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nTon bucHEr könyve, Psycho-
biographien religiöser entwic-
klung: Glaubensprofile zwischen 
individualität und universalität 

(Vallási fejlődés pszichobiográfiái: Hit-
profilok indvidualitás és univerzalitás 
között), a kohlhammer kiadó gondo-
zásában, 2004-ben jelent meg Stuttgart-
ban. a könyv magyar nyelven nem hoz-
záférhető, és a maga nemében németül 
is hiánypótló kiadvány. recenzióm célja, 
hogy legalább főbb vonalaiban magya-
rul is megismerhető legyen mindazok 
számára, akik a pszichobiográfiák iránt 
érdeklődnek. 

a könyv bevezetésre és hét fejezet-
re oszlik. Az első három a mélylélek-
tani iskolák hagyományait ismerteti 
és elemzi, a negyedik a szerepelmélet 
nézőpontjából közelít, az ötödik feje-
zetben két társszerző, Micha Brumlik 
és k. Helmut reich írását is olvashat-
juk, kognitív lélektani megközelítés-
ben, két élettörténetet a vallási nézetek 
OserGmünderféle fejlődési modellje 
alapján. a hatodik fejezetet James w. 
Fowler pszichobiográfiai modelljének 
szenteli a szerző, majd a hetedikben 
összegez és kitekintést nyújt. a törté-
netkutatás modern irányzata a pszicho-

lógia eszköztárával próbál választ talál-
ni a történetkutatás megválaszolatlan 
kérdéseire. ezek közé a pszichohistóriai 
megközelítések közé sorolhatjuk a tör-
téneti személyiségek életéről készült 
pszichobiográfiákat.

a pszichobiográfia az irodalmi biog-
ráfia népszerű műfajával és a pszich
ológiai gyakorlatban szokásos életút-
elemzéssel rokon. kialakulása a pszi-
choanalízis kezdeteire tehető, és – amint 
ez a könyvből is kiderül – számtalan 
módszertani problémát vet fel. a könyv 
elsősorban a vallási, ill. hitbeli fejlődés 
leírhatósága szempontjából vizsgálja 
ezeket a próbálkozásokat.

a bevezetésben a fogalmak definiá-
lásával, a problematika körülhatárolá-
sával – a pszichobiográfia kapcsolata a 
történelemmel, a pszichológiával – és 
módszertani kérdésekkel találkozunk.

Az első fejezet: Apáról Istenre: Pszi
chobiográfiák a pszichoanalízis kontex-
tusában. A fejezet bevezetőjében törté-
neti keretbe illeszti a pszichoanalízist, 
majd az azt megelőző időszak Jézus jel-
lemrajzaiból idéz1 különböző „tévedhe-
tetlen” diagnózisokat, albert Schweitzer 
kritikájával zárva e részt2, állást foglal-
va eme „Életrajzok” dilettantizmusa és 
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 1 dE loosTEn: Jesus Christus vom Standtpunkt des Psychiaters, Bamberg, 1905; rasmussEn, E.: Jesus: eine 
vergleichende psychopathologische Studie, Leipzig, 1905; HirscH, W.: Religion und Civilisation vom Standtpunkte 
des Psychiaters, München, 1910; BinET – sanGlé: La folie de Jésus, Paris, 1908.

 2 scHWEizEr, a.: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen, 1906; A. scHWEizEr: Die psychiatrische Beurteilung 
Jesu Darstellung und Kritik, Tübingen, 1913.
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jogosulatlansága mellett. már a kezde-
teknél is megjelennek a műfaj fő prob-
lémái; a pszichobiográfia nem lehet 
precízebb, mint forrásai, valamint fellép 
a modern értelmezések történetietlen 
visszaprojektálásának veszélye.

