KONTEXTUÁLIS PÁSZTORÁCIÓ
HANNEKE MEULINK-KORF és AAT VAN RHIJN
Senki sem külön|lló sziget;
Minden ember a kontinens egy része,
…
Minden hal|llal én leszek kevesebb,
Mert egy vagyok az emberiséggel;
Ezért h|t sohse kérdezd,
kiért szól a harang:
érted szól.
John Donne
Hollandi|ban „kontextu|lis p|sztor|ció” néven mintegy tíz éve létezik (posztakadémiai)
képzés lelkip|sztoroknak és p|sztoroknak.i Jelen cikkben be szeretnénk mutatni a
p|sztor|ció e még kevésbé ismert szemléletének kiindul|si pontjait. Ebben a szemléletben szembetűnő az a figyelem és tisztelet, amelyet az a csal|di viszonyok és m|s t|rsadalmi kapcsolatok különleges jelentősége ir|nt tanúsít. Ezzel |ll kapcsolatban a „kontextu|lis” gondolatvil|g etikai igyekezete. A kontextu|lis p|sztor|ció a p|sztor|ción belül
elsősorban nem új módszer (de ahhoz vezethet), hanem ink|bb új perspektíva. Célja felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a lelkigondoz|s mindig a jelentések kontextus|ban
vagy szövedékében történik. Elsődlegesek a következők: a kapcsolatok, amelyekben valaki emberré lett; ezek olyan viszonyokra vonatkoznak, amelyeket az ember egy egész
életen |t mag|val hordoz, és amelyek életének egy részét képezik. Ennek jelentősége kihat a keresztyén gyülekezet emberközi kapcsolataira (testvériség) is. Így a lelkip|sztor
sz|m|ra, aki ezzel sz|mol, a p|sztor|ció sor|n központi kérdésként tevődik fel, hogy a
lelkigondozott múltbeli és jelen viszonyaiban mi mélt|nyos és mi nem.
Relacionális, társadalmi és pszichikai minták átvitele
„Az aty|k vétkei |tsz|llnak a gyermekekre a harmadik és negyedik nemzedékig.” Ezt tanultuk az iskol|ban, amikor még volt katekiz|ció. Emlékszem, hogy ezt rettenetesen
igazs|gtalannak, primitívnek és nevetségesnek tartottuk. Ugyanis mi ahhoz ez első
nemzedékhez tartoztunk, amelyet ‛ ön|llós|gra’ neveltek, hogy sorsuk ir|nyít|s|t saj|t
kezükbe vegyék. E bibliai ige lassan, a t|rsadalmi és pszichológiai örökségről szerzett
ismeret gyarapod|s|val együtt, jelentőséget nyert. Bevett sablonjainknak, viselkedésünknek és reag|l|sunknak sokkal több köze volt az |törökléshez, mint amennyire mi
azt készek voltunk elismerni. Nem mindig könnyű ezt l|tni és elismerni, oly sok minden
‛ feledésbe merült’ és eltűnt a tudatalattiba, amikor a nagyszülők elhagyt|k a tany|kat és
a vidéket, ahol a csal|dok nemzedékeken |t laktak”.
Marianne Fredriksson (1994) Anna, Hanna és Johanna – három nemzedék asszonyairól
című svéd regénye első sorait idéztük. Ebben az idézetben egy saj|tos helyzetről van
szó: az (időközben nagyobbrészt m|r a múlthoz tartozó) skandin|v agr|rkultúr|ról. De
az idézett mondatok mondanivalója, véleményünk szerint, az ipari vagy elv|rosiasodott
1

kultúr|ra is illik. Hiszen vil|gos, hogy azok a t|rsadalmi és a csal|di történelem töréseiről szólnak. De arról a tényről is, hogy a nemzedékek között – minden törés ellenére –
folytonoss|g van, amely megmutatkozik a csal|di kódokban és szok|sokban (és néha,
úgy gondoljuk mi, a hit |tad|s|ban is). Ennyit Marianne Fredriksson regénye kapcs|n. A
szerző rögtön ez ut|n az any|k tetteiről ír – „ősrégi mint|k az édesany|k |ltal a le|nyokra sz|llnak, akik újabb le|nyokat szülnek, az újabb le|nyok…”
Egyértelmű, hogy itt 2Mózes 34:4–7-re történik utal|s. És ez a bibliai rész e cikk olvasói
sz|m|ra valószínűleg előbb nyertek jelentőséget, mint e gondolatoknak fenti megfogalmaz|sa – „a t|rsadalmi és pszichológiai örökség hat|sa” – az új nemzedék sz|m|ra. Ex
34:4–7-ben nem kevesebbről van szó, mint a NÉV kijelentéséről:
„Faragott teh|t Mózes két kőt|bl|t, az előbbiekhez hasonlókat, kor|n reggel fölment a
Sínai-hegyre az ÚR parancsa szerint, és kezében vitte a két kőt|bl|t. Ekkor lesz|llt felhőben az ÚR, oda|llt mellé, és kimondta az ÚR nevet. Elvonult előtte az ÚR, és így mondta
azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége
nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocs|tja a bűnt, hitszegést és vétket. B|r nem
hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az aty|k bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.”
A NÉV önmag|t a közösség, a nép, az emberek jelenével és jövőjével kapcsolatban nyilatkoztatja ki. Nem ismerjük mélyrehatóbb megfogalmaz|s|t annak a ténynek és tapasztalatnak, hogy az ember életében jelentkező problém|knak (héberül: „awon”, igazs|gtalans|g) következményeik vannak gyermekeire, unok|ira, sőt, még a dédunok|ira is.
Bűnt követtek el és azért bűnhődni kell. Az igazs|gtalans|gnak a bűnhődésben történő
kihat|sa a dolgok igazs|gos menete, de: hat|r szabadott neki. Miközben Isten igazs|goss|ga (héberül: 'chèsèd') csaknem korl|tlanul hat tov|bb!
