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A GYÓNÁS PSZICHOANALITIKÁJA

Alszeghy Zoltán professzor a következőket írja A gyónás című, 1978-ban Rómában
megjelent munkájában: "... a tények szava félreérthetetlen: a gyóaás bizony világszerte
válságban van. A krízis külső, mennyiségi alapon mérhető oldala ,abban áll, hogy
mindenütt csökken a gyónások száma: sok jó katolikust nem vonz a gondolat, hogya
bűnbánat szentségében keressen tisztulást Isten színe előtt, és nem egy különben buzgó
pap bizonytalan abban, hogy helyes-e erejét és idejét éppen a bűnvallomások meghallga
tására és a bűnök feloldozására fordítani."

A modern szociálpszichológia egyik megalapítója, Erich Fromm napjaink veszélyezte
tett életformájáról az alábbiakat nyilatkozta:

- Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy megjósoljuk egy társadalom pusztulását.
Mindenesetre úgy tűnik, hogy ipari társadalmunk lassan elpusztul.

Kérdés: Melyek a fő okok?
, Fromm.. Mindenekelőtt: egy társadalom nem létezhet boldogság és szeretet nélkül.

Ugy vélem.jaz ember nem élhet öröm és szeretet nélkül. ..
Kérdés: On egyszer a belső elhalást század unk betegségének nevezte. Mi ennek az oka?
Fromm: Ugy hiszem, a modern ipari társadalomban az életnek nincs többé vágyképe.

Nincs vágyképe, amelyre törekedjünk, amely után sóvárgunk, amelyet szeretnénk meg
valósítani. Nincs motívum, amely arra ösztökélne, hogy átéljük a vágy képet. Úgy
mondanám, hogy maga a vitalitás a vágykép eredménye. Ha nem létezik többé vágya
"nagyra", a "szépre", a .fontosra", akkor az emberi vitalitás legyengül. (Utolsó interjú
Erich Fromm-mal. Valóság, 1980/7).

A változás és a kiút gyakorlatilag egyetlen alternatívára szűkülr le: "Mindenekelőtt

azokat a társadalmi formákat, amelyek a szeretet útjában állnak, olyanokkal kell felvál
tanunk, amelyek támogatják a szeretetet. Marad a remény, hogy az emberek felismerik
a szenvedésüket, mely a szeretet hiányában jelenik meg" (Alszeghy, i. m. 8. o.).

Az egyház nagyon na~y segítséget tud nyújtani ebben a szeretet-keresésben, ha a
segítségért kinyúló kezeket megfelelő módon ragadja meg, és az ipari társadalom betegsé
geit a megfelelő módon kezeli. Az egyház felé forduló ember nem mindig tudja megfogal
mazni, hogy pontosan mi\ is vár a kereszténységtől. De ami alapvető és mindig döntő

motívum: egyéni léte megertését. Hogy ebben segíthessünk. előbb meg kell ismernünk
alapvető gondjait. Es ez nem kőnnyű feladat.

Kereszténység és pszichoanalízis

Világszerte sokan folyamodnak a lélekelemzés költséges folyamatához, mert szükségét
érzik, hogy egy megértő és tapasztalt emberrel folytassanak beszélgetést - életük problé
máiról. A múltban kevés gyakorló katolikus fordult a pszichoanalízis alkalmazásához,
mert ezt a funkciót a gyónás töltötte be. Az utóbbi évtizedben a helyzet megváltozott.
Egyre több pap utasítja el a hozzá forduló megtérőt azzal, hogy nincs szüksége gyónásra.
Alszeghy professzor elemzését követve lehet, hogy nem bűnről van szó, de a hivő mégis
úgy érzi, meg kell vallania valakinek. Ilyenkor az elutasítás teológiailag helytelen; első

sorban a célt kell szem előtt tartanunk, a belső indíttatást, hogy valaki legbensőbb énjét
egy másik ember előtt fel akarja tárni: mindnyájunknak szükségünk van az állandó
haladó megtérésre (Lk 13,1-5). A megtérésnek szükséges eszköze a bűnbánat szentségé
ben lefolyó, a kegyelem jelenlétét jelző megbeszélés, amelyben a gyónó feltárja lelkét, a
gyóntató pedig Isten szavának megfelelően értelmezi a megtérő pillanatnyi helyzetét.

Vannak lelki folyamatok, amelyek az alvás ideje alatt, az álomtartományban játszód
nak le. Ezeket nehezen lehetne bűnnek, vagy véletlennek nyilvánítani, holott tartalmukat
tekintve az egyén valóságos problémáit hordozzák. Egy gondolatban elkövetett gyilkos-
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ság például nem számíthat bűnnek, ha azt szívből megbánjuk, s tisztázzuk magunk előtt

a szándék kialakulásának körülményeit. Egy álomban elkövetett bűnös cselekedet azon
ban sokkal mélyebbre nyúlik vissza, mint pillanatnyi érzelmi állapotunk alakulása.
Hosszú, gyakran évekig elfojtott vágyak kompenzációja lehet. Hiba lenne tehát lebecsül
ni az álmok jelentőséget.Hagyományos kategóriáink értelmében egyre kevésbé beszélhe
tünk az ilyen esetekben "bűnvallomásról",helyesebb ha az "önvallomás igénye" kifeje
zést használjuk arra a belső szükségletre, amely minden emberben munkál, és igyekszik
is felszínre jutni. '