Sigmund Freud – itthon is jól ismert 
– tanulmánya Leonardo da Vinciről 
1910ben már a pszichoanalízis főbb 
irányvonalainak kidolgozása után 
jelent meg. ekkortól számíthatjuk a 
pszichobiográfia mint önálló műfaj kez-
detét. Bucher könyvének érdeme, hogy 
amellett, hogy az egyháztörténet szá-
mára fontosabbakat ismerteti, az azok-
kal kapcsolatos kritikákat hozza, közli 
további harminchétnek „absztraktját” 
irodalmi vonatkozásaikkal3. 

a részletesen ismertetett tanulmá-
nyok: Sigmund Freud: leonardo4, mó-
zes5, k. abraham: echnaton6 o. Pfister: 
margaretha ebner7, graf ludvig von 
zinzendorf8. Ezután több különböző 
szerzőtől származó elemzés összegzé-
se következik: Swedenborg (1688–1772), 
Therese von lisieux (1873–1897), anton 
unternährer (1759–1824), karl Huber 
(1889–?) Pál apostol, martin luther, 
vincent van Gogh, Sigmund Freud és 
Augustinus életéről, mind a klasszikus 
pszichoanalízis szemszögéből. (Itt ter-
jedelmi okokból ezek irodalmát nem 
idézem).

A lábjegyzetben következő tanulmá
nyok pár soros (absztrakt jellegű) is-
mertetése vezet át a kritikai részbe9. 

 3 Nem csoda, ha ebben az első fejezetben szinte több a lábjegyzet, mint a szövegtest: 62 oldalon 434 hivatkozás.
 4 frEud: Studienausgabe, hg. Mitscherlich Frankfurt, 1969. Bd. X., 87–159.
 5 frEud: Studienausgabe, hg. Mitscherlich Frankfurt, 1969. Bd. IX., 455–581.
 6 aBraHam, k.: Amenhotep IV. Psychoanalytische Beiträge zum Verständnis seiner Persönlichkeit und den mono-

theistischen Aton-Kultes, in: Imago 1 (1912), 334–360.
 7 PfisTEr, O.: Hysterie und Mystik bei Margaretha Ebner (1291–1351), in: Zentralblatt für Psychoanalyse und 

Psychotherapie 1 (1911), 468–485.
 8 PfisTEr, o.: Die Frömmigkeit des Grafen Ludwig von Zinzendorf. Eine Psychoanalytische Studie, Leipzig-Wien, 

1925.
 9 acHElis, W.: Die deutung Augustins, Bischofs von Hippo. etc. Prien am Chimsee, 1921; allWoHn, a.: Die Ehe des 

Propheten Hosea in psychoanalytischen Beleuchtung, Giessen, 1926; Baudouin, c.: La sublimation ces images 
chez Huysmans, lors de sa conversion, in: Psyche 4 (1950), 378–385; BErGuEr, G.: The life of Jesus. From the 
psychological and psychoanalytical point of view, London, 1923; BErkElEy-Hill, o.: A short study of the life 
and character of Mohammed, in: International Journal of Psychoanalysis 2 (1921), 31–53; BusHman, r. l.: 
Jonathan Edwards and Puritan consciousness, in: Journal for the Scientfic Study of Religion 5 (1966), 383–396; 
darrocH, J.: An interpretation of the personality of Jesus, in: The British Journal of Medical Psychology 21 
(1948), 75–79; Evans, W. n.: Notes on conversion of John Bunyan, in: International Journal of Psychoanalysis 
24 (1943), 176; HiTscHmann, E.: New varieties of religious experience. From William James, to Sigmund Freud, 
in: roHEim, G. (ed.): Psychoanalysis and social sciences, New York, 1947 (többek között Gottfried Keller, Artur 
Schopenhauer, Franz Werfel élete); Juva, s.: Monsieur Vinzenz. Evolution d’un saint, Bourges, 1939; kliGErman, 
c.: A psychoanalytic study of the confessions of St. Augustine, in: Journal of the American Psychoanalytic 
Association 5 (1950), 469–484; kiElHolz, a.: Jakob Böhme. Ein pathographischer Beitrag zur Psychologie 
der Mystik, Leipzig-Wien, 1919; kiElHolz, a.: Die Versuchung des Heiliger Antonius. Ein Beitrag zur Hagio-
pathographie, in: Der Psychologe (1954), 18–24, 66–70; lauGHlin, H.: King David’s anger, in: The Psychoanalytic 
Quarterly 23 (1954), 87–95; lomEr, G.: Ignatius von Loyola. Vom Erotiker zum Heiligen. Eine pathogaphische 
Geschichtsstudie, Leipzig, 1913; loWTzky, f.: Bedeutung der Libidoschicksale für die bedeutung religiöser Ideen, 
in: Imago 13 (1927), 83–121; PascHE, f.: Kierkegaard et la psychopathologie, in: Évolution psychiatrie (1949), 61–
69; PfisTEr, o.: Das Christentum und die Angst, (Jean Calvin), Zürich, 1944; PovaH, J. W.: The new psychology and 
the Hebrew Prophets, London, Reik, Flaubert und seine „Versuchung des Heiligen Antonius”. Ein Beitrag zur 
Künstlerpsychologie, Minden, 1912; sundén, H.: Die Religion und die Rollen. Eine Psychologische Untersuchung 
der Frömmigkeit (Lars Levi Laestatius), Berlin, 1966.
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Először az 1970ig megjelentek, majd 
pszichobiográfiák az egyháztörténet 
személyeiről 1970 után.10 a fejezetet a 
pszichoanalitikus megközelítések kriti-
kája zárja.