A francia zsidó filozófus, Emmanuel Levinas (1906-1995) e bibliai szöveggel (2Móz
43:7) kapcsolatban a „kegyelem aritmetik|j|ról” beszélt. A Talmudnak 2Móz 34-hez fűzött magyar|zat|ra utal: „A rabbik [azt mondj|k]: “ezrek”: [ez azt jelenti] legal|bb kétezer! Legal|bb kétezer nemzedéken |t hat az érdemek miatti kegyelem; négy nemzedéken |t ki|lt a gonosztett elégtételért. Az irgalmass|g ezért ötsz|zszor erősebb, mint az
isteni szigorús|g. A kegyelem e matematik|ja mögött erkölcsi optimizmus húzódik meg:
a gonosz felett aratott győzelem optimizmusa és annak optimizmusa, hogy a jóból soha
semmi sem veszett el.”ii
Tapasztalatunk szerint a lelkip|sztornak feltétlenül sz|molnia kell a szolg|lat|ban azzal,
hogy az emberek egym|snak és m|soknak (a következő nemzedékeknek) reménységet
és emberséget közvetíthetnek. Azért, mert minden v|ltoz|son |t és néha őrült események közepette megmaradtak a 'chèsèd'-ben (a hűség kölcsönös tetteiben, Isten jós|goss|ga ir|nti bizalomban).
Lea W., 28 éves holland asszony, nagyapjának csellóján játszik, akit a II. világháborúban
öltek meg. „Az ő zenéje továbbél”, mondja néha. Nemrég egy német ifjúsági zenekarban
játszott. Az ismerkedés során elmesélte hangszerének történetét. „Nagyapám remek dolognak tartaná, hogy mi most együtt koncertezünk”.
Ebben a helyzetben győzedelmeskedtek az elkövetett igazs|gtalans|g tov|bbhat|sa felett. De ez nem sikerül mindig és nem megy könnyen.
A Mózes II. könyvének idézett verseit úgy is olvashatjuk, mint a keresztyén gyülekezetnek adott (a tagok egym|sra valamint a gyülekezeten kívüli emberekre néző) feladatot:
hogy az igazs|gtalans|g tov|bbhat|s|nak egy adott pillanatban meg kell |llnia és hogy a
'chèsèd'-nek kell tov|bbmunk|lkodnia. Ez – a 2Mózes szerint – lehetséges, ezért az em2

berek ne akad|lyozz|k meg (sőt, ink|bb mozdíts|k elő) azt. Ez t|rsadalmi szempontból
is igaz arra nézve, amit az emberek egym|s ellen (igazs|gtalans|g, a gonosz) elkövetnek.
Emellett az emberek a természet erői |ltal okozott katasztróf|k, éhínség, veszteségek,
fogyatékoss|gok és betegségek miatt is szenvednek. Hogy az emberek ezekből felépülhetnek, az Adon|j 'chèsèd'-je, de a m|sik ember, a felebar|t megbízhatós|g|nak és irgalmass|g|nak is köszönhető, amely egyfajta 'chèsèd' a sors vagy a természet néha rettenetes |rja ellen. Úgy véljük, hogy ez az emberközti és nemzedékek közti 'chèsèd' azon
csod|k közé sorolható, amelyekről a 78. Zsolt|r beszél: „Amiket hallottunk és tudunk,
mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csod|it, amelyeket véghezvitt.” (Zsolt|r 78,3,4)
Fontos feladat ez is: Adon|j csod|it úgy beszélni, hogy a következő nemzedék azokat
olyan csod|kként értse meg, amelyekkel tov|bb tud menni és tov|bb is megy. Nem anynyira a szív természetes kibuggyan|s|ról van szó, hanem ink|bb a 'chèsèd'-ről úgy, mint
amiről az egyik ember a m|sik révén tanulhat, minden ember újra meg újra.
A fatalit|s, a végzet, amit „transzgener|ciós |tvitelnek” (relacion|lis, t|rsadalmi és pszichikai mint|k |tad|sa szülők |ltal az utókornak) neveznek, itt megtört. Hogyan segíthet
a lelkigondoz|s az embereknek ebben, és hogyan emelheti fel őket, hogy újat tudjanak
kezdeni és új kezdetté legyenek? Mag|tól nem megy ez, hiszen ki ne tudn|, hogy „az
ap|k ettek egrest, és a fiak foga v|sott el tőle”. (Ezékiel 18,2). De olvassuk tov|bb (3.
vers): nem fogj|tok többé ezt a közmond|st mondogatni!
A p|sztor|ció gyakorlata sor|n meggyőződtünk arról, hogy fontos feladat és lehetőség
ez: az ember személyes felelőssége, (amely) visszavonhatatlan és átruházhatatlan.
Pásztoráció és pszichoterápia
Az elmúlt húsz évben megérintett minket a magyar sz|rmaz|sú amerikai pszichi|ter/csal|dterapeuta Böszörményi-Nagy Iv|n (ezut|n: Nagy) munk|ja. Szerintünk az ő és
néh|ny kolleg|j|nak gondolatvil|ga a p|sztor|ció (gyakorlat|nak és gyakorlatelméletének) egyik lehetséges ihletforr|s|t képezi. De ez t|volról sem mag|tól értetődő.