A pszichoanalízis összetett tudomány. Általában a következőket jelenti: gyógyító
eljárás neurotikus zavarok és pszichés bántalmak kezelésére; az emberi pszichikum és
személyiség kutatásának módszere; tág határok között mozgó tudományos elmélet;
végül pedig önálló világmagyarázat is. Ez utóbbi jelenti a legtöbb problémát a keresztény
felfogás számára, hiszen itt találkozunk a legélesebben Freud ateizmusával ésvalláselle
nességével. Bár Freud elismerte a katolikus egyház pozitív szerepét, gondoljunk csak a
Lou Saloméhoz 1935 januárjában írott levelére, amelyben így vélekedett: " ... ha a
jelenlegi körülmények között publikálnánk Ausztriában ezt a meghatározást (ti. Salome
vallásdefinícióját - W. P.), amely valósággal lenyűgözött, megkockáztathatnánk, hogy
a katolikus hatóságok hivatalosan betiltják a pszichoanalízis gyakorlását. S ez a katoli
cizmus az egyetlen, amely még megvédelmez bennünket a nácizmustál" (Ernest Jones:
Siegmund Freud élete és munkássága. Bp. 1973). Freud elmélete azonban a vallást triint
kényszerneurózist - alapjában véve - elvetette.

A pszichoanallzis mint tudományos gyakorlat, akkor lesz igazán a keresztény minden
napok segítőtársa, ha elméletét az egyház-hivő kapcsolat ra vonatkoztatva sikerül alkal
maznunk. Joggal kérdezhetjük azonban, szabad-e egyáltalán egy ateista elméletet a
keresztény gyakorlatba bevezetni, s nem fordulunk-e szembe önmagunkkal, ha a freudiz
must mint ideológiát elutasítjuk, de a pszichoanaJízist mint módszert elfogadjuk? Jay
Halley A pszichoterápia stratégiája című munkájában a többi között megállapítja:
"Mindig voltak olyan emberek a világon, akik változtatni akartak életmódjukon, érzései
ken és gondolkodásukon, és mindig voltak olyanok, akik hajlandók voltak segíteni
ebben. Keleten a változás vallási élmény keretében szokott lezajlani. Nyugaton áttoló
dott a dolog; egykor a változás a vallás területére tartozott, ma viszont a vallási vezetők
a világi szakemberektől tanulnak, hogy híveiket megváltoztathassák" (A pszichoanalízis
és modern irányzatai. Bp. 1971). Ez a változás pozitív értelmű folyamatot jelent. Az
egyháznak nem gyengeségét, hanem erejét mutatja, hogyamegváltozott kor megválto
zott körülményeinek megfelelő eszközökkel és módszerekkel veszi fel a harcot küldetése
érdekében. A társadalomtudományok egyes ágaiban a keresztény világnézet a pluraliz
mus álláspontjára helyezkedik, s elismeri, hogy véleménye csak egy a lehetséges vélemé
nyek közül. A pszichaonalízis esetében azonban más helyzet. A pszichoanalízis nemcsak
ideológia, hanem gyógyító eljárás is. Szent-Györgyi Albert meghatározása érvényesíthe
tő ezzel kapcsolatban is: "A tudományokat át kell élni". A pszichoanalízis olyan tudo
mány, amely átéléssel gyógyít, s az átélés elmélete és módszere a terápia eszköze és
módszere egyben.

A katartikus gyógykezelés

Az Arisztotelész katarzis-elméletén alapuló módszert Josef Breuer bécsi orvos
(1872-1925) vezette be a pszichanalízis eszköztárába. A klasszikus eset leírását a magyar
nyelven megjelent Freud művekben több helyütt is megtalálhatjuk. Freud és Breuer
közös munkájukban, a Studien über die Hysterie (Tanulmányok a hisztériáról)című

kiadványban tették első ízben közzé. Breuer a beteget hipnotikus állapotban kezelte, s
így sikerült lelki traumáit feltárnia. Freud viszont ébrenléti állapotban használta fel a
szabad asszocíáciák, és kibeszélés módszerét. Az analitikus megkezdi az éber, vagy
hipnotikus állapotban lévő beteg tudatának kiirbetapogatását. Fel kell tételeznie, hogy
a tünetek egy valamikor megtörtént és elfojtott esemény hatására keletkeztek. A beteget
addig faggatja, amíg rátalál az élmények erősen ellenálló csoportjára, amely a keresett
eseményt jelzi. Feltárja ezt az eseményt a tudatalatti tartalmából és tudatosítja a beteggel.
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Miután a tünetek okát feltárta, magát a betegséget is megszünteti, hiszen minden kóros
jelenséget az elfojtott élmény hatásai idéztek elő.