minden pszichohistóriai próbálkozás 
érvényessége szorosan függ a források 
megbízhatóságától. az 
életrajzok, önéletrajzok 
azonban torzítanak. 

a pszichoanalízis mun-
kamódszere, a személy 
indulatáttétele az analí-
zist végzőre az elhunyt 
személyek esetében nyil-
ván nem valósulhat meg. 
e helyett azok (feltétele-
zett) gyermekkori élmé-
nyeinek a szerző általi 
értelmezéseit taglalják.

a pszichobiográfiák 
nem bővítik a pszicho-
lógia ismeretrendszerét, 
tudományos megalapozottságát, csak bi-
zonyos elméletek alátámasztására, meg-
erősítésére szolgálnak. Általában kevés 
információ, ellenőrizetlen forrás, eseten-
ként szándékos ferdítés jellemzi őket.

A tudományos módszertan első sza-
bályának, az ökonómiának (ha egysze-

rűbb magyarázóelv létezik, ne keres-
sünk bonyolultabbat) figyelmen kívül 
hagyása jellemzi a tanulmányokat. a kri-
tika a priori tagadása egyetlen elméletet 
sem támaszthat alá, sőt! A tudományos 
gondolkodásnak örömmel kell fogadnia 
a kritikát, hiszen ez fejlődésének kul-

csa. kritikával kell néz-
nünk, hogy megkérdője-
lezhető konstrukciókat 
projektálnak különböző 
korok személyeinek élet-
történetébe.

Probléma, hogy hithő
sök életét a pszichoana-
lízis bizonyítására hasz-
nálják, mindenkinek 
Ödipusz-komplexust tu-
lajdonítva, mivel Freud 
a vallást kollektív kény-
szerneurózisnak tekin-
tette (ami az Ödipusz-
komplexus talaján fejlő-

dik) ezért kritikátlanul mindenkinek, aki 
vallásos vagy hívő, Ödipuszkomplexust 
kell tulajdonítani.

Gyakori a belemagyarázás, téves követ-
keztetés. Hiba a felnőtt szexualitás gye-
rekbe projektálása. lásd „kis Hans” vagy 
„wolfsman” eseteit (ökonómia tanulás-