A p|sztor|ció és a pszichoter|pia közötti viszony sohasem mag|tól értetődő. A pszichoterapeut|k néha arra hajlanak, hogy a hitet és az egyh|z vil|g|t, így a gyülekezetet is,
pszichológiai jelenségek alapj|n magyar|zz|k, pszichológiai jelenségekre, esetleg projektív képzetekre, vagy a „népnek való ópiumra” reduk|lj|k. Pszichoterapeut|k között az
a felfog|s is él, hogy a pszichológi|t kiv|lts|ga meghat|rozni, hogy melyek az „egészséges” hit feltételei és milyen az egészséges hitfejlődés. A p|sztor|ció és a pszichoter|pia
közötti kapcsolat amiatt is feszült, mert a teológia/p|sztor|lis teológia néha t|madóan
viselkedik a pszichológiai vagy pszicho-szoci|lis gondolatvil|gból sz|rmazó szemlélettel
szemben. Ez részben annak az elterjedt félreértésnek az eredménye, miszerint az utolsó
szó úgyis a pszichológiai vagy szociológiai megl|t|soké. Csakhogy ez nem igaz minden
esetben. Több pszichoterapeuta m|s felfog|s ir|nt kötelezte el mag|t. Elsősorban azokra
gondolunk, akik a szellemtudom|nyi, kritikai pszichológia nyom|ba szegődtek, amely
sz|mol azzal, ami tal|n a legfontosabb feladat: az ember értelmező önismeretével (érdeklődés azir|nt, ami az egyes embert motiv|lja).iii
A teológi|ban mindig te-antropológi|ról van szó (Barth K|roly megfogalmaz|sa szerint),
amit azt jelenti: az ember szemtől szemben |ll a m|sik emberrel és Istennel. A jó teológiai antropológia szembeszegül azzal, hogy Istent pszichológiai tényezőre az embert pedig
szükségletek |ltal uralt |llatra reduk|lj|k. Nietsche „jópofa mond|sként” azt írta, hogy
„az ember be nem azonosított |llat”. Ám ez a meg|llapít|s több mint elégtelen. A teológi3

ai antropológia nyitott a kegyelem és a türelem csod|j|ra. E nyitottsághoz a mindennapi
életben az ember lelkének, szellemének és testének minden rendelkezésre álló erejére szükség van. Hiszen, az amerikai költőnő Emily Dickinson (1830-1886) szavaival fogalmazva
'The soul should always stand ajar': (a léleknek mindig résen kell állnia”).
Fennebb szóltunk a szellemtudom|ny-orient|lt pszichológi|ról. A természettudom|nyos szemlélet a lelkigondoz|s sz|m|ra valószínűleg kevesebbet nyújt: ugyanis
ez a szemlélet az emberben szükségszerűen az emberi faj egyik péld|ny|t l|tja. Arról
pedig ennél sokkal többet mondani tudom|nytalan lenne. Csakhogy a p|sztor|cióban
egy m|s, t|gabb mand|tumról van szó: Megalkuv|s nélkül úgy gondolkodunk, hogy
minden ember új teremtés, egyedi és ennek megfelelően cselekszünk. Az ember egyedi
teremtmény, mert rajta kívül senki sem |ll m|sokkal, felebar|tjaival (az ir|ntuk való felelősséggel) együtt Isten előtt. Ez a szubjektivit|snak egy bizonyos értelmezése: Istentől
annak az embernek aj|ndékozott jelentés, aki eleve a m|sik emberért van.
Segítség az egyedi szubjektivitásnak
A p|sztor|ciót úgy hat|rozzuk meg, mint az egyedi szubjektivit|s megőrzését (megvédését). Hagyom|nyosan fogalmazva: megőrizni az ige mellett (v.ö. Luther „Tarts meg,
Urunk, szent igédben”). Sz|munkra, keresztyének sz|m|ra, ebben a Messi|s Jézus megbékéltető műve az ir|nyadó.
Miben különbözik a p|sztor|ció a pszichoter|pi|tól? Hiszen ez a foglalatoss|g sem „istentelen” természeténél fogva.
Erről a különbözőségről fentebb |ttételesen m|r szó volt. Röviden:
Mindenekelőtt: a p|sztor|ció így vagy úgy az „Isten előtt”-ről (coram Deo) szól.
Tov|bb|: a p|sztor|ció természeténél fogva kölcsönös jellegű (a lelkip|sztor, ha minden
rendben megy, időnként maga is részesedik lelkigondoz|sban, igaz, legtöbbször nem
lelkigondozottja, hanem valaki m|s |ltal).
Harmadszor, és ez a „kontextu|lis” szemlélet jellegzetes része: a p|sztor|ció úgy tekint
az emberre, mint aki képes szenvedni a felebarátja szenvedése miatt, amiért ő tisztelet illeti meg. Úgy l|tjuk, hogy a pszichoter|pi|nak az a célja, hogy az embert megszabadítsa a
szükségtelen pszichikai szenvedéstől. A p|sztor|ció is erre törekszik, de emellett van
egy m|sik, t|gabb megbízat|sa, amely az egész emberi életre (nem csak a pszichikai tényezőre) ir|nyul. A p|sztor|cióban ezen túl szó van arról a szenvedésről is, amelyet nem
szabad elvenni, hanem ki kell bontakoztatni és ir|nyítani kell: a felelősségről, az érzékenységégről, a m|sok szenvedése miatti szenvedésről. (Ez nem az igazs|gtalans|g igazol|sa és nem is védőbeszéd amellett, hogy a „gyerekek a végtelenségig fizessenek az
aty|k vétkeiért. L|st a fenti megjegyzéseket 2Móz 34,4-7-el kapcsolatban).
Nagy munk|ja segítségünkre lehet a szubjektivit|s megőrzésében vagy megerősítésében
(abban az értelemben, ahogy erről fentebb beszéltünk). Ő az érdemek, a vétkek és az
igazs|gtalans|g nemzedékek közötti szemléletét úgy dolgozta ki, hogy a transzgener|ciós „tov|bbhat|s” ne végzet vagy sors legyen, hanem kapcsolatt| lehessen. Azonban ezt a
szemléletet újra kell értelmezni a teológi|ban ahhoz, hogy a p|sztor|ció és a gyakorlati
teológia sz|m|ra segítségül lehessen. Ebben sz|munkra egyre fontosabb| v|lt Levinas
etikai és prófétai filozófi|ja. De először |lljunk meg Nagy néh|ny kulcsfogalm|n|l.
