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ELŐSZÓ

A pasztorálantropológia kifejezés nem egy új gyakorlati teológiai résztudomány 
megnevezése akar lenni. Történt ugyan kísérlet egy ilyen diszciplína meggyöke-
reztetésére itt Európában a múlt század derekán, de a palánta nem eredt meg, ezért 
rövid időn belül elhalt. Nem is kívánjuk újraéleszteni. Pusztán találónak látszott 
ez az összefoglaló cím annak a vállalkozásnak a jellemzésére, amit kézben tart az 
olvasó.

Noha nem mondhatjuk, hogy a gyakorló lelkipásztor válogathat a jobbnál jobb 
és korszerűbbnél korszerűbb teológiai antropológiák között – idegen nyelven sem, 
még kevésbé magyarul –, mégsem volt szándékunkban teológiai antropológiát ösz-
szeállítani. Pedig sokan szeretnék megérteni az emberi lét rejtelmeit sub ratione Dei, 
azaz Istentől ihletett megértéssel, mert nincsenek tisztában az életük rendeltetésével, 
küzdelmeik céljával, sem azzal a viszonyrendszerrel, amelyben a mindennapjaik 
zajlanak.

Inkább az volt a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a pasztorációs munkát vég-
zőknek ahhoz, hogy ők is segíthessenek másoknak a személyük, az élethelyzeteik 
és a probléma-megoldási lehetőségeik megismerésében. Mégpedig az Isten Igéjéből 
nyerhető és a lélektan által feltárt igazságok alkalmazásával. Azt tartottuk szem 
előtt, hogy milyen megoldandó életfeladatokkal bajlódnak az emberek, hol és 
miért akadnak el a leggyakrabban, milyen álmegoldásokkal kísérletezgetnek, és 
miben élnek át nagy valószínűséggel kudarcokat. Következésképpen nem elméleti 
igazságokat akartunk előtárni az emberi létről, hanem probléma- és megoldás-
centrikusan jártunk el. Törekvésünkből sajátos teológiai antropológia született, 
amit joggal nevezhetünk pasztorálantropológiának.

Meggyőződésünk, hogy az emberről szóló bibliai igazságok csak akkor érdeke-
sek a számunkra, ha életközeliek. Azonban minél jobban közelítjük őket az élet 
valóságához, annál gyakrabban érintkeznek pszichológiai igazságokkal. Érintke-
zésen nemcsak gyümölcsöző találkozásokat kell értenünk, hanem súrlódásokat, 
ütközéseket, meg egymásnak feszüléseket is. Az emberi psziché az a régió, ahol 
az Isten igazságai életté változnak át. Amennyire érdekeltek vagyunk ebben az 
átváltozásban, annyira kell ismernünk a fogadó oldal természetrajzát. Igyekez-
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tünk hát összehozni azt, amit Isten mond az emberről, azzal, amit a pszichológia 
kikutatott róla. Azzal a szándékkal, hogy útkészítők lehessünk az Ige számára az 
emberi lélekben.

Sok lelkész tekintélyes mennyiségű pszichológiai ismeretet gyűjtött össze, 
ezt a tudását mégsem képes igazán hasznosítani a lelkigondozásban, vagy más 
pasztorációs feladatok végzése közben, mert a lélektani megfi gyeléseket és elmé-
leteket nehezen tudja összeegyeztetni az emberről vallott teológiai igazságokkal. 
Nem mintha nem lennének kompatibilisek, hanem mert az illető nem találja a 
kapcsolópontokat. Ezek nélkül pedig értetlenül állunk az ember hétköznapi prob-
lémái előtt, és éppen ezekre nézve nem tudjuk elősegíteni az Ige megérkezését az 
emberi lélekhez. Olyan antropológiát szerettünk volna összeállítani, ami azáltal 
segíti a pasztorációs munkát, hogy ezt az összekapcsolást több-kevesebb sikerrel, 
de a lehető legtöbb ponton megpróbálja elvégezni. 

Nem jelöljük külön azokat a részeket, amelyek már megjelentek valahol nyom-
tatásban, mert szinte mindegyik ilyen íráson tovább dolgoztunk, és lényeges vál-
toztatásokat tettünk.

Fontosnak tartottuk, hogy a témákat viszonylag sokoldalúan tárgyaljuk, ezért 
egy valamelyest körültekintő pasztorálantropológia anyagának csak mintegy a fele 
fért bele ebbe a kötetbe. A további témaköröket a munka második részében, egy 
később megjelenő kötetben találja majd meg az érdeklődő.

Az átláthatóság kedvéért álljon itt a II. kötet rövid tartalomjegyzéke:

E. Amint növekszünk 
I. Férfi vá és asszonnyá teremtette őket
II. Szülőkép és istenképzet
III. Nevelés vagy növekedés
IV. A hit taníthatósága
V. A konfi rmáció időpontja
VI. Az ifj úság hite
VII. Megtérés
VIII. Boldogságkeresés
IX. Öregkori vallásosság

F. Amit egymásért tennünk kell 
I. A hit megvallása
II. Konfl iktuskezelés, konfl iktusmegoldás
III. A lélek betegségei és a vallás
IV. Gyógyító kapcsolat
V. Lelkigondozás és etika
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Mindenek előtt Isten iránt érzek hálát most is, mint minden elvégzett munka 
után, de köszönettel tartozom családomnak is azért a türelemért és humorért, 
amivel gyakori „időhiányomat” elviselte, valamint Dr. h.c. Andreas Hess lelkipász-
tornak, aki a HEKS munkatársaként baráti szeretettel segített számos szakkönyv 
megszerzésében, továbbá Dr. Dr. h.c. Gottfried Adam professzornak, aki pedig a 
könyvtári kutatómunka lehetőségeit teremtette meg.