 10 dundEs, a.: The hero pattern and the life of Jesus. Colloquy 25, Berkeley, 1977; HuTcH: Religious leadership. 
Personality, history and sacred authority (Különböző vallási vezetők, Blavatsky, Aurobindo, Kübler-Ross, 
Ramakrishna), New York u.a., 1991; klEssmann, m.: Zum Problem der Identität des Paulus. Psychologische 
Aspekte zu Theologischen und biographischen Fragen, in: Wege zum Menschen 41 (1989), 156–172; mEissnEr, 
W. W.: Ignatius von Loyola: The psychology of a saint, New Haven, 1992; rancour-lEffEriErE, d.: Tolstoy on the 
couch. Misogyny, masochism and the absent mother, Hampshire-London, 1998; saffady: The effects of childhood 
bereavement and parental remarriage in Sixteenth century England: The case Thomas More, in: History of 
childhood Quarterly 1 (1973), 310–336; scavullo, f. m.: Leonard Feeney: The priest, who was more Catholic than 
the Pope, in: HalPErin, d. a. (ed.): Psychodinamic perspectives on religion, sect and cult, Boston et al, 1983, 
105–111; simo, J.: On Christianity and the Oedipal winner, in: Psychoanalytis Review 70 (1983), 321–329; THilo, 
H. J.: Paulus – Die Geschichte einer Entwicklung psychoanalytisch gesehen, in: Wege zum Menschen 37 (1985), 
2–14; Trosman, H.: After the Waste Land: Psychological factors in the religious conversation of T. S. Eliot, in: 
Revue Psychoanalysis 4 (1977), 295–304; ulonska, H.: Die Krankheit des Paulus und die ritualisierte christliche 
demut, in: Wege zum Menschen (1989), 356–367; WEiGErT, E.: Sören Kierkegaards Gemütsschwankungen, in: 
Mitscherlich, a. (Hg.): Psychopatographien I. Schriftschteller und Psychoanalyse, Frankfurt, 1972, 214–226; 
zEliGs, d. f.: Psychoanalysis and the Bible. A study in depth of seven leaders, (Ószövetségi bibliai személyek), 
New York, 1974; yarom, n.: Body, blood and sexuality, New York, 1992 (Franz von Assisi).
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elméletek). a pszichoanalízis számára a 
vallási cselekedetek szexuális cselekmé-
nyek szimbólumai. (a szexszimbolizmust 
eysenk kísérlete cáfolja.)

ezeknek a pszichobiográfiáknak hi-
bájuk, hogy redukcionisták, nagyon 
sokféle szempontból hiányosak, túlegy-
szerűsítők.

a pszichogenezist a legkorábbi gye-
rekkorból vezeti le, amiről általában 
nincs információ, így csak találgatás 
tölti ki az űrt. A kauzalitás azonban még 
a feltételezett „tények” és „következ-
ményeik” között sem kerül igazolásra.  
a „neurotogén” anya elmélete rég meg-
dőlt (tanuláselmélet, kognitív pszich. stb).

a történelmi kontextusok figyelmen 
kívül hagyása. A lelki fejlődést meg-
határozza a társadalmi struktúra stb.  
a vallásos, hitbeli megnyilvánulásokat a 
libidóra vezeti vissza, azzal magyarázza. 
az apakép projektálása az isten-képbe. 
Nem minden vallás „apaIsten képű”.

miután mindezeket a – jogos – kriti-
kai észrevételeket elénk tárta, felteszi a 
kérdést: mi lehet mégis érték ebben a 
megközelítésben?

a pszichoanalitikus megközelítés az 
erosz szerepére hívja fel a figyelmet. 
arra, hogy a szexualitás egy személy 
központi magvához tartozik, szerepe 
van a vallási fejlődésben, és szublimá-
ciója által a személy kreatívabb és stabi-
labb állapotba juthat. Másik jelentősége 

abban áll, hogy patologikus kegyességi 
gyakorlatokra mutat rá. a démonizált 
Istenképből fakadó szorongás lelki 
betegségekkel való kapcsolata érthe-
tővé teszi, hogy a pszichoanalitikusok 
miért éppen a kirívó vallási nézetekkel, 
kegyességi gyakorlattal rendelkező sze-
mélyek életútját elemzik.

ez után c. G. Jung mélylélektanával 
és az ide tartozó pszichobiográfiákkal 
foglalkozik. ilyen fejezetcímek követ-
keznek itt: Őskép és individualizáció;  
a szentháromságtól a „négyességig” az 
Árnyék; Vallási fejlődés és individuali-
záció. négy tanulmány: Jézus, az indivi-
dualizáció prototípusa; Pál, az archetípus 
által legyőzött; Perpetua, magára találás 
az arénában; Swedenborg és Grundtvig: 
életközép utáni individualizáció. Jung 
legfontosabb témája a vallásosság, és 
annak szükségességét, valamint a dog-
mák létezésének szükségességét minden 
teológusnál inkább védelmezte, termino-
lógiája könnyen alkalmazható vallási tar-
talmakra, viszont bizonyos értelemben 
ellentmondásos és kissé definiálatlan. 
(További mélylélektani pszichobiográfiák 
a lábjegyzetben találhatók11.)