Lojalitás
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A csal|di kapcsolatok egyik jellegzetes von|sa azoknak visszavonhatatlans|ga. „Édesap|m mindig édesap|m marad, még akkor is, ha halott és a hely, ahova eltemették, több
ezer kilométerre van tőlem.” (Nagy & Spark, Invisible loyalties. New York 1973. 3.o.). Ez
azt jelenti, hogy sohasem mondhatom: ex-édesap|m. Le|nyomról sem beszélhetek úgy,
mint ex-le|nyomról, még akkor sem, ha a kapcsolat közötte és közöttem komolyan megromlott. Illetve beszélhetek így róla, csakhogy az nem igaz. A szülők és a gyerekek közötti kapcsolat visszavonhatatlan: egzisztenci|lisan – az élettel együtt adatott, és fennmarad
akkor is, amikor az illetők m|r nem élnek együtt sőt, még a szülő(k) hal|la ut|n is. E jellegzetes összetartoz|s megnevezésére Nagy a „lojalit|s” szót haszn|lja. A szülők részéről
ez azt jelenti: felismerik a kötelezettséget, hogy a gyermeket lelkiismeretesen felneveljék. Az utódokn|l a szülőkkel szembeni „adós figyelmesség” (angolul: „care”) fokozatos
felismerése figyelhető meg.
Ezt Nagy abban a könyvben dolgozta ki, amelyet 1973-ban kolleg|j|val Geraldine
Sparkkal együtt "Invisible Loyalties" (L|thatatlan lojalit|sok) címen jelentetett meg. Ebben figyelmet szentel a szülők és a gyermekek közötti kapcsolat kölcsönösségének. Hogyan valósul meg ez a kölcsönösség? Nagy és Spark szerint az ad|sban és az elfogad|sban mint egyenlőtlen felek közötti cselekedetekben. Az „ad|s” mellett „az elfogad|st” is
tettnek tekintik. E cselekedetekre minden ember jogosult.
Azt, hogy a szülők gyermekeiknek adnak, gyermekeikbe „befektetnek”, minden gyermek
természetes jog|nak tartjuk – még akkor is, ha tudjuk, hogy e jog nem érvényesül minden gyermek esetében. De hogy a gyermekeknek a maguk rendjén joguk van adni, ez kevésbé mag|tól értetődő.
A kisgyermek nem tudja ezt, mégis teszi: ad és aggódik azért a m|sikért, aki neki fontos.
Péter, négy éves, látja édesanyja könnyeit, ott áll kicsinyen és esetlenül, őt egyik kezével átölelve. Azt mondja: „Édesanyám, ne sírj.”
Egy különleges értelmezés
Péter természetesen megijedt és zavarba jött édesanyja könnyei miatt. Természetes,
hogy meg akarja szüntetni a zavart. De amikor azt feltételezzük, hogy vigasztaló szavait
és mozdulatait saj|t félelme és vigasz-igénye mozgatja, akkor tették kiz|rólagosan
intraperszon|lisan értelmezzük (ahogy ezt a pszichodinamikus és pszichoanalitikus ir|nyults|gú segítők értelmezik). A kérdést úgy is feltehetnék, hogy nem haszn|lja-e ki az
édesanya Pétert, amikor tőle szeretné megkapni azt a vigaszt, amit esetleg férjétől nem
kap meg (így tehetnék fel a kérdést a szisztemikus ir|nyults|gú terapeut|k, akik a klaszszikus csal|dter|pia hagyom|ny|t követik). A kontextu|lis értelmezés figyelembe veszi
az előbbi két értelmezést, de Péterben elsősorban olyan gyereket l|t, aki édesanyj|nak
ad. És hogy Péter még kicsi, azzal nincsen semmi gond: joga van (erkölcsileg nézve) arra,
hogy ezt tegye. A kapcsolatban (interperszon|lisan) |talakul|s megy végbe. Ez az |talakul|s azt jelenti, hogy a gyermek (tal|n nagyon esetlen) tettét az édesanya mint vele való
együttérzést és mint a vigasztal|s tettét fogadhatja el. Az, hogy az édesanya e mozdulatot
(az ölelést) úgy fogadja, mint segítő tettet, a gyermek személyiségfejlődésében nagyon
fontos.
A felnőtt gyermek meg fogja prób|lni, hogy ez összetartoz|st a szülők ir|nti figyelmes
magatart|s |ltal form|ba öntse. Ezalatt nem szolgai gondoskod|s értendő, hanem ink|bb az, hogy lojalit|s|t saj|t felnőtt lehetőségei szerint mutatja ki. Erre nézve nincs |ltal|nos norma: ez annak függvénye, ami adott emberek között megfelelő. Különös az,
hogy a szülőkkel szembeni lojalit|s akkor is működik, amikor sokminden elromlik. Min5

dig megmarad egyfajta kapcsolat, még akkor is, ha az negatív előjelű. Nagy erre az
'invisible loyalty' (l|thatatlan lojalit|s) fogalm|t haszn|lta. A gyermek még akkor is loj|lis maradt valamely módon, amikor a szülök gyermekük felnevelése sor|n gyakran nem
voltak megbízhatóak.
Ez látható például Annának apósa és anyósa iránti magatartásában. Ők nagyon kedves
emberek – ellentétben Anna szüleivel. De Anna, amikor úgy alakult, a házassága megáldásával kapcsolatos megbeszélésben, egészen váratlanul ellenszegült, mindenestől elvetette
anyósának és apósának stílusát és ízlését. Anna ebben, sokkal inkább, mint amennyire ő azt
tudja, szülei döntéséhez lojális, akik évekkel azelőtt lemondták egyháztagságukat.
Az ellenkező (a szülőnek a gyermekkel való összetartoz|sa) is igaz:
Egy 60 éves édesanya így sóhajtozik: „gyermekek? Hálátlanok és a szívedre taposnak”. Az,
hogy ezt mosollyal az arc|n mondja, ann|l ink|bb bizonyítja a fi|val és l|ny|val való
visszavonhatatlan összetartoz|s|t (lojalit|s|t).