"Az elfelejtest emlékek nem semmisültek meg, hanem állandóan a beteg tulajdonában
voltak, és meg is lett volna a készségük arra, hogya tudatos gondolatokkal való
asszociáció révén felszínre kerüljenek, ha valamilyen erő nem gátolta volna, hogy tudato
sakká legyenek, és nem szorította volna vissza őket a tudattalanba. (...) Az az erő, amely
a beteges állapotot fenntartotta, mint a beteg részéről tapasztalt ellenállás vált érezhető

vé. (...) Tapasztalatom szerint a gyógyulás akkor állt be, ha ezeket az ellenállásokat
sikerült leküzdeni. (...) Fel kell tételeznem, hogy azok az erők, amelyek most ellenállás
képében gátolják -az elfelejtett emlékek tudatossá válását, annak idején maguk idézték
elő és szorították ki a kórokozó élményeket a tüdatból" ,- írja Freud (A pszichoanalízis
és modern irányzatai. i. m.). Az elfojtott vágykielégítés törekvése a tudatalatti szférában
tovább él, s miután ott tör be a tudat felszínére, ahol erre rést talál, konfliktust okoz.
Abetörést képződménynek (szimptóma) nevezzük. A képződményhez előbb-utóbb

ugyanazok a kellemetlen élmények kapcsolódnak, mint amelyeket a tudat az elfojtás
mechanizmusával el akart kerülni. A tudatalatti tartalmáhrz vezető út tehát a szabad
asszociációk módszere, amely a beteg élményeinek feltárásan alapszik éber állapotban.

A másik módszer az álomfejtés. Álmainknak kettős tartalma van: a nyilvánvaló
álomképek (erre emlékszünk vissza esetleg ébredéskor) és a lappangó álomgondolat,
aniely, miután a tudatalattiból a tudatosba kerül, előidézi az álmot.

"Minden álom egy teljesedésbe ment ösztönös vágyat fejez ki" - szögezi le Freud (Az
álomtan revizioja in Freud: Pszichoanalízis. Kriterion, Bukarest, 1977). Egy álom mindig
olyasmit testesít meg, ami a tudatalattiban lejátszódó folyamatok végeredményeképpen
jön létre. Elfojtott, mindennapjainkból kizárt vágyaink teljesülése ez, olyan vágyaké,
amelyeket tudatosan teljesülhetetlennek ítélünk. Így a teljesülés csak bennünk játszódhat
le, minden tudatos kontroll nélkü!. Az álmok megértésének útja az álomfejtés. "Az
álmok magyarázata az a Via Regia, amely a tudattalan megismeréséhez vezet - magya
rázza Freud. - Ez a legbiztosabb alapja a pszichoanalízisnek, és ez az a tér, amelyen
mindenki... meggyőződhetaz analízis tényei felől és tapasztalatokat gyűjthet" (Pszicho-
analízis. i. m.). .

A hivő és a pap találkozása a gyóntatószékben az álomfejtéssel, a szabad asszociáción
alapuló "talking-cure" beszélgetéssel nehezen valósítható meg. Az álomfejtés folyamata
hosszadalmas, időigényes és nem minden esetben vezet a kívánt eredményhez. Jelenléte
azonban nem kizárást, hanem megértést kíván. Az a segítő kapcsolat, amely a pap és
a hivő között fennáll, erre is ki kell hogy terjedjen. Egy példa: egy idős özvegy hosszú
időn keresztül erős bűntudatot érzett azért, mert férje betegsége idején, amely halállal
végződött, elutazott a városból lányuk esküvőjére. A férj halála után ez a bűntudat

erősödött, és végül az álmokban tört felszínre. Éjszakánként a férje megjelent álmaiban,
és felelősségre vonta, hogy elhagyta beteg napjaiban. Az asszony elmondta ezt a gyóntató
papnak is, aki nem nagyon tudott segíteni rajta. De látta, hogy az asszony elméje közel
van a megbomláshoz, és a körzeti orvoshoz fordult segítségért. Az időben alkalmazott
ideggyógyászati kezelés révén az asszony meggyógyult, és azóta nem üldözik ezek az
álmok. A pap - noha segíteni nem tudott - felismerte a mögöttes helyzetet, és ezzel
megmentette egy hivő elméjét és talán életét is.

A gyónás pszichoterápiája

Mi sem lenne könnyebb, mint hogy a keresztény emberek pszichoanalitikai kezelését a
papok hatáskörébe utaljuk. Könnyű lenne, de végzetesen elhibázott is. A pszichoanali
tika - talán sikerült a cikk előbbi részeiben rámutatnom - rendkívüli tudomány. Speciáli
san XX. századi módszerről van szó, amelyet hozzáértő pszichológusok és analitikusok
művelnek szerte a világon. Ezekkel a szakemberekkel ag egyház nem veheti fel a versenyt,
hiszen ez a tudomány eredendően"világi talajból" nőtt ki. Az egyház azonban a pszicho
analízis segítségével sikeresebben tudja a küldetését teljesíteni, érdemes tehát elmélyedni
benne. De sem megfelelő oktatási intézmények, sem pedig szakirodalom nem áll rendel
kezésünkre ahhoz, hogy az analitikát egyházi körökben általánossá tegyük. A papoknak
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