A szövegben maradt elütések és egyéb hibák kijavításában Szetey Szabolcs 
doktorandusz hallgató volt segítségemre.

Budapest, 2012. szeptember
Németh Dávid





A. AMINT VAGYUNK





I. A VALLÁSOS EMBER

Nemrég még általános felfogásnak számított, ma már kevesen gondolják, hogy a 
vallás lassan, de biztosan elsorvad a fejlett civilizációjú társadalmakban. Még nem 
emlegetik ugyan magától értődő igazságként, hogy az ember „gyógyíthatatlanul 
vallásos” (Nyikolaj Bergyajev), amit a szekularizáció diadalmenete idején is néme-
lyek merészen vallottak, azt megelőzően pedig a többség véleménye volt, inkább 
csak óvatosan felteszik a kérdést, hogy manapság nem a vallás visszatérésének 
vagyunk-e a tanúi.1 A felvilágosodás előrehaladása töretlen, a vallás iránti érdek-
lődés azonban csak egy ideig csappant ennek arányában, azután újra növekedni 
kezdett. Nehéz ezt azzal magyarázni, hogy az emberi társadalom visszacsúszik a 
szellemi fejlődés egy már túlhaladott szintjére. Elképzelhető ilyesmi, de csak va-
lamilyen mindenkit egyaránt megrázó drámai esemény, vagy a kulturális értékek 
és a civilizációs eredmények többségének katasztrofális megsemmisülése követ-
kezményeként. Ezek hiányában csak arra lehet gondolni, hogy a vallás mögött más 
úton nem kielégíthető elemi emberi igények rejlenek, s ezek termelik újra a vallást 
a felvilágosult társadalomban. 

1. Homo naturaliter religiosus?

Mintha az ember nem tudna vallás nélkül élni. Wolfh art Pannenberg szerint ezért 
már régen nem az a kérdés, hogy a vallás miért nem tűnt el egészen, ha máskor 
nem, az elmúlt évszázad során, mikor annyi okos érvet fölhoztak ellene, hanem 
az, hogy „meddig maradhat fenn egy szekularizált társadalom, amely elszakította 
magát vallási gyökereitől”.2 Úgy tűnik, ismét megfogalmazható az állítás, hogy a 
vallás „bármily rejtetten is, de az emberi ’természet’ része. […] Vitatkozni ettől 

1 Vö. U. H. J. Körtner, Wiederkehr der Religion? Das Christentum zwischen neuer Spiritualität und 
Gottvergessenheit, Gütersloh 2006.; D. Pollack, Rückkehr der Religion? Studien zum religiösen Wandel 
in Deutschland und in Europa II. Tübingen 2009.

2 W. Pannenberg, Religion und menschliche Natur, in: Uő, Natur und Mensch – und die Zukunft  
der Schöpfung. Beiträge zur systematischen Th eologie Bd. 2, Göttingen 2000, 260kk, itt 268. Az ember 
„gyógyíthatatlanul” vallásos voltához lásd H. Th ielicke, Der evangelische Glaube. Grundzüge der Dog-
matik, Band III. Tübingen 1978, 447.
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kezdve csak azon lehet, hogy a vallás – az emberi természettel együtt járó adottság-
jellegénél fogva – elkerülhetetlen illúzió-e, vagy pedig az ember gyógyíthatatlanul 
vallási természetében a Teremtőjétől való eredete tükröződik. A keresztyén hit az 
utóbbira tanít minket.”3

Kell lennie valaminek az emberben, ami a vallást élve tartja. Még a valláselle-
nesség, a valláskritika is előbb-utóbb vallási köntösbe öltözik, másképp nem tud 
fennmaradni. Nem véletlen, hogy „a vallás nem, illetve csak vallással helyettesít-
hető” – mondja Niklas Luhmannra hivatkozva Gunther Wenz.4 A különféle val-
lásdefi níciók fontos szempontokat fogalmaztak és fogalmaznak meg a vallás mi-
benlétéhez, ma azonban sokkal érdekesebb kérdésnek látszik, hogy mi ez a „va lami” 
az emberben. Miként határozható meg az a bizonyos cor inquietum,5 vagy a „fel-
tétlen függésérzet”,6 vagy az ennek alapján javasolt, közelebbről ugyancsak nem 
körülírt „feltétlen fogékonyság” Ulrich Körtnertől.7 A fogékonyság valójában nyi-
tott szívű rácsodálkozás a szokatlanra. Ha a csodálkozást befogadás és önátadás, 
ill. imádat követi, akkor beszélhetünk vallási megnyilvánulásról. Az élet legdön-
tőbb dolgaival kapcsolatban – mint amilyen pl. a szeretet – éljük át, hogy csodá-
latos módon adatik, mi csak befogadjuk és engedjük, hogy magával ragadjon. 