Többé vagy kevésbé konstruktív
Nagy és körének kontextu|lis szemléletében fontos az 'entitlement' szó. Ez egy olyan főnév, amelyet |ltal|ban igei alakban haszn|lnak: 'to be entitled to' (jogosultnak lenni arra, hogy). Az entitlement szót szokt|k úgy fordítani, hogy “jog” vagy “teljes jog”, de úgy
is, hogy „jogos igény” (igazs|goss|g). Jog egy igazs|gos kapcsolatra. Mit jelent ez? Olyan
kapcsolatot jelent, amelyben mindkét személy ad és elfogad úgy, hogy ez tartósan
egyensúlyban marad. Ez érvényes a szülök és a gyermekek között is. Ak|rcsak a szülőnek, a gyermeknek is joga van arra, hogy adjon és kapjon. Ha ezt a jogot a gyermektől
megvonj|k, akkor a gyermek követel-egyenlege ann|l nagyobb lesz. Néha olyan nagy,
hogy m|r nem lehet kiegyenlíteni. Ennek romboló (destruktív) hat|sa lehet, ha az illető
személy a maga jog|t követelni kezdi (és |ltal|ban nem a megfelelő személytől). iv Ebben
az esetben ellenszer lehet, ha elismerik a jogoss|g be nem teljesítését és ugyanakkor
azon f|radoznak, hogy megszüntessék a harmadik személyre ir|nyuló (nem őt illető)
jogtalans|got.
Fennebb úgy írtunk a megbízhatós|gról ('chèsèd'), mint amit az ember képes tanulni,
minden ember újra meg újra. Ez a fogalmaz|s zavart kelthet. Itt ugyan tanul|sról van
szó, de afelől az alany felől nézve, aki r|lép az „erkölcs kifutóp|ly|j|ra”, belép a környező
vil|gba, amelyben m|sok is vannak. Boldog az a gyermek, aki ezért elismerésben részesül! Arról van szó, amit a gyermek tanul, miközben m|r régóta cselekszik, tesz. Amit a
tanítómester tehet, az az, hogy ezt ne akad|lyozza meg, és mindenek előtt: ezt úgy sz|mítsa be, mint amit a gyermek ad, amivel az egész emberiséghez hozz| j|rul.
Valószínűleg szükségtelen itt arra emlékeztetni, hogy a fenti fogalmaknak („lojalit|s”,
„entitlement”, „gyermek, aki ad”) hermeneutikai szerepük van. Ez azt jelenti: ezek a fogalmak nem magyar|znak semmit, nem szolg|lnak diagnózis vagy „észlelési kategóri|k”
jelzésére. A lojalit|s nem valaminek az oka, de nem is a következménye. Nagy azt írja,
hogy a „bizalom, az érdemek, az odaad|s és a cselekvés ennek referencia-keretét képezik”. Olyan gondolkod|smódról van szó, amely Nagy sz|m|ra lehetővé teszi, hogy észlelhető tényeket, amelyekkel ő mint terapeuta tal|lkozik, megértsen. És mi azt akartuk sugallni, hogy ez nem csak a terapeut|ra, hanem arra nézve is igaz, aki embereket
p|sztorol Isten előtt. Megérteni, nem elvontan, hanem kézzelfoghatóan: pszichológiai,
szociológiai és alany-közti összefüggésben; egy olyan összefüggésben, amelyben helyet
kapnak fizikai, történelmi és gazdas|gi tények és emberi sorsok (facta en fata).
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A kapcsolati (relacionális) valóság négy dimenziója
Még nem foglalkoztunk tartalmilag a kontextu|lis fogalomkerettel. Most figyelmünket az
ismeretelméletre ir|nyítjuk: a valós|g szemlélésének (és megismerésének) rendjére. A
valós|g, Nagy sz|m|ra, ak|rcsak Buber sz|m|ra, mindig relacion|lis jellegű. M|s valós|g
nem létezik. Abbéli prób|lkoz|s|ban, hogy a relacion|lis valós|g leír|s|ban a lehető legkisebb szűkítést alkalmazza, négy dimenziót különböztet meg. A negyedik mintegy megokolja az első h|rmat.
- 1. dimenzió: a tények – a történelmi és t|rsadalmi kontextus, amelyben egy bizonyos
ember megszületik, névad|s, egyh|z vagy vil|gszemlélet, egészségi |llapot és öröklési
adatok, hivat|sok, események az életúton stb.;
- 2. dimenzió: pszichológia – egy ember élettörténetének megvizsg|l|sa afelől, hogy hogyan dolgozta fel a tényeket és az eseményeket;
- 3. dimenzió: kölcsönhat|sok – a szóban forgó életet megvizsg|lni a sz|m|ra fontos emberekkel való kapcsolati mint|k, kölcsönös befoly|sol|sok és a hatalom megoszl|sa felől;
- 4. dimenzió: a relacion|lis etika – szétv|laszthatatlanul össze van kapcsolva a többi dimenzióval és a legmélyebb, motiv|ló rétegre vonatkozik. Ez a negyedik dimenzió nem
értékerkölcs és egészen bizonyosan nem mor|l. Itt a jogoss|g kérdéseiről van szó: jogoss|got cselekedni és jogoss|gban részesedni. Az érintettek mindegyike saj|tos kontextusban a többi érintett mindegyikével az ad|s és kap|s dinamikus egyensúly|ban van.
A különös az, ahogy erről m|r szó volt, hogy Nagy e negyedik dimenzió dinamik|j|nak
leír|s|hoz olyan terminológi|t haszn|l, amelyet a polg|ri jogból kölcsönöz: felelősség,
mélt|nyoss|g, jogosults|g (entitlement).