A szerző továbblépve bemutatja a 
pszichoanalízis talaján kialakult iskolák 
megközelítéseit. a pszichoanalízis alap-
jain kiindulva alakította ki erikson ún. 
életútmodelljét, amelyet nyolc szakasz-
ra bontott.

 11 Baumann, G.: Der archetypische Heilsweg. Hermann Hesse, C. G. Jung und die Weltreligionen, Reinfelden, 1990 
(Augustinus, Buddha, Hesse, Jézus élete); Hark, H.: Religiöse Neurosen. Ursachen und Heilung, (Hesse), Stutt-
gart, 1988; frick, E.: Bewusstwerdung des typologischen Umschwungs in der „Exerzitien” des Ignatus von 
Loyola, in: Analytische Psychologie 27 (1999), 89–118; riklin, f.: Franz von Assisi, in: Wissen und Leben 7 (1914), 
45–59; sundén, H.: Religionspsychologie: Probleme und Methoden, (Szent Brigitta), Stuttgart, 1982; sundén, 
H.: Die Religion und die Rollen. Eine psychologische Untersuchung der Frömmigkeit, (Johannes vom Kreuz 
1542–1591), Berlin, 1966; WEHr, G.: Tiefenpsychologie und Christentum, (C. G. Jung), Augsburg, 1990; WilksTröm: 
Raszkolnyikov, in: Holm, N. G.: Einführung in die Religionspsychologie, Basel, 1990.



116

Anton A. Bucher Recenziók

ezek a kategóriák a vallási nézetek 
fejlődése szempontjából is relevánsak. 
ennek segítségével végezte luther, 
Gandhi, wesley életének pszichológiai 
feldolgozását. ezek közül különösen 
híressé vált a Luther életéről írott mű-
ve12. Ennek a műnek, és rajta keresztül 
az életútmodellnek ismertetésével foly-
tatódik a könyv. az élet új feladatai vál-
ságokat idéznek elő. Ezek megoldásától 
függ a további életút. 

a negyedik fejezet (a vallási nézetek 
fejlődése) a vallási szerep átvételével 
foglalkozik (avilai Szent Teréz élete), 
majd a kognitív iskolák eredményeit is-

merteti. Itt kap helyet Piaget fejlődésel-
mélete, majd kohlberg modellje a morál 
fejlődéséről, amely „A morál legfelsőbb 
szintje a vallás kezdete?” című alfejezet-
tel zárul.

ezután ismerteti a vallási nézetek, 
ill. ítéletek (Urteil) fejlődését Oser és 
Gmünder nyomán.
1. fokozat: A személy egy végérvényű 

elvhez (letztgültigem) tartja magát 
akár jutalmazó, vagy büntető is ez.  
a személy passzív és fenyegetett.

2. fokozat: A személy egy végérvényű 
elvhez ragaszkodik, a „megteszem, 
hogy megtedd” elve alapján.

Szakaszok
Pszichoszociális 
krízisek

Pszichoszociális 
modalitások

Pszicho-
szexuális fázisok

releváns 
személyek

i. a korai 
csecsemőkor

Alapvető bizalom 
– bizalmatlanság

kapni – adni orális Anya minősége

ii. kisgyermek-
kor

autonómia – szé-
gyen, kételkedés

megtartani 
– elengedni

anális Szülők

iii. Játszókor
kezdeményezés 
– Bűntudat

Tevékenységek,
játék

infantilis genitális család

iv. Tanulókor
Szorgalom, meg-
elégedettség – 
kisebbrendűség

valami igazit 
alkotni, 
együttműködés

latencia iskola, barátok

v. Pubertáskor
Szilárd identitás 
– identitásdif-
fúzió

ki vagyok én? 
identitás

Pubertás Példaképek

vi. ifjúkor
intimitás, 
– izoláció

Önmagunk 
tükröződése 
a másikban

Genitális
Partnerek, 
riválisok, barátok

VII. Felnőttkor
Generativitás 
– kudarc

alkotás, 
gondoskodás

család, 
Társadalom

VIII. Időskor
integritás 
– kétségbeesés

lenni, önmaga 
– kételkedni 

emberiség

 12 Magyarul hozzáférhető: Erickson, E.: A fiatal Luther és más írások, Budapest, Gondolat Kiadó, 1991.
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3. fokozat: a személy önmaga határoz 
és felelős a cselekedeteiért. 

