruehn szerint Vető tanulmányának a jelentősége
abban van, hogy nem úgy rnutatja be a gyülekezeti életet,
mint azt addig az egyházban képzeltek, hanem úgy, ahogyan
a mai evangélikusok élnek és gondolkodnak. Kiemeli azt is,
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hogy Vető tanulmánya még egy aránylag kis gyülekezetből
is mindenféle vallásos irányzat típusát felszínre hozta. A leg-
meglepőbb, hogy ez a sok nundenféle felfogás római katolikus
dogmatikai magatartáaba van beágyazva. Azt már korábban
is tudták némelyek, hogy sokkal több a keresztyén felekeze-
tek között a hasonlóság, mint ahogy hangoztatni szekták.
Már az, hogy ezeknek az egyházaknak az ősi hitvallásai kö-
zősek, hogy mindegyik a Miatyánkot tartja főimádságának,
mutatja, hogy közelebb állnak egymáshoz, mint ahogyan a
protestáns és katolrkus egyháztagok érzik. Az is figyelemre
méltó, hogy igazi reformátori hit csak a vallásos élet magas-
latain fordul elő. Fontos az is, hogy a protestantizmus volta-
képpen ellenzéki jelenség: a protestáns vallásosság akkor üt-
közik ki, ha extrém katolíkus :gondolatokkal kerül szembe.
Vető eredményei más, külföldi evangélikus egyházakra is
érvényesek - hangsúlyozza W. Gruehn.

A methodista vallásosság pszíchológíájáról is tudunk
tapasztalati alapon egyet-mást. Kiderül, hogy a methodísták-
nál is olyan a helyzet, minta lutheránus oknál. A hívek nem
mindig állnak a hit magaslatán, gyakran elbuknak, hitük ve-
reséget szenved, A methodista Leüner tárgyilagosan rámutat
a saját vallásának gyöngéire. Nemcsak a fényoldalt tárja fel.
A methodistákban a lelkiismeretesség, a becsületesség mellett
gyakori a lehangoltság, rkedvtelenség, gyöngeségük tudata,
önáltatás és korlátoltság.

Figyelemre méLtó Leltner következő feljegyzése (egy 18
éves ipari t.anuló mondotta):

"No igen, azért olyan szigorúan nem veszi az embe!" a
dolgot. Én vallásos vagyok. Ezt nyugodtan mondhatom, de
még olyan sok minden tapad rám és olyan sok gyöngeséget
hordozok magamban."

Némelyik methodista bevallja, hogy kétszer-háromszor,
sőt hatszor is megtért. de még mindig nem tudja, hogy ez
volt-e az utolsó megtérese. Meglepő, hogy a methodistákat
ilyen hitbeli bizonytalanság jellemzi. Nincs-e 'ez azért, mert
a megtéres mivoltáról helytelenül gondolkodnak? Nyilván
csak azt a valótlan, de eléggé elterjedt felfogást ismerik a
megtérésről, hogy az valami egyszeri, hirtelen és maradékta-
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lan megváltozás. Viszont, ha felvilágosítanák őket arról a sok
megtérésről, amelyet például a nagy Augustinusnak kellett
átélnie, nem jelentene-e ez komoly segítséget nekik? Persze
ez bizonyos tekintetben ellentétben lenne a methodizmus lé-
nyegével. Az is világos, hogy a megtérés a methodistáknál
külsőséges dolgot jelerit az élő hithez képest. Tény, hogya
gyermekeknél a megtérést erőltetni nem szabad, mert ennek
vallási szempontból veszedelmes következményei lehetnek.

*
W. Gruehn szerint Wunderle, Vető, Leltner katolikus,

evangélikus és methodi ta vonalon a saját egyháza ikr ól egy-
aránt megállapítottak, hogya történeti egyházakban kevesen
varinak az olyanok, akik egyházuk dogm atrkai alapelveinek
megf'elelően vallásosak.

*
Az orthodox egyházakról is végeztek már vallaspszicho-

lógiai megfigyeléseket. Egy bolgár vallaspszichológus 1944-
ben írt értékes tanulmányt. A görögök is foglalkoznak vallás-
pszichológiával, slefordították újgörög nyelvre W. Gruehn
"Religionspsychologie" c. könyvét.

*
Az eddigiek ellenére rendkívül magasak azok a falak,

amelyek az egyes egyházakat még ma is .elválasztják egymás-
tol: A laikusnak szinte lehetetlen valóságos és igazságos képet
alkotnia magának az egyházakról. Évszázados előítéletek, oly-
kor alaptalari gyanúsítgatások választják el egymástól az
egyházakat. Ha kevésbé művelt emberekkel elbeszélgetünk
valamely számára idegen egyházról, rögtön kiderül, hogy
hallatlan képtelenségeket tételez fel róla. Ez még nagy teoló-
gusokkal, tehát szakemberekkel is megtörtént. A. Harnack, a
nagy teológus esete igen érdekes és jellemző. Noha balti szár-
mazású volt, azt állította, hogy az orosz orthodox egyháznál
alacsonyabb színvonalú vallásosságot elképzelni se lehet. Az
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orosz orthodox egyház a keresztyénségnek már csaknem el-
halt csúnya képződménye - mondotta. Hasonlóan gondol-
kedtak más protestánsok is. W. Gruehnnek más a véleménye.
Szerinte hatalmas vallásos erők rejlenek ma is az orthodox
egyházakban.