Végül Naggyal együtt elérkezünk egy etikai dialektik|hoz: elfogadni az|ltal, hogy adunk,
és adni az|ltal, hogy elfogadunk. Ez nem „do ut des” (adok neked, hogy kapjak tőled); ez
ősi megbízhatós|g, amelyre minden ember képes, vagy amelyre legal|bbis v|gyik, függetlenül annak lehetséges hozam|tól. Hogy valamit gyakran mégis viszonyoznak, az a viszonyokban mélt|nyoss|ghoz és igazs|goss|ghoz (tisztességességhez) vezet, olyan
„tisztességességhez”, amelyből minden érintett nyer.
Buber 1957-ben, az Amerikai Egyesült Államokban tett l|togat|sa sor|n, tartott egy előad|st a bűnről és a bűntudatról.v Ebben hangsúlyozta, hogy fontos a bűn (adóss|g) személyfölötti „lét-jellegét” elismerni. Ez tiltakoz|s a bűn pszichologiz|l|sa ellen. A bűn
(adóss|g) elrakt|rozza a gonoszt, amit egyik ember a m|sik ellen elkövetett és amivel
eladósodott. Amikor a megk|rosodottn|l nem lehetséges a jóv|tétel (péld|ul, mert autóbalesetben meghalt), akkor a vétkesnek m|s módon kell hozz|j|rulnia a megk|rosodott emberi megbízhatós|g|nak helyre|llít|s|hoz (péld|ul a biztons|gos forgalomért
való f|radoz|s |ltal). Olyan út ez, amely akkor is felszabadít, amikor nem beszélhetünk
közvetlen vétekről. A vétek Nagyn|l is elsősorban viszonyszó, és elsődlegesen nem érzés. Nem csak arra utal, amit a múltban elkövettek, hanem arra is, ami még megtehető:
amivel az egyik ember a m|siknak tartozik.
A vétket néha jóv| lehet tenni közvetlen módón. De nem mindig. Az idő megfordíthatatlan, és nem minden |ldozat akar vagy tud tal|lkozni a vétkessel. Ami bizonyos, az az,
hogy emberek szenvednek (és ezt hangosan vagy csendben kifejezésre juttatj|k); hogy
az emberek vétkesek (vagy azért, mert úgy érzik, vagy azért, mert joggal bev|dolt|k
őket); hogy szavukat adj|k és azt bev|ltj|k; vagy pedig, hogy felelősek egy gyermekért
egyszerűen azért, mert az az ő gyermekük; és, hogy a t|rsadalom „egyszerűen” sz|mol
azzal, hogy ez a felelősség „működik”.
7

Úgyszintén bizonyos az is, hogy az emberek – kicsik vagy nagyok – helyzetüket jogosnak
vagy jogtalannak élik meg, még ha nem is tudj|k ezt megfogalmazni. Bizonyos, hogy emberek – kicsik vagy nagyok – m|sok dolgait és terheit hordozz|k vagy elhordozz|k; tal|n
nem „|ltal|ban a m|sokét”, hanem felebar|tjaikét, b|rkik is legyenek azok. Bizonyos,
hogy emberek sokféle helyzetben olyan dolgokat cselekszenek, amelyek „jók” azért, mert
a m|sik sz|m|ra „jók”, még akkor is, ha ennek nyom|n k|rt vallanak. Erkölcsi dimenzió?
Vagy csup|n kondicion|lt reflexek? (Ez utóbbi nem olyan nagyon eltúlzott megfogalmaz|sa a természettudom|nyos-pszichológiai f|radoz|snak, mint amennyire az annak tűnik.) Úgy gondoljuk, hogy a p|sztor|cióról való gondolkod|snak vissza kell utasítania
azt, hogy egyik embernek a m|sikkal szembeni érzékenységét „reflex”-re – legyen az
b|rmilyen jellegű – reduk|lj|k.
Mit jelent ez a lelkipásztor számára?
Mit jelent a lelkip|sztornak, ha ezekkel a fogalmakkal dolgozik? Mit sz|mít, hogy egy lelkip|sztor elgondolkodik a lojalit|s, a be nem v|ltott vagy gyakran fel sem ismert jog
romboló hat|s|ról? Felv|zoljuk a lelkigondozói munka néh|ny von|s|t abban az esetben, amikor a „jogosults|got” fontos vonatkoztat|si rendszernek tekintik:
-

-

-

Elismerést nyújtani azért, amit valaki valaha is (gyakran: észrevétlenül) adott; ez
nem jelenti azt, hogy „igazat adunk neki”.
Többir|nyú elköteleződés mint alapmagatart|s ('multi-directed partialily'); az a
képesség, hogy v|ltakozva az érintettek mögé |llunk, abból kiindulva, hogy az
embert egój|nak hangja mellet m|sok hangja is megérinti.
A kapcsolati segítség-forr|sokra figyeljünk (ahelyett, hogy elsősorban a lehetséges patológi|ra figyeljünk). Fontos beavatkozó kérdések ebben az esetben: hogyan lelünk még megmaradt megbízhatós|gra, hogyan tehetünk ismét valamit a
bizalomért?
A vétek alóli felmentés folyamata. Az illető személy |ltal elszenvedett jogtalans|g
elismerése ut|n néha bekövetkezik a szülő vétkességének lehetséges felold|sa.
Ennek feltétele, hogy a (felnőtt) lelkigondozott szembesüljön a szülő vétkével.
Különben (a felold|s) elsietett „fogalomm|” lesz, amely útj|t |llja az elszenvedett
igazs|gtalans|g elismerésének. Ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy a
lelkip|sztor megtanuljon „időzíteni”.