Körtner felvetése is jól mutatja, hogy amint a vallástól a vallásos ember felé 
haladunk, egyre kevésbé vallás-specifi kus jelenségekre bukkanunk. A feltétlen 
lelki fogékonyság nemcsak a hitnek, hanem a hiszékenységnek is alapja lehet, to-
vábbmenve a hit sem feltétlenül a végső valóságra irányul, hanem ugyanolyan 
eséllyel kapcsolódhat az emberi képzelet különféle szüleményeihez is. A teremtett 
világnak szinte valamennyi alkotóeleme és a saját szellemi teremtményeinknek 
szinte bármelyike válhat a hitünk tárgyává, s tekinthetünk rá úgy, mint aminek 
feltétlen jelentősége van az életünk számára.

Az elmúlt száz évben a teológia csak úgy volt képes viszonylag világos gondo-
latokat megfogalmazni a vallásról, hogy egyáltalán nem, vagy csak nagyon álta-
lánosan szólt arról a „valamiről”, ami az emberben van, és ami miatt az ember a 
végső valóság iránt fogékonyságot mutat. Helyette antropológiai megállapításokat 
tett, amelyekkel közvetlenül, vagy áttételesen kifejezésre juttatta, hogy az ember 
léte lényegéhez tartozik, hogy vallásos:

3 Uo. 170. Vö N. Luhmann szekularizáció-felfogásával, amely szerint a modern társadalomban nem 
a vallás szekularizálódott, hanem a társadalmi rendszerek többsége, a politika, a gazdaság, a jog, a 
tudomány, stb. elvesztette vallási funkcióját. N. Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt/M. 1977, 
225kk.

4 G. Wenz, Religion. Aspekte ihres Begriff s und ihrer Th eorie in der Neuzeit, Göttingen 2005, 259.
5 Augustinus megfogalmazása arról, hogy nyugtalan a szívünk mindaddig, míg Istenben meg nem 

nyugszik („inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” – Confessiones 1,1).
6 F. Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundzügen der evangelischen Kirche im 

Zusammenhange dargestellt, Bd. 1. (1830) Berlin 1960, 26k.
7 U. Körtner, Wiederkehr der Religion, 40.
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„az ember transzcendáló lény, aki túllép önmagán és a léte horizontján,• 
az ember értelemkereső és értelemtaláló lény, aki végső alapok és indoklások • 
után kutat,
az ember feltétlen érintettséget átélő lény, aki képes beletekinteni a saját léte • 
mélységeibe.”8

Igazak ezek a meghatározások, de nem felelnek arra a kérdésre, hogy mire ala-
pozva mondható el mindez az emberről.

Megfi gyelhetünk egy olyan tendenciát, hogy a teológiai gondolkodók a XX. 
század első felében inkább a végső valóság felől indulva akarták megérteni az ember 
vallásának a titkát, majd egyre határozottabban tolódott el a súlypont az emberi 
oldal irányába.

1.1. Teológiai vallásdefi níciók

A vallás mibenlétének meghatározására számos teológiai kísérlet történt. Érdekes 
vállalkozás lenne ezeknek a számbavétele, rendszerezése és értékelése.9 Mivel 
azonban a témánk nem a vallás, hanem a vallásos ember, arra szorítkozunk, hogy 
a XX. század két kiemelkedő jelentőségű protestáns teológusának a nézeteit is-
mertetjük. Álláspontjuk meghatározta a század második felének vallásról alkotott 
teológiai gondolatait is, bár ekkor már vallásszociológiai és valláspszichológiai 
szempontok is érvényesülnek. Ezekre a későbbiekben még visszatérünk (1.3.).

 
a) Karl Barth
K. Barth Isten elsőségét és cselekvése kizárólagosságát olyan mértékben előtérbe 
helyezi, hogy mellette minden emberi, beleértve a legnemesebb és az Isten tetszé-
sének leginkább megfelelni akaró törekvéseket is, elveszti az értékét és jelentékte-
lenné válik. Sőt ennél is súlyosabb a helyzet: minden emberi közeledés Istenhez 
hitetlenségnek bizonyul. „Ha hinne, akkor hallgatna Istenre; a vallásban azonban 
beszél. Ha hinne, akkor engedné, hogy valamit ajándékba kapjon; a vallásban 
azonban elvesz magának valamit. Ha hinne, akkor hagyná, hogy Isten maga lép-
jen fel Isten érdekében; a vallásban azonban veszi a bátorságot arra, hogy Isten felé 
nyúljon.”10 A vallás tehát olyannyira emberi vállalkozás, hogy nem is engedi szó-
hoz jutni Istent, és mindent el akar végezni helyette. Holott senki sem képes 
megismerni Istent, csak Ő ismertetheti meg magát velünk, amit meg is tett a Jézus 

8 B. Porzelt, Grundlegung religiöses Lernen, Bad Heilbrunn 2009, 52.
9 Részletes áttekintést ad F. Wagner, Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff  und Th ema in 

Geschichte und Gegenwart, Gütersloh 1986.; C. H. Ratschow, Die Religionen, Gütersloh 1979.
10 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/2. 330.
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Krisztusban adott kijelentés által. Az isteni kijelentés és a vallás szöges ellentétben 
állnak egymással. Az egyikben a tőlünk mindenben különböző, és a mindenek 
fölött álló Isten alázkodik meg és jön közel az emberhez, a másikban meg az em-
ber szeretne szemtelen és beképzelt módon felemelkedni Istenhez, mintha nem 
lenne végtelen a minőségi különbség Isten és ember között, és lehetőség lenne 
annak áthidalására. 