Minden lépést örömmel üdvözlünk, mely a keresztyén
egyiházak között a kölcsönös megértést elősegíti és elmé-
lyíti. Így nézünk az ökumenikus mozgalomra is, noha annak
világkonferenciáin a résztvevők aránylag kevés lehetőséget
kapnak egymás és egymáson keresztül egyházaik jobb megis-
merésére. A kölcsönös levelezések, látogatások és egyéb kap-
csolatok ennél többet jelenthetnek. Örömmel kell üdvözölni
ökumenikus szempontokból is a különböző egyházak vallás-
pszichológusainak a rnunkáját, Az ő munkájuk révén az egyes
egyházakat jobban meg lehet ismerni. A valláspsziohológusok
tehát elősegítik az egyházak jobb egyetértését is. Ezen az
úton tovább haladva olyan felismeré ekre juthatnak, amilye-
nek eddig nem álltak az egyházak és a különböző vallások
rendelkezésére. Hidakat sikerült verni ott is, ahol eddig az
nem volt lehetséges. Amilyen mértékben terjednek és érvé-
nyesülnek a tapasztalati valláslélektani felismerések, annál
alacscnyabbakká válnak azok a falak, amelyek az egyes egy-
házakat egymástól elválasztják. A valláspszichológiai kutatá-
soknak ökumenikus jelentőségük lehet. Ezenfelül az egyházak
és vallások testvéri jó viszonya nyugtalan világunkban a
világbéke védelme szempontjaból is felbecsülhetetlen jelen-
tőségű.
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xt. FEJEZET

A valláslélektan gyakorlati alkalmazása

A valláslélektani ismeretek gyakorlati jelentőségére al-
kalmilag már többször rámutattunk. A tapasztalati vallás-
lélektan fejlődésen rnent át e tekintetben is. Ötven évvel ez-
előtt még helytelen úton jártak a valláslélektan egyes műve-
lői. A vallás igazságát é jogosult ágát akarták bebizonyítani.
Pedig alig állottak tények a rendelkezésükre. Ezek a törekvé-
sek elnémultak. Ellenben igen fontos segítséget kapott a
valláslélektan tól az egyházi nevelés és tanítás mindenféle
formája, de különösen a lelkipásztorkodás.

A vallásos nevelésre az általános pedagógia kipróbált
elveit kell mindenekelőtt alkalmazni. Például, hogy nem
lehet valakit addig felsőbb mennyiségtanra tanítani, amig az
egyszeregyet nem tudja. Ugyanúgy: nem lehet a gyermeket
Jézus Krisztus kereszthalálának az értelmére tanítani, amíg
nines fogalma Istenről. Az ötéves gyermek vallásos nevelése
más, mint a 10-15 évesé. Az ötéves gyermek még a mesék
világában él. A biblia meseszerü részleteit megfelelő válogatás
alapján el lehet neki mondani. Ilyenkor lehet még jó képe-
ket is használni. A 12 éves gyermeknél már más a helyzet.
Ekkor már egyengetnünk kell az utat a nehezebb vallási gon-
dolatok (örökkévalóság, kegyelem, szeretet) felé. Erre a szem-
léltető képek nem alkalmasak. Tehát az a fontos, hogya val-
lásos nevelés minden életkornak a lehetőségeihez és szükség-
leteíhez igazodjék. Helytelen lenne a hároméves :gyermeket
megbüntetni azért, mert nem akar imádkozni. Ellenben már
nyugodtan lehet neki a mennyországról ésaz angyalokról me-
sélni. Idősebb fiúknak, akik Istenben a haragvó Istent látják,
már el lehet mondani az irgalmas samaritánusról szóló pél-

279



dázatot, s így mélyíteni istenfogalmukat. A gyermekekkel
csak úgy lehet boldogulni, ha látókörüket. tapasztalataikat és
érdeklődésük területet szem előtt tartjuk. Elhamarkodott kö-
vetkez,tetéseket érettségük fokára nézve levonni nem szabad.
Néhány adat alapján nem szabad őket ilyen vagy olyan tí-
pusba, fejlődési fokozatba sorolni. Erről csak minden lehet-
séges adat figyelembevétele után lehet szó.

A megtérest még az idősebbeknél sem szabad túlhang-
súlyozni. Időt kell adni ahhoz a magasabb erőknek, hogy mű-
kődhessenek. A vallás meglehetősen későn kezd komolyan
szerepet játszani a gyermekek életében: az 5., 6., 7. életévek-
ben, kedvezőtlenebb esetben még később. Viszont már az első
életévekben kialakulhatnak azok a sokszor végzetesen hibás
magatartások, amelyek később könnyebb vagy súlyosabb lelki
defektusra vezethetnek.

A legjobb nevelés sem mellőzheti a vallásos fejlődés
természetes lehetőségeit. Ha ezt nem tartjuk szem előtt, sú-
lyos hibákat követhetünk el. Például lehet a 10 éves gyer-
mekben is mesterségesen bűnbánatot ébreszteni, de ez meg-
bosszulhatja magát. Az ilyen nem valódi érzés képmutatásra,
a belső őszinteség hiányára vezethet, s megakadályozhatja az
igazi bűntudat létrejöttét.

A vallástaní tásnak is szem előtt kell tartania a vallá-
sosság különleges természetet az egyes életkorokban. A 6-7
éves gyermekeknél rninden további nélkül lehet mágikus
képzetekkel dolgozni. Később jó, ha a figyelmet a kővetkező
fejlődési fokozatra irányitjuk,ahol a törvény, az erkölcs a
fontos, tehát az erkölcsi feladatokat, Isten parancsolatait is-
mertetjük. 10-12 éves korban még lehetetlen a keresztyén-
ség alaptanításai t közel vinni a gyermek lelkéhez. Ehhez már
bizonyos erkölcsi tapasztalatokra, lelki fejlettségre, a lelkiis-
meret kialakulására van szükség. 15-16 éves kerban a fel-
adat más. Ilyenkor a lelki élet már elmélyültebb, s így a val-
lás központi tanait is elővehetjük. Mindenütt az a lényeges,
hogya t.ananyagot a gyermek felvevőképességének megfele-
lően rendezzük el és osszuk be.

