
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

Ebben az ajánlóban, nem egy kötetet mutatunk be, hanem egy témához kapcsolódóan több kötetre, cikkre hívjuk 

fel a figyelmet. Kiválasztott témánk: valláslélektan. 

A GFE Teológiai Könyvtárában is megtalálható könyvek: 
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Alapítvány, 2001. 

Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge, akkor erős : tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a 

lelkigondozás köréből, Budapest : Animula, 2002. 
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„A valláslélektan fogalma 

A valláslélektan tehát az a tudomány, mely a vallásos tudatélmények mibenlétével, rendszerével, 

törvényszerűségével foglalkozik. 

A valláshoz tartozó tárgyi elemeket a valláslélektan nem kutatja önmagukban, hanem csak a vallásos tudathoz 

való viszonyukban. 

Kíséreljük meg ezek alapján a valláslélektannak elhelyezését azon tudományok közt, melyekkel szoros 

viszonyban van. 

Az egyes tudományokat más tudományoktól (tudományágaktól) nem pusztán anyaguk, hanem szempontjuk 

különbözteti meg. A tudománynak van tárgya, melyet földolgoz, és van szempontja, mellyel a tárgyra 

vonatkozó ismereteit rendszerbe foglalja. 
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… 

A vallás lélektana tehát tárgya szerint beleesik az összefoglaló vallástudomány keretébe; szempontja szerint 

azonban, mivel a vallással, mint tudatélménnyel foglalkozik, az általános lélektannak alkotja egy speciális 

fejezetét.” (4-5. p.) 

 

„A szentek lelki élete 

A szentek lelke az összes tudati és tudaton kívüli lélekalakító tényezőnek az Istenre való központosítására tör. 

Az ilyen psziché leírása hasonlatokat igényel; mondhatjuk úgyis, hogy a szentek lelke gotikus dóm, melynek 

stílusa, formáló ereje az istenszeretet, anyaga, kövei: a tudat összes tényei. A szentség az egyéniség 

legmagasabb hatványa; az „én” periferikus és centrális tényezőinek benső egysége; a tudatnak egy cél, egy 

eszme szolgálatába való állítása: ez a cél az Isten. A szent hasonlít a geniehez, a lángészhez, a nagy emberhez, 

annyiban, hogy benne is halványozódnak a lélek erői; míg azonban a genie, a nagy ember nagysága rendszerint 

egyoldalú, egyirányú egyéni képesség, mely a természettől adatott (tudós, költő, művész, hadvezér), a szent 

nagysága nem az egyes tudati erők hatványozódásában van, hanem a tudati erők erkölcsi célú 

koncentrációjában; a szent alapjában véve nem mindig potenciált lelki képességekkel  is eléri az erkölcsi 

nagyságot.” (99. p.) 

 

Részletek: Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába 
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Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 


