
nagyon sok dolguk van így is, nem kívánhatjuk tőlük az álomfejtés kötetekre rúgó és
elsősorban idegen nyelvű szakirodaimának elsajátítását. De igenis elvárhatjuk tőlük,

hogy a katartikus gyógykezelés, a ta/king-cure eredményeít beépítsék és felhasználják a
napi gyakorlatukban. A gyónások száma csökken - írja Alszeghy professzor. A gyónók
azonban ugyanazzal a hittel és igénnyel fordulnak a gyóntató atyákhoz: a segítség
igényével.

Az emberek sokkal inkább hitbéli problémákkal, az egyház és az egyén XX. századi
konfliktusának problémáival kapcsolatban kérik a papok segítségét. Itt is a gyakorlat
adja majd meg a hozzáértést, hiszen a gyóntató papok egyébként is jól ismerik a vallási
pszichoneurózisok számos fajtáját. Ha megkíséreljük ezeknél a lélekelemzést alkalmazni,
talán sikerül sok hivő hitét és bizaimát megerősítenünk.

A pszichoterápiát - ahogy Karl Manninger vallja - még az orvosok is ritkán tekintik
kezelésnek, inkább tanácsadásnak vagy átneve/ésnek (A pszichoanalízis és modern irány
zatai. i. m.). "A beteg rendszerint nem érti világosan, hogy a javulás folyamata hogyan
megy végbe. Miután közölte panaszát az orvossalelvárja, hogy az orvos válasza rámutat
a baj lélektani összefüggéseire." Erre a bizalomra méltónak kell lenni.

A folyamat talán kívül is esik a gyónás hagyományos keretein. A gyóntatószék nem
a legalkalmasabb hely az ilyen segítségnyújtáshoz, hiszen személyes kontaktusra van
szükség. A pap (analitikus) egy-egy mosolya, mozdulata néha többet ér, mint a szavak,
a mégoly részletes, de személytelen beszélgetés. A gyónó feltár egy szituációt, a gyóntató
értékeli ezt és tovább kérdez. Ha úgy érzi, hogy egy kérdéskörön belül elegendő informá
cióra tett szert, felszólítja a gyónót, hogy beszéljen erről a témáról folyamatosan, a
szabad asszociációk módszerének megfelelően. Figyelem, elemzés, feltárás - ez a gyógyu
lás, a megkönnyebbülés útja:
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Donald O. Hebb: A PSZICHOLÓGIA ALAP
KÉRDÉSEI. A pszichológiának nem az a fel
adata - állítja a kanadai professzor -, hogy az
úgynevezett végső kérdésekkel foglalkozzon:
rnint például, hogy anyagi természetű-e az em
beri szellem vagy nem anyagi, vagy hogy van-e
lélek egyáltalán vagy nincsen. A pszichikum
megértését nem ezek. viszik előbbre. Az igazi
feladat a "könnyebben megfogható dolgok"
vizsgálatában van: az olyan kutatási tárgyaké
ban, amilyenek a tanulás, az emlékezet, a felej
tés, vagy az érzékelés, a gondolkodás, a nyelv
problematikája. Mert végül is a felőlük szerzett
ismeretek fogják kialakítani a lélekről szóló
megállapításainkat is.

Az immár tizedik nyelvre lefordított kézi
könyv nálunk most jelenik meg harmadszor. A
szerző oldott stílusa, didaxissal párosuló mód
szeressége, és az az erénye, hogy nem akarja az.
olvasóra erőszakolnia tudomány munkahipoté
ziseit, ezúttal is növelheti a könyv iránti érdeklő
dést. (Gondolat, 1983)

David Peck-David Whitlow: SZEMÉLYISÉG
ELMÉLETEK. A személyiséglélektan az egy
egy helyzetben tanúsított viselkedést, a különfé
le reagálásokat tanulmányozza; arra kiváncsi,
melyek az emberi magatartás legalapvetőbbin
dítékai. A kötet - Freud klasszikussá vált néze
tén kívül - az elmúlt harminc év angol nyelvű

szakirodalmábólmerítxe, azokat az elméleteket
ismerteti, amelyek döntően befolyásolták a sze
mélyiséggel kapcsolatos mai pszichológiai gon
dolkodást. A szerzőpár részletesen foglalkozik
Rogers "self' (énkép-) és Catell vonáselméleté
vel, tárgyalja Kelly bölcseleti fogantatású néze
tét és bemutatja Eysenck típustanát. A fiatal
angol kutatók munkája nem lép fel szintézis
igénnyel: dolgozatuk kritikai összegezés, amely
elsősorban a klinikai gyakorlat számára jelent
het hasznos segitséget. (Gondolat, 1983)
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