4. fokozat: a személy szabad akaratá-
ból dönt a végérvényű elvvel össz-
hangban.

5. fokozat: vallási autonómia univerzá-
lis perspektívában. a vallásos léte-
zésnek nincs szüksége külső meg-
erősítésekre.
majd James w. Fowler hitfokozatai 

következnek.
0. fokozat: Első hit. Beszédelőttes.  

a gyermek bizalma a környezethez.
1. fokozat: Intuitív – projektív hit.  

a gyermek hitvilága fantáziákból és in-
tuíciókból áll, érzelmeket és vágyakat 
projektál mágikus szimbólumokra.

2. fokozat: Mitikus – szó szerinti hit.  
A realitásérzék megerősödik, a vallá
si szimbólumokat szó szerint érti, 
antropomorfizál.

3. fokozat: Szintetizáló, konvencionális 
hit. a fiatal hitét a közösség tagjainak 
hitéhez méri, igazítja, saját identitást 
alakít ki.

4. fokozat: Individuális reflektáló hit.  
a kialakított identitás alapján átvizs-
gálja korábbi hitállapotait, kritikát 
gyakorol.

5. fokozat: Elköteleződő hit. Felnőttként 
átértékeli hitbeli meggyőződését, el-
ismeri mások álláspontjának létjogo-
sultságát

6. fokozat: Univerzalizáló hit. a hit át-
fogja az egész létezést, a „mennyek-
nek országára” tekint.
ezt követi a könyvben a hitbeli meg-

győződések különböző tartamai elle-
nére azonos hitfokozaton álló szemé-
lyek biográfiái: merton, Bonhhoeffer, 
Hutchinson, moser.

a hetedik fejezetben érkezünk el a 
könyv lényegi kérdésfeltevéséhez, hogy 
vajon magyarázzák-e a pszichobiográfiák 
a vallási/hitbeli fejlődést? Tehetünke va-
lamit a ránk bízott fiatalok hitbeli fejlő-
déséért? Hogyan támogathatjuk ezt a 
folyamatot?

A szerző véleménye szerint az is-
mertetett módszerekből és pszichobio
gráfiákból levonhatunk néhány követ-
keztetést.
1. A vallási, hitbeli meggyőződés a krí-

zishelyzetekben (kognitív konfliktu-
sok) alakul. a fokozatok meghaladá-
sa krízist okoz, a megoldás követke-
ző fokozatra juttatja a személyt.

2. A vallási, hitbeli fejlődés interper-
szonális kontaktusokban interakciók 
során jön létre. a szociális hatások 
döntőek.

3. a korai gyermekkor élményvilága a 
döntő abban, hogy a hitbeli fejlődés 
megindul-e. a kisgyermekkori érzel-
mi töltés, a vallási élmény hangulata 
fontos, ekkor dől el, hogy a személy 
számára a vallás egyáltalán téma 
lesz-e. ebben ugyanis kontinuitás fi-
gyelhető meg.

4. A hitbeli fejlődés nem lehet kívülről 
normatívan meghatározott, sem kor 
szokása, divatja, vallási kényszerek 
következménye, mivel isten maga 
az alapja, a célja és bevégzője ennek 
a fejlődésnek. Ez a fejlődés annyi-
féleképpen mehet végbe, ahányan 
csak útján elindulunk. Bizonyos, 
hogy kríziseken keresztül, kétségek-
kel küzdve, csalódások között, de 
mindannyiunknak magunknak kell 
bejárnunk az utat.

Vincze Piroska