Barth vallással kapcsolatos elítélő véleménye legnyilvánvalóbban a kijelentésről 
szóló tanításhoz kapcsolódva fogalmazódik meg. Máshol, ahol az igazi emberről 
szól, találunk olyan megállapításokat, hogy „eredendően Istennel valamilyen 
kapcsolatban álló lény”, lényegénél fogva „Istentől valónak, és mindenek előtt Is-
tenre nézve”11 teremtettnek kell látnunk. Nem az emberlétből hiányzik tehát a 
lehetőség az Istennel való kapcsolatra, hanem csak rosszul él az ember a lehetősé-
gével: „aktívan és nem passzívan”.12 Ezáltal, a bűnbe esett emberben is megmaradt 
lehetőség negatívummá válik. Elvileg beszélhetnénk igaz vallásról is, ha nem a 
bűn alatt élő ember művelné azt. Még így is fennáll a lehetőség arra, hogy a val-
lásban láthatóvá váljon az ember halálos nyomorúsága és megváltásra szorultsága. 
„Ilyen értelemben a vallás egy üres forma, amit meg kell tölteni. Ha az ember maga 
kísérli meg a megtöltését, akkor a vallás bálványimádássá válik, minthogy az ember 
a kérdéseit mindig csak véges képzetekkel válaszolhatja meg. Az a töltelék, amit 
az ember tud adni, csak ilyen lehet. Kénytelen tehát ezzel beteljesíteni a valláshoz 
fűződő azon várakozást, hogy az transzcendens értelemhez juttasson. Pedig a 
vallás valódi tartalma és értelme egyedül Isten kijelentése lehet. Ez teljesíti be, amit 
a vallás ígér, és ami a vallástól várható. Egyedül a kijelentés révén válik egyáltalán 
lehetségessé, hogy a vallás lényegi üres-forma-jellegét felismerjük. Istennek a Jézus 
Krisztusban adott kijelentése által tartalommal megtöltött vallás az igaz val-
lás.”13 

A kijelentéshez kapcsolódóan az emberi oldalon a hit áll, ami azonban mégsem 
emberi lehetőség, hanem mint az Isten igéjének befogadása és annak Isten beszé-
deként való elfogadása „éppolyan felfoghatatlan nóvum” és éppúgy szemben áll 
minden emberi képességgel, mint maga az Ige.14 A kijelentés által teremtett hit 
egyben meg is szabadítja az emberi természetet, helyre is állítja az embernek, a 
bűn miatt veszendőbe ment, teremtésben kapott rendeltetését.15 Ettől kezdve – és 

11 K. Barth, Kirchliche Dogmatik III/2. 83k.
12 C. H. Ratschow, Die Religionen, Gütersloh 1979, 68.
13 M. von Bürck, Möglichkeiten und Grenzen einer Th eologie der Religionen, Berlin 1979, 47k.
14 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/1. 202.
15 K. Barth, Kirchliche Dogmatik III/3. 280.
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nem adottságszerűen – a hit „az ember saját munkája” is, miközben egészen az 
Isten munkája az emberben.16

Barth tehát nem tagadja a „vallásos apriorit”, mint ami része az emberi létnek, 
de azt igen, hogy ennek alapján valaki is kapcsolatot találhatna és kapcsolatba 
léphetne az élő Istennel és megismerhetné Őt. A valóság éppen az ellenkezője: 
belső késztetés alapján fordul szembe az ember Istennel és gyárt magának külön-
féle isteneket. 

b) Paul Tillich 
Lényegét tekintve P. Tillich is a végső valóság, a „feltétlen” felől nézve határozza 
meg a vallás mibenlétét. Mégis úgy teszi ezt, hogy közben teljes súllyal érvényre 
juttatja az emberi oldalt is. Gondosan kiegyensúlyozott kettősséget fejez ki klasz-
szikussá vált vallás- és hit-defi níciója, mely szerint a vallás (éppúgy, mint a hit) 
„megragadottság attól, ami feltétlenül ránk vonatkozik”. Lehetne ennek a fordu-
latnak az előfordulási helyeit egyenként elemezni Tillich életművében, de valószí-
nűleg akkor sem nyernénk teljesen tiszta képet arról, hogy megfelelő hangsúly esik-e 
a „feltétel nélküli”, a kijelentést adó Isten elsőségére, mindent meghatározó voltára, 
vagy inkább az emberi szellem „öntranszcendáló” képessége áll az előtérben. Az 
sem tisztázódna egész pontosan, hogy a hit és a vallás fogalma miként viszonyul 
egymáshoz. Legtöbbször ugyanis az a benyomásunk támad, hogy a szerző szino-
nimákként használja e kifejezéseket. Vélhetőleg ezzel is érzékeltetni akarja, hogy a 
transzcendens és az immanens pólus, illetve az objektív és a szubjektív oldal között 
nem lehet, de talán nem is szabad eldönteni az elsőség kérdését.