Az az ige, hogy "Engedjétek hozzám jönni a gyermeke-
ket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek orszá-
ga" (Márk 10:14), a kisgyermekek fülének nagyon kelle-
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znesen hangzik. De a felcseperedő fiúknak már nem tetszik,
mert ők szeretnének minél előbb felnöttek .Ienni. Hasonló .a
probléma ezzel az igével kapcsolatban is: "Ha nem lesztek
olyanok, mint a kísgyermekek, semmiképpen nem mentek
be a mennyeknek országába" (Máté 18:3~.A 20 évesek ezt
az igét nyugodtan hallgatják. A 10 évesek megint csak nem
érthetik meg ezt: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet"
(János 14:6). Ennek a megértéséhez feltétlenül rendelkeznie
kell élettapasztalatokkal. Enélkül azt se érthetjük meg,
hogy: "És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem kö-
vet. engem, nem méltó énhozzám" (Mt 10,38). Ezt csak ké-
sőbb lehet tanítani.

Helyes, ha a bibliai és egyháztörténeti anyagot ilyen
szempontok szerint rendszerbe foglaljuk, s a gyermekeket.és
ti fiatalokat Iépésről-lépésre fokozatosan neveljük. Ez nem
könnyű dolog. A bibliát nem gyermekek számára írták, ha-
nem nagyon is érett és nagy élettapasztalattal rendelkező
felnőtteknek.

, Nagy bűnt követ el a gyermekkel szemben az, aki szá-
mára még érthetetlen anyagót sulykol a fejébe. Ezzel örökre
elzárhatja előle Isten igéjének az útját. A jó vallástanitás
bonyolultabb, de életközel és hatékony.

Nem elég, ha a gyermekeket 'rendszeresen imádkozásra
buzdítjuk. Meg kell tanítanunk őket arra, hogy hogyan kell
Imádkozni és mit kell imádkozni. Megismertethetjük velük a
"természetes" imádságot, vagyis a bosszú és a kolduló imád-
ságot. Ennek óvatos kTitilkája nyomán megviiágosodik előt-
tük Isten erkölcsi és szellemi fönnsége. így fokozatosan ha-
ladhatnak előre az egyre gazdagabb és mélyebb imádkozó
életben. A zsoltárok problémáira külön is rámutathatunk,
amikor imádkozni tanítunk. A zsoltárok könyvét joggal ne-
vezik .imádságos könyvnek, ne nem szabad feledni, húgy a
150 zsoltár egyharmad része nemzeti-történeti és vallástörté-
neti anyag. Vannak köztük úgynevezett bosszú-zsoltárok is.
Ha a gyermek és a felnöttek nem ismerik a vallásosság szint-
különbségeit és erre nem tanítjuk meg őket, megtörténhetik,
hogy az összes zsoltárokat ugyanazzal a nyílt beállítódással
olvassák és imádkozzák, mirrt pl. az első zsoltárt. Így a gyű-
lölet és bosszú érzéseit engedik a szívükbe hatolni anélkül,
hogy észrevennék. itt tulajdonképpen a szerétet nagy paran-
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csolatával kerültek a legélesebb ellentétbe. Ez pedig a 'Vallá-
sos érlelődést fékezi és akadályozza. Fontos az is, hogy a fia-
talokat aránylag korán megtanítsuk az elcsendesedés, és a
meditáció értelmére, médjára és áldásaira.

A beállítódással is megismertethetjük az ifjúságót. Mu-
tassunk rá, hogya Szeritírást másképpen kell olvasni, rnint
az újságót. Egyáltalán a vallásosság problémáival foglalkoz-
tassuk a fiatalságot. Így a vallásos nevelés érdekes és ered-
ményes lesz. Az istengondolat fokozatos elmélyítése érdeké-
ben is így keld eljárni. Nem az a lényeges, hogy dogmatikai
tételeket vagy történeti adatokat tölcsérezzünk a gyermekek
ésa fiatalok fejébe. A fő itt is a vallásos élet, annak elmélyí-
tése és tisztasága. Sokféleképpen megpróbáltak a vallaslélek-
tan eredményeit a vallásos nevelés terén felhasználni. Volt
olyan, aki konfírrnandusait lélektani elemzesnek vetette alá.
Volt olyan is, aki tanítványainak otthoni viszonyait és szemé-
lyes tulajdonságait dolgozta fel valláslélektani szempontbóL

A gyermek-istentiszteleteken rnondott igehirdetések so-
rán szintén figyelembe kell venni azokat a korhatárokat, ame-
lyekkel már többször foglalkoztunk. Itt is alkalmazkodni kell
a gyermekek felfogó képességéhez. érettségi fokához. Külö-
nösen nehéz prédikálni a konfirmandus kerban levő gyerme-
keknek. A serdülő fiataloknak szóló prédikációban legyen
sok érdekes és mély anyag. Ugyanúgy, ha a felnőtteknek pré-
dikálunk. A felnőtteknek igen súlyos problémáik vannak. Ha
a prédikáció belemereszkedik a tulajdonképpeni életkérdé-
sekbe, s azokat helyesen megválaszolja. mindig hálás hallga-
tóságra számíthat.

Nagyon fontos, hogy az imádkozásról jól és gyakran
prédikáljunk. Ez is az eddigiek alapján történhetik. Prédi-
kálni kell arról is, hogy: "Mikor imádkoztok, ne legyetek
sokbeszédűek, mint a pogányok" (Máté 6, 7). Ez ma sem fe-
lesleges.