(Embereket) összekötő módon munk|lkodni: Hogyan lehet valakinek segíteni,
hogy mindenek ellenére mégis f|radozzon a gondoskod|son? Ez érvényes az elhanyagolt gyermekre is, akinek esetében nagy a kísértés, hogy megvédjük őt a
szülőkkel szemben (így a szülőktől elszigeteljük). Ez bizony|ra nem jó
lelkigondozói segítség. Kock|zata, hogy a gyermek azt fogja gondolni, hogy őt
diszloj|liss| tették, és azt majd meg akarja bosszulni. De e csapda elkerülésénél
tal|n még fontosabb, hogy a gyermek megsegítése érdekében (folyamatosan) figyelmességet és gondoskod|st nyújtsunk a szülőknek, még akkor is, ha a gyermek m|r nem lakik az édesanyj|n|l.
Simon édesanyjától megvonták a szülői jogokat. Prostituáltként „dolgozik”
és nem tudott kisfiáról gondoskodni. Simon a gyermekotthon lelkipásztorával együtt minden évben részletes levelet küld édesanyjának születésnapja
alkalmából. Korábban a lelkipásztor írt, Simon pedig valamit rajzolt melléje.
Most ő is ír.

-

Fontos r|figyelni az „élettörténetre” (arra, ahogy azt valaki életének egy bizonyos
pontj|n elbeszéli), de relacion|lis-erkölcsi szempontból, odafigyelve arra a „sz|8

mottevően m|sikra” úgy, mint valódi m|s emberre (nem csup|n mint pszichológiai képzetre). Hosszabban tartó kapcsolatokn|l szoció-genogrammal dolgozunk,
amely a csal|di helyzet grafikus |br|zol|sa és h|rom nemzedéket foglal mag|ban. Ebben helyet kaphatnak fontos bar|tok és tanítók is. M|s szóval: egyfajta
csal|dfa, amelyben néh|ny tényt (1. dimenzió, l|sd fennebb) rögzítünk. Benne helyet kapnak a rendezetlen dolgok, a kérdőjelek és a törések is. A genogramot
megrajzolhatja a lelkip|sztor az elbeszélővel együtt, vagy megkérheti az illetőt,
hogy otthon készítse el egy esetleges következő tal|lkoz|sra úgy, hogy valamely
csal|dtagtól vagy több rokontól és ismerőstől gyűjt adatokat. Ez nem az emóciók,
az érzések és a kölcsönhat|sok rajza. De a felrajzolt „tények” gyakran lehetővé teszik, hogy az érzéseket és az interakciókat etikai szempontból megvizsg|ljuk.
Mária, 35 éves, elmesélte, hogy a genogram, amit családjáról készített, hívta fel először a figyelmét arra, hogy milyen fiatal volt édesanyja, amikor árván maradt és fiatalabb testvéreiről kezdett gondoskodni. „Én mindig azt gondoltam, hogy úgy 16
éves lehetett, de 12 éves volt … Most megértem, miért támaszkodott mindig olyan
nagyon reám és kisebb testvéremre, mintha mi lennék az ő szülei és nem fordítva.”
Pásztoráció a posztmodern társadalomban
A „kontextu|lis p|sztor|ció” etikai ir|nyults|gú, és ez kiderült a fentiekből. Itt kapcsolati
etik|ról van szó. Egy időben néh|ny lelkigondozói képzés többé-kevésbé |tvette az amerikai optimista és pragmatikus „humanisztikus pszichológiai-mozgalom” individualiz|ló
törekvését. Időközben az önkibontakoz|s ide|lj|t (amely e mozgalom alapj|t képezte)
többen is joggal kritiz|lt|k. a kontextu|lis szemlélet kísérletet tesz arra, hogy ebben az
ir|nyban alternatív|t kín|ljon. De fontos, hogy ebben ne a régi helyre|llít|s|nak (a konzervatív gondolkod|snak) útj|ra lépjünk. A (csal|di) elrejtettség ir|nti v|gy érthető, de
nem térhetünk vissza ahhoz, ami kor|bban valamikor (esetleg) volt.
Hiszen nem azt olvassuk-e M|té 10,34-ben is, hogy: „Aki jobban szereti apj|t vagy anyj|t,
mint engem, az nem méltó hozz|m. Aki jobban szereti fi|t vagy le|ny|t, mint engem, az
nem méltó hozz|m”? A személyes megszólítotts|g, ahogy itt az Úr cselekszik, olyan felszólít|s, amelyet nem múl felül egyetlen csal|d, vagy rendszer, vagy elrejtettség sem. Az
elrejtettség ir|nti v|gy (szó szerint és |tvitt értelemben otthon lenni felebar|toddal)
napjainkban lassan |talakul a „különbözőkkel” való összetartoz|ss| (egy kor|bban
haszn|latos holland szól|s-mond|s szerint: összetartoz|s azokkal, akiket nehéz lenne
haza vinni). Nem vissza kor|bbra, hanem előre lépni, egy olyan közösség érdekében,
amely valóban „koinonia”, a különbözők gyülekezete lehet.
Hogy ez nem csak egyező, de konfliktust okozó érdekeket is mag|val hoz, tudjuk mindny|jan. Éppen konfliktusok esetén vagy a konfliktus-helyzetben történő közvetítésben
segít, ha a lelkip|sztor r|kérdez a lojalit|sra (vagy eszében tartja azt). Kihez loj|lis ez az
ember (péld|ul) egy újraegyesült gyülekezettel szembeni ellen|ll|s|ban? Ennél elidőzni,
ezt lojalit|snak nevezni és a gy|sznak teret adni, hasznosnak bizonyultak a lelkigondozói
munk|ban. Így némelyeknél az egyh|ziatlans|g lojalit|s lehet a kor|bbi nemzedék ir|nti,
amely sz|m|ra az egyh|zból való kilépés az igazi emancip|ció kezdetét jelentette.
Az egyesült gyülekezetek létrejötténél sokan heves ellen|ll|sba lendülnek. Gy|szolnak
egy megszokott templom elveszítése miatt, amelyet szüleik is finanszíroztak. Legal|bb
tiszteletet érdemelnek azért, ahogyan felhívj|k a figyelmet arra, amit m|sok (valamikor)
felépítettek.