„Ha a vallás fogalmát a nagy parancsolatból vezetjük le: ’Szeresd azért az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!’ (5Móz 6,5), akkor 
úgy defi niálhatjuk, hogy vallás az, ami feltétlenül ránk vonatkozik, és ami egyedül 
kellene, hogy feltétlenül vonatkozzon ránk. Más szavakkal: a hit megragadottság 
valamitől, ami feltétlenül ránk vonatkozik, és Isten a neve annak a tartalomnak, 
ami feltétlenül ránk vonatkozik.”17 Ugyanott néhány lappal később a következő 
olvasható: „A vallás megragadottság valamitől, ami feltétlenül ránk vonatkozik, 
mert a létünknek végső értelmet ad. A vallásban feltétetik a létünk értelme felőli 
kérdés, és egyféle válasz fogalmazódik meg rá. Ezért ahol csak ez a kérdés feltétlen 
komolysággal és végtelen szenvedélyességgel vetődik fel, ott vallás van, függetlenül 
attól, hogy a válaszban szó van-e Istenről, vagy sem. Ahol a lét értelme felőli kér-
dés így fogalmazódik meg, ott szent helyen állunk még akkor is, ha történetesen 
a szentségesben túlteng a démoni.”18

16 Uo. 284.
17 P. Tillich, Die religiöse Substanz der Kultur, G. W. Bd. IX. Stuttgart 1967, 100.
18 Uo. 112.
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Ezek a defi níciók nem hagynak kétséget afelől, hogy az ember nem valamely 
természetes adottsága alapján lesz vallásossá, hanem a „feltétel nélküli” megta-
pasztalása nyomán, ami szintén nem a saját tapasztalatszerzési törekvéseinek a 
végeredményeként áll elő, hanem megragadottság által. Az ember nem érdeklőd-
hetne Isten felől, ha nem lenne már előre tudomása róla.19 Nem lehet szó igazi 
vallásról és igazi hitről ott, ahol a megragadottság nem a valóban „minden feltétel 
fölött állótól” származik. Valahányszor ideiglenes, feltételektől függő, véges dol-
gokat emelünk a feltétel nélküli rangjára, bálványimádást követünk el. Ugyanez 
történik, ha pusztán mi keressük Istent, azaz a keresésünk lesz a megjelenésének 
a feltétele, és nem Ő adja feltétel nélkül önmagát.20 Az isteni oldal elsőbbségét emeli 
ki a „megragadottság” kifejezés is. Benne foglaltatik egyfelől, hogy a feltétel nél-
küli hatalmasan veszi birtokba, nyűgözi le és ragadja el (eksztázis) a feltételhez 
kötöttet, másfelől pedig hogy az ember egész személye érintetté válik. A feltétel 
nélküli természetesen nemcsak a hagyományosan vallási körülmények között, 
nemcsak a vallási képzetek, gondolatok, eszközök és cselekmények útján mani-
fesztálódhat, hanem sokféle egyéb módon is. A kritérium a feltétlenség és a meg-
ragadás. Ahol viszont ezek hiányoznak, ott jól beazonosítható vallási körülmények 
megléte esetén sem beszélhetünk vallásos történésről.

Barth-tal ellentétben nem becsüli le Tillich az emberi oldalt sem. Bár leszögezi, 
hogy a vallás egyik sajátossága éppen az, hogy „egyetlen különös pszichikus funk-
cióhoz sem rendelhető”, hanem úgymond „a szellem magatartása, s benne komp-
lex egységben kapcsolódik egymáshoz a gyakorlati, az elméleti és az érzelmi 
mozzanat”,21 a hit fogalmának azonos értelmű használata mégis arról árulkodik, 
hogy szerinte a vallásban vitán felül működik valami sajátosan emberi, amit ő az 
emberi „élet ön-transzcendálásának”, vagy „feltétlenre irányultságának” nevez. 
„A hit a szellem minden funkciójában működő feltétlenhez-fordulás. […] A hit 
minden aktusa befogadó, vagy alkotó odafordulás a feltétel nélkülihez.”22 Tillich 
felfogása szerint a hit formálisan mégiscsak olyan törekvés, ami hozzátartozik az 
emberi szellem lényegéhez, ezért „fundamentális és univerzális”. Senki nem mond-
hatja magáról, hogy nincs hite. Hit nélküli állapot nem létezik, a hitetlenség is hit, 