Családi körben gyakran igen formális lehet az imádko-
zás, pl. az asztali áldás elmondása. Valaki vendégségben
volt egy ilyen háznál. Egy hét leforgása alatt a háziasszony
hatszor megkérdezte: imádkoztunk már? Holott valóban
imádkoztak és a háziasszony is jelen volt mínden esetben.
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Igen nagy feladat elé állítja az igehirdetőt a gyülekezet
vallásosságának a fejlettségi színvonala. Ha széles körben el
van terjedve a primitív mágikus vallásosság, nem lenne he-
lyes durva támadást intézni az ilyen felfogású emberek ellen.
Ha nem is igazi és nem is helyes az ilyen vallásosság, türe-
lemmel és szeretettel, igazi vallásosságga lelhet alakítani.
Egyáltalán nagy tapintattal és szakértelemmel kell kezelni a
gyülekezetben előforduló alacsonyabb színvonalú vallásossá-
got. A primitív vallásosság kiirthatatlan. Minden ember elöl-
ről kezdi a vallastörténetet. Minden vallásosság kiinduló pont-
ját a primitív vallásosság képezi. A prédikáció egyik főfel-
adata éppen az, hogya vallásosságot türelmes, értelmes, cél-
tudatos munkával magasabb szintre emelje.

A prédikációnak mindig számolnia kell azzal is, hogy a
hallgatóság soraiban érett kreresztyének között vannak olya-
nok is, akik még a mágikus vagy törvényeskedő vallásosság
fokozatán vannak. A feladat az, hogy az igehirdetés a mági-
kus fokozatról (I. Sám. 28, 7) az erkölcsi törvényvallas ma-
gaslatára (pl. a mózesi törvényeknek megfelelően) és innen
a nagy próféták és az újtestamentum valiásosságára fokoza-
tosan' ránevelje a gyülekeztet. Az újtestamentum szerint ez
az út az agyonimádkozástól (Lukács 9:54)a lélek és az igaz-
ság vallásosságáig (Lukács 9:15, János 4:24) vezet. Az igehir-
detésnek ez a legelőkelőbb feladata, melyet különböző mó-
don lehet megoldani, de a vallásos lelki élet ismerete nélkül
soha.

Még nagyobb a vallaspszichológiai ismereteknek a je-
lentősége a lelkigondozás (lelkipásztorkodás) terén.

Manapság a lelki gondozás új fogalma van kialakuló-
ban. A régi -eljárás túlélte önmagát. Ez abból állt, hogy a lel-
kész több-kevesebb részvéttel meghallgatta a hozzáforduló
gyülekezti tag panaszát. Ez volt a lényeg. Az~egészet azután
valamilyen papos vigasztalással lezárta, ami sokszor nem is
illett oda. Mágikus pogány felfogás az, hogy az ige rninden
körülmények között hatni fog. Az ilyen Ielkípásztorkodás,
lelkigondozás elvesztette az egyháztagok bizalmát. Nem
igénylik az egyházias emberek sem. Miután a vallásos lelki-
gondozás szegénysége, elmaradottsága és nyomorúsága nyil-
vánvalóvá lett, a lelkészek többsége rezignáltan korlátozza
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magát hivatalos egyházi funkciói teljesítésére (istentisztelet,
keresztelés, esketés, bibliaóra, vallástanítás, konfirrnáció, te-
metés). A lelkigondozás mint szellemi, teológiai, lelkipásztori
tevékenység a minimálísra zsugorodott és mindössze jóaka-
ratú tanácsadásra szorítkozik. Ennek fő oka az, hogy a lel-
készek általában véve nem ismerik a vallásos lelki életet, 's
ezért rnunkájuk a felületen marad. Sokan még csak nem is
sejtik, hogy mi a tulajdonképpeni feladatuk és hogyan kel-
lene hozzáfogniok. Főleg a modern lélekgyógyás.zat és a ta..,
pasztalati valláslélektan következtében a lelkipásztorkodás új
formája van kialakulóban. Ennek az a célja, hogy valóságos
es talán döntő segítséget nyújtson. Lábtörés esetén az orvos
valóságos segítséget nyújt. Pacíensét nem csupán vigasztalja.
'A dadogót az idegorvos megszabadítja nyomorúságától. A lel-
késznek is. konkrét, reális céloket kell lelkipásztori munkája
elé tűznie. Nem elég beszélnie, társalognia, fecsegnie. Nem a
rnindenki által régóta ismert szólamokat kell a kegyelemről
es a megváltásról a hozzáfordulóknak "hirdetnie". Egészen
konkrét panaszokkal kapcsolatban konkrét (vallásos) segítsé-
get keH nyújtania. A modern lélekgyógyászat hatására ezt a
célt egyesek eleinte meglehetősen helytelenül próbáltákrneg-
közelítení. Pszichoarial itikai kurzusokat látogattak, s ők is a
hozzájuk forduló gyülekezeti tagok 'idegeinek :a gyógyításá-
val akartak foglalkozni. Az egyházi és a lelkészi szolgálat-
nak azonban nem ez a feladata. A lelikésznem orvos. Még ke-
vésbé szabad kuruzslóvá lennie. A lelkésznek egészen más
természetű és semmivel sem kisebb jelentőségű feladatokat
kell megoldania. Ha sejtelme van a vallásos élet mibenlété-
ről, akkor tudja, hogy olyan fontos feladatok várnak rá, ame-
lyek hivatásának különleges jelentőséget adhatnak.