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Így a lelkipásztornak érzékenynek kell lennie a kapcsolatokban való tisztességességre
(még ott is, ahol azok hozzájárulását kell elismerni, akik már rég meghaltak). Ez a kontextuális szemlélet azok számára is hasznos, akik az úgynevezett „kategoriális”
pásztorációban (korházak, otthonok, börtönök, katonaság részlegein) dolgoznak. Hollandiában e téren a gyülekezet és a parókia mellett elsősorban a korházakban és a büntetőintézményekben szereztek tapasztalatokat.vi
A kulcsszó ismételten: „elismerés” – annak elismerése, ahogyan emberek m|sokról gondoskodnak; annak elismerése, hogy mennyire érzékenyen érinti az embereket (sérülékenység) felebar|tjaiknak a sorsa. Különösen igaz ez a nagyszülőkre, szülőkre és gyermekekre nézve. És ha ez (az elismerés) hi|nyzik, akkor nagyon v|gyakoznak ut|na.
Valószínű, hogy az emberek „zavartt| lesznek” vagy depresszívvé, ha (megprób|lnak) ettől a sérülékenységtől megszabadulni. (Ezt azzal a feltételezéssel szemben |llítjuk, miszerint a sérülékenység beteggé tesz.)
A liturgia ösvényei
Végezetül visszatérünk arra, amit fentebb a p|sztor|ció és pszichológia kapcsolat|ról írtunk: A ter|pia célja (segíteni) a szükségtelen pszichikus szenvedés megszüntetése, a
p|sztor|ciónak ezzel szemben t|gabb feladata van. A Biblia és néh|ny biblika-teológia
saj|tos módon szól a nemzedékekben ('toledoth') való élet, a jövőre néző felelősség és a
nemzedékek közötti szolidarit|s fontoss|g|ról. Ezt a lelkigondozói cselekvés sz|m|ra
visszanyerni éppen a kontextu|lis ter|pia |ltal tanultuk meg. Egy m|sik hasonló tapasztalat a vegyes csoportokban való tanul|s p|rtfogóiv| tett minket, amelyekben p|sztorok
(teológusok és laikusok), szoci|lis munk|sok és pszichológusok vesznek részt. Ebben
azok a pozitív tapasztalatok b|torítottak minket, amelyekre többek között Tomcs|nyi
Teodóra és Cs|ky-Pallavicini Roger tettek szert.vii Ezt nem a teológiai-szakir|nyú tanulócsoportok helyére, hanem azok mellé akarjuk helyezni, amelyekben lelkigondozók is
részt vesznek.
Minden esetben érvényes, hogy amikor p|sztor|cióról, arra való felkészítésről vagy azzal kapcsolatos tov|bbképzésről van szó, nem hi|nyozhat a „liturgia” aspektusa. Ezzel
nem nyitunk új tém|t, de még egyszer szeretnénk kihangsúlyozni azt, amiről m|s szavakkal m|r szóltunk: hogy a lelkigondoz|s „ingyen” van. Vagyis akkor is felaj|nljuk, amikor nem könyvelünk el eredményeket. Ismét Levinast idézzük, aki a ’leitourgia' eredeti
jelentésére utalt: polg|rok munk|ja a közösség jav|ra, a görög ’polis’ jav|ra, munka jutalom, sőt mérhető eredmény nélkül. „Jutalom nélküli munka, amelynek eredményét nem
sz|molj|k ki a tettes (az, aki a munk|t végzi, MK/VR) idejében és amely felől csak a türelem lehet bizonyos”. A professzion|lis p|sztor|ció is (vagy éppen az) tudja, hogy az, ami
végülis "működik" nem operacionaliz|lható. Ez sz|ndék-nélküliség, ez az 'ingyenes' elsősorban a tűréssel, a hordoz|ssal, a türelemmel és a reménységgel kapcsolatos. Azzal,
amiről nemzedékek között szó van, örökkön örökké: nem biztons|g, hanem reménység.
Ennek z|loga a hit (Zsid. 11:1).viii
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Jelenleg a SOW-egyh|zak p|sztor|ció-szekciój|nak szervezésében, a Reform|tus Teológiai Tudom|nyos
Intézettel együttműködve.
ii (E.Levinas, L'Au-Del{ du verset - Lectures et discours talmudiques, Paris 1982)
iii Ezen a ponton messzemenően feldolgozt|k J. Habermas nézeteit (a pszichológia mint a kommunikatív
cselekvés elméletének egy szegmentuma). Ezzel kapcsolatban utalni szeretnénk a francia pszichoanalitikus Julia Kristeva munk|j|ra, különösképpen a pszichoanalízisről és hitről írott esszéjére: „Kezdetben volt
a szeretet’ ('Au commencement était l'amour: psychoanalyse et foi'). A pszichoanalízis, amely Kristeva
szerint a „nihilizmus ellenszere” vagy az kell hogy legyen, a Credo szavaiban hallja meg a tudattalan fundament|lis tartalmainak kifejezéseit. Ez a pszichoanalízis megvil|gítja, hogy mi indítja a mai hívőket arra,
hogy a hitvall|ssal egyet értsenek. V|gyról, beképzelésről van szó. Ez a pszichológiai mű egészen biztosan
nem teológia. De segítség a teológi|nak, amely annak ön|llós|g|t tiszteletben tartja.
iv Néha a nem megfelelő embernek címezve. Gondolhatunk a fiatal bűnözőkre, akik azt mondj|k, hogy „joguk” van kellemesen élni, még akkor is, ha ezért m|sokat megrabolnak.
v Buber, Werke I, 475-502.
vi A törvényszéki p|sztor|cióban való alkalmaz|shoz l. Thans i.m.
vii L|sd: Tomcs|nyi 1999.
viii'upostasis', NB ne fordítsuk „biztons|gnak”, ahogy az NBG-ben |ll.
i
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