19 Vö. P. Tillich, Systematische Th eologie Bd. I. Berlin/New York 1987. 240.
20 P. Tillich, Off enbarung und Glaube, G. W. Bd. VIII. Stuttgart 1970, 119.
21 Tillich, Die religiöse Substanz der Kultur, 17k.
22 P. Tillich, Frühe Hauptwerke, G. W. I. Stuttgart 1959, 331. Nem feledkezik meg Tillich arról a 

tényről sem, hogy végső soron minden tudásunk hiten alapul. Hitelesnek látszó embereknek elhisszük 
valamiről, hogy az valóban úgy van. Ezekben az esetekben azonban nem az illetőben, hanem neki 
hiszünk, ezért a hit szót a megismerésnek erre a módjára nem is lenne szabad használnunk. Amint 
látni fogjuk, lélektani szempontból viszont nem lehet különbséget tenni a két folyamat között.
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csak „méltatlan” tartalmakkal.23 Egészen az emberi oldalra koncentrálva úgy 
határozza meg Tillich a vallást, mint „az élet ön-transzcendálását a szellem di-
menziójában”.24 Ezzel valójában nem is a vallást, hanem azt a működési módot, 
mondjuk így, azt a hitfunkciót defi niálja, ami a hit dinamikáját adja. Magát a hitet 
a megragadottság állapotának nevezi azon valóság által, amire az ön-transzcendá-
lás irányult.25 Amikor funkcióról beszélünk, tudnunk kell, hogy Tillich szerint a 
vallás, illetve a hit nemcsak pszichikus szempontból, de a szellemi lét régiójában 
sem számít külön funkciónak, hanem egyéb funkciók (moralitás, kultúra) sajátos 
„minősége”. Ha önálló funkció lenne, akkor valóban csak úgy engedhetnénk teret 
Isten kijelentésének, ha szembeszállunk a vallással, amint ezt K. Barth tette. Ha 
viszont valljuk, hogy az ön-transzcendencia abban áll, hogy „az élet minden ak-
tusa túlmutat önmagán”,26 akkor ezzel egyben azt is állítjuk, hogy az ön-transzcen-
dencia a véges lét része, de a megvalósulása pillanatában meg is szűnik és átadja a 
helyét a kijelentésnek.

1.2. Funkcionális vallásfelfogás

A múlt század első felében rengeteget töprengtek azon, hogy mi is a vallás lényege, 
mi az a központi tartalom, ami valamennyi vallásban fellelhető, függetlenül attól, 
hogy az egyes vallásokban milyen módon jut kifejezésre, miként élhető át és milyen 
életviteli következményeket von maga után. A megnyilvánulás formáiban és a 
következtetésekben végtelenül sok variáció képzelhető el, a lényeg viszont tömören 
megfogalmazható: a vallás az ember és a transzcendens közötti kölcsönös kap csolat 
szervezett fenntartása. Emellett még arról születtek gondolatok, hogy ez a sajá tos 
kapcsolat valamiképpen az emberi lét elidegeníthetetlen tartozéka. A ténymegál-
lapításokon túl ritkán keresték a választ arra a kérdésre, hogy mire is hasz nálja az 
ember a vallást, milyen funkciót tölt be az életében. Ha némelyek mégis elgondol-
koztak ezen, nem ritkán valláskritikai vagy morálfi lozófi ai eredményekre jutottak. 
Az embernek defi ziens volta miatt van szüksége a vallásra, legyenek a hiányossá-
gai akár egzisztenciális, akár morális jellegűek. Ha a hiányok más módon is ki-
küszöbölhetők, vagy legalább enyhíthetők, akkor a vallás feleslegessé válik. A 
mögöttünk álló másfél évszázad a zsidó-keresztyén kultúrkörben azt a látszatot 
keltette, hogy bőven akadnak alternatív megoldások, amelyek segítségével az élet 

23 P. Tillich, Systematische Th eologie, Bd. III. Berlin/New York 1987, 155k.
24 Tillich, Systematische Th eologie, Bd. III. 118.
25 Uo. 155.
26 Uo. 118.
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vallás nélkül is élhetőnek, vagy talán még élhetőbbnek tűnik, mint vallásos módon. 
Bizonyára kellett a megszámlálhatatlanul sok kísérlet ahhoz, hogy végül bebizo-
nyosodjék: a vallás olyan funkciót tölt be az ember életében, ami mással nem 
pótolható. Nem is akármilyen természetű hiány betöltésére való       – sajátos szük-
ségleti háttere van. Olyan igény áll mögötte, ami ellenáll mind a megtévesztésnek, 
mind pedig a felvilágosításnak. Szükség van tehát a vallásra a felvilágosodás után 
is. E nagyszabású valláspótló kísérlet után érdekes volt ismét feltenni a kérdést, 
hogy akkor tehát mi haszna van a vallásnak, mi a titka bámulatos „túlélőképessé-
gének”? A válasz elsősorban a szociológusokat érdekelte, ők jártak utána. Az ő 
kutatásaik azonban nem az egyénben lejátszódó pszichikus folyamatokra irányul-
nak, hanem azokat a felszínen is megjelenő többségi elvárásokat és igényeket 
igyekeznek feltárni, amelyek a vallások felé terelik az embereket, vagy megfordít-
va azt vizsgálják, hogy a vallás milyen társadalmi igények kielégítéséből „él”.

a) Niklas Luhmann
Luhmann defi níciója szerint a vallásnak mint társadalmi alrendszernek az első-
rendű funkciója az, hogy a komplexitása miatt „meghatározhatatlan világot meg-
határozhatóvá transzformálja”.27 A rendszereknek általában is az a szerepük a 
társadalomban, hogy segítenek eligazodni, hogy átláthatóvá és megmagyarázha-
tóvá teszik a számtalan hatótényező összjátékából kialakult helyzeteket. Ezt úgy 
érik el, hogy redukálják a komplexitást. A vallás abban különbözik az egyéb al-
rendszerektől, hogy szavatolja a társadalom számára, hogy a legkevésbé felfogha-
tó, a leginkább véletlenszerűnek, és semmilyen módon meg nem magyarázhatónak 
látszó eseményeket meghatározhatóvá, s így értelmessé teszi. Ez leginkább a ki-
számíthatatlan és befolyásolhatatlan sorscsapások, kellemetlenségek esetében 
fontos, de a szerencsés sorsfordulók nagyobb értelem-összefüggésbe történő in-
tegrálásánál is elengedhetetlen. 