Az előző fejezetek alapján világossá lehetett előttünk,
hogy a lelkésznek milyen problémákkal kell foglalkoznia a
lelkiismeret, a hit, az imádkozás.sbb. területéri. Az is könnyeri
megállapítható, hogy hol van szükség szakszerű tanácsadásra.
A jó tanács nem lehet sematikus vagy !kazuisztikus jellegű.
Ha a lelkész jól ismeri a vallásosságot, akkor látja; hogy mi
a hiba ésmi a teendő. Talán például az a baj, hogy;aki hozzá
fordul, vallási tekintetben túlzó. Fel kell vetnie tehát a kér-
dést, rendben van-e a panaszosnak a gondolatvilága? Rendben
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vari-e az érzelmi élete? Milyen a beállítottsága? Milyen az
emberekhez való viszonya? Hogy viszonylik hivatásához, a
munkahelyéhez; munkatársaihoz? Milyen a családi élete? Mi-
lyen a viszonya az emberiség, népünk és egyházunk nagy
feladataihoz? Milyen 'közelebbről a vallásos élete stb.?

Fontos, hogy a lelkészek átgondolják, milyen vallásos
lehetőségei vannak Ielkipásztori szolgálatuknak. Ezek tudato-
sítását és rendszerezését a valláslélektan elősegíti. Így meg
lesz az alapjuk ahhoz, hogy a Ielkípásztorkcdést tudatosan,
értelmesen, eredményesen és tudományos szempontból is
helytállóan végezzék. Tanulmányozni kell az idevonatkozó
szakirodalmat, s arra is tekintettel kell lenni. De sohasem
maga az irodalom a fontos, hanem a vallásos ember. Ez a teo-
Iógíaílag is.helyes Ielkigondozásnak az alapja.

A valílásos gondozás nyújtson valódi segítséget. Ne ab-
ból álljon, hogya látogatókat finoman aninél előbb lerázzuk
magunkról. Belső, lelki, vallásos segítség legyen. És szak-
szerű Iegyen, vagyis ne szoríbkozzék véletlen és esetleges ta-
pasztalatokra. Legyen valóban Ielki gondozás. Tehát ne le-
gyen olcsó vígasztalás, hanem a !hozzáfordulóember nyomo-
rúságának megértése vagy segítség a tőle való szabadulás-
hoz, legalább annak elhordozásához, Szükség esetéri legyen
olyan a 1elkiigondozás.,rnint a sebészet: tudjon könyörtelenül
vágni is, tudja a való tényállást feltárni és a segítségkereső-
nek tudomására juttatni.

Az ilyen lelkigondozás nemcsak közelebb jut a mai em-
berhez, hanem meg is találja. Az.Újtestamentomnak is ez fe-
lel meg. Amennyiben rekonstruálni tudjuk azt a lelkipásztor-
kodást, amelyet János vagy Pál apostol gyakorolt, az nyilván
vallásos lelkigondozásból állott. Ezt ma nem minden további
nélkül értjük, mivel 'az elmúlt évszázadokban a vallásosság.
nagyon alacsony színvonalra süllyedt, s a lelkigondozás rnesz-
szire került a saját lényegétől.

A jól gondozott gyülekezet önmagában is nagy segítsé-
get jelent a hozzátartozó hívek számára, egészséges lelki éle-
tük szempontjaból is. Az ilyen gyülekezet a szolgáló szerétet
eszköze, műhelye, otthona. A vallásos lelkigondozásnak a
célja az, hogy ez így is legyen.
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Felesleges az egyházi élet minden területét sorjában
átvizsgá1nunk. Pl. hogy hogyan érvényesüljenek vallaslélek-
tani ismereteink a diakónia, a gyónás, a rnisszió stb. terüle-
tén. Nyilvánvaló, hogya vallásosság tudományos ismerete
ezen a téren ds lényeges segítséget nyújthat. A lelkipásztori
beszélgetéseknél nagyon fontos, hogy az esetleges pszicho-
patakra is tekintettel legyünk. Túlzott őnvádjaikat tereljük
helyes útra. Viszont alvó lelkiismeretüket ébresztgessük.
A fejletleneket segítsük az érettség felé. Tartsunk előadáso-
kat és prédikációkat a hitről, a vallásosságról. Tárjuk fel a
feladatokat, a problémákat, a fonákságokat, a szektás tévely-
géseket, Így fejlődik ki a gyülekezetben ésgyülekezeti tagok-
ban is az érzéle az iránt, hogy mi a helyes és mi a helytelen,
mi a jó és mi a rossz.

A valláslélektani dsmereteknek nemcsak a vallásos élet
gyakorlatában van jelentőségük. Kétségtelenül ez a szembe-
tűnő. Sokkal 'kevésbé vehető észre a valláslélektani ismere-
tek értéke és haszna a teológia különböző elméleti ágaiban,
amilyen például az írásmagyarázat, helyesebben a régi ira-
tok, a történelmi dokumentumok helyes értelmezése..

Vallás-lélektani ismeretekre a szoros értelemben vett
bibIiamagyarázat terén nagy szükség van. Világhírű egzegé-
ták ismételten is segítségül hívtak valláspszichológusokat
irásmagyarázani problémák tüzetesebb megértése céljából. W.
Gruehn megemlíti, hogy Vető Lajosnak például annak údején
Alfred Bertnoiet, az Ötestamentomprofesszora a berlini egye-
temen alkalmat adott arra, hogy Ezékiel próféta vízióiról lé-
lektani előadást tartson. Bertholet professzor ugyanis Werner
Gruehnnek bevallotta, hogy nem tud mit kezdeni Ezékiel
próféta látomásaival és pszichológiai segítséget kért.

Valláspszichológusok már igen fontos. teológiai kérdé-
seket igyekeztek tisztázni. Olyan tanulmányok jöttek létre,
melyek nehéz írásmagyarázati kérdésekkel foglalkoznak. Si-
került számos téves felfogást eloszlatni. Olyan kérdésekkel
kapcsolatban, amelyeket addig inkább csak vallástörténeti
vagy dogmatikai úton próbáltak megfejteni. Ilyen többek közt
a megtérés fogalma ..

o. Ki e tzi g Pál apostollal kapcsolatban végzett ezirá-
nyú értékes pszichológiai munkát. Meggyőzően mutatta ki,
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hogy Pál apostolnál a ma szokásos értelemben vett megté-
résről szó sem lehetett. Pál megtérése előtt sem volt val-
lástalan, sőt népe egyik legvallásosabb fia volt. Pál megté-
résének tehát egészen más az értelme, mint ahogyan azt
még núndig érteni szokták. Ami annak idején Damaszkusz
határában történt, az egészen más volt. A vallásos Pál ek-
kor végérvényesen félretette ötestamentomí nézeteit és Jé-
zus Krisztus szolgálatába állott. Pál megváltozása tehát tu-
lajdonképpen vallásváltoztatás volt, nem pedig a mai érte-
lemben vett vallásos megtérés. Az is bizonyos, hogy ezt a
fordulatot számos tényező készítette elő. A végérvényes for-
dulat Damaszknsznál történt, ez kétségtelen. De azelőtt is
történt valami. Ezzel kapcsolatban jó lenne tudni, hogy
vajjon hallotta-e Pál Jézus néhány hasonlatát. Látta-e a sa-
ját szemével Jézust, esetleg a kereszten? ValÓSZÍnű,hogy
megtérésének előzményei leveleiben nyomokat hagytak
hátra. Nem lehetne-e ezekből a szokásosnál többet megtud-
ni? És itt siet a tapasztalatai valláslélektan az egzegéták se-
gítségére. Egyes mondatok, kijelentések hátterében olyas-
mi is meghúzódhatik, aminek egészen más a jelentése, mint
a szőszerintí értelmük. Ezek a háttérben rejlő mozzanatok
támpontot nyújtanak olyan összefüggések meglátására, ami-
lyenekre korábban gondolni sem lehetett volna. Ehhez
azonban elengedhetetlenül szükséges a szöveg helyes meg-
értése és magyarázata.

A vallásos kútfők magyarázatával kapcsolatban igen
fontos munkát végzett Villiam Groenbaek dán vallaspszicho-
lógus, Nagy honfitársának Harald Höffdingnek a nyomait kö-
vetve kísérletí úton vizsgálta ki, hogy mennyiben tekinthetők
megbízhatóaknak a vallásos átélésekről szóló tudósítások és
hogy azokban rnilyen hibaforrásokkal lehet számolni. Ennek
a kérdésnek döntő jelentősége van minden vallásos dokumen-
tum elbírálásában akár a bibliából, akár vallástörténeti for-
rásból, akár valamilyen n:aplóból vagy levélből vették. Groen-
baek kísérletí valláslélektani vizsgálatai igen eredményesek-
nek bizonyultak. Kísérletei során a szeme előtt jöttek létre
és tárultak fel a lehetséges hibaforrások. Így ma már azok
természete és okai pontosan szemmel tarthatok. Az is vilá-
gos, hogyha már azokban a feljegyzésekben is hibák találha-
tók, amelyeket rögtön a kísérletek után gyorsírással állítanak
össze, méginkább kell számolni hibák: előfordulásával az olyan
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dokumentumokban, amelyeket hónapokkal vagy évekkel ké-
söbben jegyeztek fel. .

Eredményeit Groenbaek több oldalról is ellenőrizte.
A szokásos rögtöni jegyzőkönyvezes után még külön utofel-
jegyzéseket is vett ki kisérleti személyeiből ugyanazokról az
átélésekrölvamelyek már jegyzőkönyvbe voltak foglalva. Ez
rendszerint két nap múlva, néha későbben történt. Ilyen-
formán ugyanarról az átélésről, ugyanazoktól a személyektől
két különböző időben jöttek létre tudósítások. Kiderült, hogy
már néhány perccel a kísérlet megtörténte után is a beszá-
moló tendenciózus 'Olyanértelemben, hogya tényállást meg-
változtassa, sőt meghamísítsa, Ezek a tendenciák a követke-
zők: 1. Az elrendezés tendenciája, mely az átélés tartalmai-
nak csoportosításából, a tárgyilag összetartozó mozzanatok
összekapcsolásából, az egésznek a rendszerezéséből s az él-
mény egyes tényezői egyensúlyának a helyreállításából áll. 2.
Tendencia a tudósítás intellektualizálására. Ez különösen az
utólagos leírásokban fordul elő. Spekulációkból és reflexiók-
ból táplálkozik: s az élmény egyes részei között a logikai és
tárgyi összefüggéseknek a rekonstruálására törekszik. 3. Ten-
dencia az élményszerű, a funkcionális mozzanatok eltünteté-
sére, a gondolati mozzanatok előnyben részesítésére, mind az
élmény egészében, mind annak részleteiben. 4. Konstatálá
tendencia, vagyis az a hajlandóság, hogy az utólagos feljegy-
zésben bizonyos eredményeket kihangsúlyozzon, az előzmé-
nyeket pedig elhallgassa.