Luhmann Arisztotelészre utalva kontingenciának28 nevezi, amikor „valami 
másképp is lehetne”, azaz nyitva áll a lehetőségek sokasága és ez hatalmas bizony-
talanságot okoz.29 Amikor az azonos súlyú esélyek valamelyike megvalósul, azt 
éljük át, hogy véletlenül választódott ki egy a sok közül, és nem tudjuk, hogy miért 
éppen az. A véletlenek kiszolgáltatottá, tanácstalanná tesznek és a tehetetlenség 
érzését keltik bennünk. Korábbi időkben az emberek még természetesnek vették, 

27 N. Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt/M. 1977, 26.
28 Arisztotelész azt az esetet nevezi kontingenciának, amikor „valamiről lehetséges, hogy van, de 

nincs, és valamiről lehetséges, hogy nincs, de mégis van”. Idézi B. Porzelt, i.m. 59.
29 Luhmann meglehetősen szövevényes gondolatainak rövid összefoglalásához a müncheni rend-

szeres teológus G. Wenz értékelésére támaszkodunk: G. Wenz, Religion. Aspekte ihres Begriff s und 
ihrer Th eorie in der Neuzeit, Göttingen 2005, 65kk.
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hogy ilyenkor Istennél keresnek bizonyosságot, Őt nevezték meg a kiszámíthatat-
lan, befolyásolhatatlan dolgok okának, illetve amit Isten személyével összeegyez-
tethetetlennek találtak, azt az ördög, a Sátán tevékenységére vezették vissza. Ilyen 
úton – a hit által megragadott, vagy feltételezett valósággal kiegészülve – volt 
teljessé tehető a kauzalitás. A felvilágosodás felszámolta a transzcendens okokat. 
Nem maradt más lehetőség az ember számára, minthogy szorgalmas tudományos 
kutatómunkával feltárja a még ismeretlen ok-okozati összefüggéseket, s vagy 
szükségszerűnek, vagy lehetetlennek nyilvánította azt, amit addig véletlennek 
tartottak. Ezen kívül már csak annyit tehet, hogy a véletlenszerűséget elfogadja az 
emberi életet kísérő olyan tapasztalatnak, amely állandó kitettség-érzéssel jár 
együtt. Ennélfogva alapvetőnek kell tekintenünk az ember életében azt a törekvést 
is, hogy szüntelen keresi, s ha rátalál, megragadja a kontingencia-legyőzés, vagy 
legalább -csökkentés lehetőségeit. A vallások léte bizonyítja, hogy a legkézenfek-
vőbb mégiscsak az, ha a véletlenszerűségek mögött Istent feltételezzük. Így érhető 
el, hogy az ember képes legyen elfogadni azt, amit nem kívánt magának, sőt el 
szeretett volna kerülni, aminek a bekövetkeztét akaratlanul sem idézte elő, és amit 
nem képes megváltoztatni. Ha bármiféle cselekvő részvétele, vagy beavatkozási 
lehetősége lenne, akkor megszűnne számára a kontingencia. A vallás számol azzal, 
hogy vannak olyan véletlenszerűségek, amelyeket semmilyen emberi cselekvés 
sem tud megfosztani kiszámíthatatlan jellegüktől, ezért vállalja, hogy tudatosan 
le is mond az ilyen célokról, és nem akar minden történést törvényszerűségekbe 
foglalni, vagy emberi cselekvésektől függővé, ill. meghatározhatóvá tenni. Amikor 
a vallás Istenre hivatkozik, akkor egy csapásra vet véget minden véletlenszerűség-
nek, minden meghatározatlanságot egyszerre fordít át meghatározhatóságba, és 
értelmetlennek vélt történéseknek és cselekményeknek egyik pillanatról a másik-
ra kölcsönöz értelmet. 

A funkcionális vallásszemlélettel szemben általában megfogalmazható az a 
kritika, hogy nem nevez meg kritériumokat arra nézve, hogy mi mindennek kell 
jellemeznie a vallást ahhoz, hogy a kontingencia-csökkentés feladatának megfe-
leljen. Ezt a kérdést olyannyira nyitva hagyja, hogy egyetlen kritériumként magát 
a funkció-betöltést szabja meg, így egy sorba állítja a pszeudovallásokat, az ezote-
rikus világszemléletet, a vallási jellemzőket egyáltalán nem mutató egyéb társa-
dalmi kínálatokat a történelmileg „kipróbált” vallásokkal. Luhmann véleménye 
ezen a ponton is eltér a szokványostól, amikor kijelenti, hogy a vallás azon funk-
cióját, hogy a meghatározhatatlant meghatározhatóvá teszi, semmilyen más tár-
sadalmi részrendszer nem veheti át. A vallás nem helyettesíthető a társadalom 
életében, ill. pontosabban fogalmazva, „önhelyettesítő rendszerként” működik. Ez 
a pontosítás azt jelenti, hogy a vallás csak vallással helyettesíthető. A vallást leg-
kíméletlenebbül támadó és megsemmisíteni kívánó valláskritikának is csak akkor 
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van esélye az eredményességre, ha közben maga is „vallássá” válik. A valláskritika 
ily módon akaratlanul is bizonyítja a vallás helyettesíthetetlen voltát, illetve hogy 
a vallásrombolás új vallást szül, a vallás ellen csak „vallásosan” lehet küzdeni.30 Az 
ateizmus megítélése szempontjából igen tanulságos megállapítás ez.