Groenbaek eredményei igen fontosak az elméleti vallás-
pszichológia szempontjaból is. De a történeti kutatások, s
mindenfajta írásmagyarázat is olyan tudósításokkal foglalko-
zik,' amilyeneknek a keletkezését pszichológiai szempontból
igyekezett kivizsgálni. Ahhoz tehát, hogy valamilyen átélés-
nek és beszámolónak a szavahihetőségét megállapíthassuk, a
következőket kell figyelembe vennünk: 1. Nincs-e a tudósí-·
tás: íntellektualízálva, s ezáhtal eltorzítva és meghamisítva?
2. Az élményszerű, tehát érzelmi mozzanatok meg vannak-e
örökítve? 3. Vajon az élmény bevezető és követő folyamatai,
az ';,'állványozás"pontosan megvan-e örökítve? 4. Vajon kőz-
vetlenűl az átélés után jegyezték-é fel vagy pedig később?
Különösen erős. kritiJkáva,lkell azokat a tudósításokat 'kezel-
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nünk, amelyek a korábbi évszázadokból származnak, amikor
a mai Iélektaní és történettudományi ismeretek még hiányoz-
tak. A többi hamísítási ctendencía a tudósítást csak kísebb
mértékben fosztja meg értékétől. A rendezési lésa konstatá-
lási tendencia általában azt a célt Igyekszik szolgálni, hogy
az élmény minél hűségesebben örökíttessék meg'. A többi ten-
dencia azonban az átélés direkt torzítását, megváltoztatását és
meghamisítását idézheti elő.

Világos, hogya vallástörténeti és a teológiai kutatás
szokásos módjával kapcsolatban igen súlyos és indkolt aggo-
dalmaink támadhatnak Groenbaek eredményei alapján. Az
egyháztörténeti és valilástörténetí kutatásnak a saját érdeké-
ben sokkal nagyobb mértékben ken figyelemmel lennie ezekre
az aggodalmakra, hogy bizalommal viseltessünk irántuk.

Fontos az is, hogy milyen lényeges az élményszerűség;
az átélés funkcionális erőinek a leírása a képzetekkel és a
gondolatokkal szemben. Pedig azokat kevésbé fontosnak szok-
ták tartani, s nehezen is őrökíthetők meg. Az is figyelemre
méltó, hogy az átélések Ieírásában az akarat sokkal kisebb
mértékben játszik szerepet, mint ahogyan azt korábban gon-
dolták.

Nagy segítséget jelent minden lelkiismeretes írásmagya-
rázat számára az, amit Villiam Groenbaek megállapított. Fi-
gyelemre méltó az is, hogy szerinte vallásos élmények legmeg-
bízhatóbb leírásai kísérleti eljárások útján nyerhetők. Ismé-
telten hangsúlyozza, hogy valláslélektani kísérleti módszer-
rel lehet a legjobban megközelíteni a vallásos élmény lénye-
gét, s magát a vallásos embert is.

Groenbaek több népszerű valláslélektani munkát is írt
dán nyelven a gyermek és az öregkor vallásiélektana köréből.

*

Egzegetikaitéren is több konkrét munka jött létre. Wal--
ter Bülck "János evangéliuma és a jelenkor" c. művében J á-

nos 3:1-21-ig (a megváltozás) egzegézísénél a valláslélektan
eredményeire támaszkodik (1947).

19 Tapasztalati vaüáslélektan



A valláslélektan elméleti teológiai alkalmazása szem-
pontjából nagyon jelentősnek kell tartanunk egy norvég teo-
lógiai tanárnak, Ivar Seierstadnak a munkáját. Seierstari kü-
lönösen az ótestamentomi próféták jobb megértése érdekében
végzett valláslélektani kutatásokat. Ámos, Ézsaiás, Jeremiás
próféták kinyilatkoztatási élményeit tette vizsgálat tárgyává.
Idevonatkozó művének első kötete 1946-ban, a második 1952-
ben jelent meg. Seierstadot az foglalkoztatta, hogy vajon azok
a felfogások, amelyek szerint a próféták élményei közel áll-
nak a megszállottsághoz, s a prófétákat ennélfogva pszicho-
pataknak kell tekinteni, megfelelnek-e a valóságnak.

Seierstad kiválasztotta azokat a prófétákat, akik arány-
lag közel állnak a mai ember gondolkodásáhcz és felvetette
a kérdést, vajon a mindennapi életben nincsenek-e olyan él-
mények, amelyek hidat jelentenek a prófétai élményekhez.
Vajon a prófétai átélés nem normális átélést jelent-e?

A próféciákbanigen vitás fogalom a vízió. Vajon a mo-
dern ember számára a vizió olyan távoli és idegen dolog-e,
mint ahogyan sokan gondolják? Hiszen milyen sok gyermek
beszél arról, hogy látta álmában Istent. Egyáltalán a gyermek
az álom és a valóság közt még nem tud különbséget tenni.
A legáltalánosabb és legelterjedtebb istenvizió pedig az, hogy
Isten álomban jelenik meg. Így a biblia is. Ma ilyen különö-
sen a gyermekeknél fordul elő. A gyermekeknél ez nem egész-
ségtelen jelenség. A felnöttek álomlátás a se beteges tünet.
Épp úgy a víziók sem a beteg lelki élet jelei. Normális em-
bernek is lehetnek érzékcsalódásai, különösen este, éjszaka,
rossz megvilágításnál. Elsősorban a vallásos gondolatvilágtól,
a vallásos beállítódástol függ, hogy az ember hogyan dolgozza
fel érzékcsalódásait, hogy különleges értelmet tulajc1onít-e ne-
kik, következtetést von-e le belőlük Isten akaratára nézve
vagy sem.

Egy egyszerű kegyes asszony (48 éves) mindenféle baja
miatt nyomott kedélyállapotban van. Este hosszabb időt
tölt fekhelyén, melynek a végénél a falon sötét kereszt függ.
Egyszercsak ujjongva kiált fel: "A falon fehér keresztet lát-
tam! Egészen világosan láttam. Es most már egészen köny-
nyű lett a szívem." Világos, hogy ez a "csoda" ismert fizi-
kai és pszichológi.ai törvények szerínt zajlott le. Az asszony
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hoszabb időn át szemlélte a falon a fekete keresztet. Amí-
kor azután szemét a sima falra irányította, szemidegeinek
az elfáradása következtében a falon fehér keresztnek kel-
lett megjelennie. Mindenkivel így van ez, De itt a lényeges
az, hogy ez a vallásos asszony ezt a pszichológiai jelenséget
vallásosan értelmezte. Amikor megjelent előtte a fehér
kereszt, azt az Ég jóságos üzenetének tekintette, s szenve-
dése megszünt.

A prófétáknál lépten-nyomon hasonló esetekkel talál-
kozunk.

Jeremiás 18, 1-10-ben a következőket olvassuk:
1. "Az az ige, amely Jeremiáshoz jött az ÚR-tól:
2. Menj csak le a fazekas házába, mert ott akarom kd-

zölni veled igéimet!
3. Lementem azért a fazekas házába, aki éppen egy rnun-

kát csinált a korongon.
4. De elromlott az edény, amit agyagból készített, még a

fazekas kezében. Ekkor újból készített belőle edényt, egy
másikat, ahogyan azt a fazekas helyesebbnek látta megal-
kotni.

5. Ekkor így jött hozzám az ÚR igéje:
6. Vajon nem cselekedhetem-e én is úgy veled, Izrael

háza, mint ez a fazekas? - így szól az Úr: Hiszen olyan
vagytok ti, Izrael háza az' én kezemben, mint az agyag a
fazekas kezében.

7. Van, amikor megígérem egy nemzetnek, vagy király-
ságnak, hogy kigyomlálom, kiirtom és elpusztítom.

8. De, ha megtér rosszaságából az a nemzet, amely elLen
beszéltem, akkor én is megbánom, hogy rosszat akartam
vele cselekedni.

9. Van, amikor megígérem egy nemzetnek, vagy király-
ságnak, hogy fölépítem és beültetem.

10. De, ha azt cselekszi, ami rossz a szememben és nem
hallgat a szavamra, akkor megbánom azt a jót, amiről azt
mondtam, hogy megteszem a javára." (dr. Pálfy Miklós
fordítása).

Itt semmiféle vízióról, vagy eksztázisról nincs szó. A 3. és
4. versben egy olyan élményét mondja el a próféta, amilyen
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ma is bárkinek lehet. A 6. vers szerint azonban a próféta
abban vallásos értelmet fedez fel. Tehát vallásos intuiciója
volt, vagyis vallásosan értelmezte élményét. Vízióról szö
sincs. Egyszeruen gondolatílag dolgozta fel élményét.
Gondolkodásának különböző fokozatai a 6, 7, 8, továbbá a
9., 10. versekben még ma is kimutathatők. Nyilván utólag
világosodott meg előtte az, hogy kinyilatkoztatásban volt
része, ahogyan ezt az 1. és az 5. versben bejelenti, amiben
már szinte intellektualizáló tendencia érvényesül.

Ez a példa jól szemlélteti, hogyan nézi Seierstad a pró-
fétákat, s a prófétai élményeket. A régi eksztázis-teória ab-
szurd következtetései halomra dőlnek a valléspszichológia fé-
nyében. Az, hogy valaki Isten nevében beszél akár mint pró-
féta vagy akár mint mai lelkész, nem azt jelenti, hogy megszál-
lattal van dolgunk. Mondanivalójához nem víziók és eksztázi-
sok révén jutott, hanem vallásos gondolkodás útján. Ez nem-
csak a prófétáknak, hanem általában véve a múht és a jelen
egyéb vallásos dokumentumainak ra megértése szempontja-
ból is nagyon tanulságos.

Az egyháztörténeti kutatások számára is nagy segítsé-
get jelent a valláslélektan, Már Girgensohn példát mutatott
arra főművében, hogy Schleiermachert, Wichern naplóit,
Augustinus vallomásait, s a misztikát hogyan"kell a tapaszta-
lati valláslélektan eredményei alapján jobban megérteni.

Vajon a dogmatika, a hittan terén lehet-e hasznát venni
a valláslélektan nak?

Az a dogmatika, mely nem törődik az emberrel, világos,
hogy nem sok hasznát veszi. Mint ahogyan az olyan dogma-
tikának se lehet hasznát venni, amely nem törődik az ember-
rel. Girgensohn irt egy dogmatikát is, mely már tekintetbe
veszi a valláslélektan eredményeit és meghúzza a 'Vonalakat
a dogmatika egyes teteleitől a mai ember vallásosságáig.

A hit taníthatóságának, egyáltalán a hitnek mint em-
beri magatartásnak a jobb megismerése szempontjából is so-
kat jelent a valláslélektan. Nagymértékben tisztázott olyan
fontos fogalmakat, mint amilyen a megtérés, az újjászületés,
a bűnbánat, a lelkiismeret, az inspiráció, a bűn stb.

A tapasztalati valláskutatás egyre fokozódó mértékben
fejti ki termékeny hatását a teológia és a vallastudomány
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minden ágában a protestáns és a katolikus egyházakban egy-
aránt. Az orthodox teológia is felfigyelt a tapasztalati vallás-
lélektan értékére, Még nem keresztyén vallásoknak a képvi-
selői is érdeklődnek Japánban és Kínában a tapasztalati val-
láslélektan rnunkája és eredményei iránt. Werner Gruehn
valláslélektani kézikönyvét már újgörög és japán nyelvre is
lefordították.

*
Ennyit röviden a valláslélektan gyakorlati használható-

ságáról és értékéről. Azok, akik a valláslélektan terén eddig
dolgoztak, megelégedéssel állapíthatják meg, hogy olyan tu-
dományért fáradoztak, amelynek van értelme és van jövője.
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