b) Hermann Lübbe
Társadalomfi lozófusként Lübbe is annak a rejtélynek kívánt utánajárni, hogy a 
vallás mi miatt „felvilágosodásrezisztens”.31 Válasza az, hogy a vallás minden 
időben és minden körülmények között a leghatékonyabban képes segíteni a vélet-
lenszerűség-élmények feldolgozásában. E funkciója révén a legmegsemmisítőbb 
valláskritikának is ellenáll, mert a „valláskritika metakritikája”.32 A vallás, Lübbe 
tömör megfogalmazása szerint, a „kontingencia-legyőzés gyakorlata”.33 Mivel az 
ember egyik alapvető tapasztalata az, hogy sem a saját élete és életfeltételei, sem 
pedig a rá ható világ fölött nem tud végső soron diszponálni, ki kell alakítania 
egyfajta viszonyulási módot a megváltoztathatatlanhoz, a befolyásolhatatlanhoz. 
Hosszú időn át a vallás segítségével tette ezt. A felvilágosodás jócskán megtépáz-
ta a vallás uralmát: összezavarta az általa preferált világképet, átvágta a vallási 
alapon működő lelkiismereti gátakat, megrendítette kulturális jelentőségét, nem 
tudta azonban megszüntetni az ember kiszolgáltatottság-érzetét számos alapvető 
létmeghatározó tényezővel kapcsolatban. Bizonyossá vált, hogy a kontingencia-
élmények nem küszöbölhetők ki az emberi életből. Ezért az embernek mindig 
szüksége lesz vallásra.

A vallás az életnek éppen azokra a vonatkozásaira koncentrál, amelyeket a 
függetlenségre irányuló intellektuális megértési kísérletek, vagy társadalmi prog-
ramok rendre érintetlenül hagynak, mert tehetetlenek velük kapcsolatban. A 
vallás specialistája mindannak, amit az ember cselekvőleg nem határozhat meg, 
ami fölött nem rendelkezhet, amit nem befolyásolhat. Mondhatjuk: a vallás a ta-
pasztalati valóság ezen régiójához történő „viszonyulás kultúrája”. Olyan tapasz-
talatok tartoznak ide, mint a félelem, a szenvedés, a nyomorúság, a reménység, de 
olyanok is, mint a szerencse, szeretet és elégedettség. Valahányszor ezek véletlen-
szerűen lépnek fel, vagy lepnek meg bennünket, kiszolgáltatottságot, függőséget 
élünk át. Az első reakció ilyenkor mindig az, hogy cselekvő módon akarunk ér-
telmet adni a helyzetnek, „valamit ki akarunk hozni belőle”.34 „A vallásnak ott van 
gyakorlati jelentősége az életre nézve, ahol teljesen hiábavaló lenne azon fáradoz-

30 Vö. Wenz, i.m. 71, 73.
31 H. Lübbe, Religion nach der Aufk lärung, Graz etc. 1986, 127kk.
32 Lübbe, i.m. 175.
33 Uo. passim, különösen azonban 160kk.
34 Uo. 154.
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ni, hogy a véletlenszerűt értelmessé alakítsuk át, és sokféle képességünket mozgó-
sítsuk annak érdekében, hogy a valóságot megváltoztassuk. Vagyis a vallásos 
életgyakorlatban olyan kontingenciákhoz viszonyulunk, amelyek ellenállnak 
annak, hogy cselekvőleg tegyük értelmessé őket. […] Ezek azok a feltétlen függő-
ségi állapotok, amelyekre a függetlenítési programok egyáltalán nem vonatkoz-
nak.”35

Hogyan változtatható meg akkor a megváltoztathatatlan? Természetesen úgy, 
hogy elismerjük a tényt és a viszonyulásunkat változtatjuk meg hozzá. Lübbe óv 
attól, hogy a vallást értelemosztó intézménynek tekintsük. Ezzel ugyanazt tennénk 
szellemi szinten, mintha valamely aktivitással akarnánk értelmessé tenni a vélet-
lenszerűt. A genuin vallási megoldási lehetőség ezzel szemben: a befolyásolhatat-
lan elfogadása. A kontingencia-legyőzés sajátos módjaként a legyőzésről való le-
mondás lehetőségét kínálja föl. Mivel az emberi életben mindig lesznek olyan 
szituációk, amelyeket véletlenszerűnek, kiszámíthatatlannak és befolyásolhatat-
lannak élünk át, az ember soha nem tud a vallásról lemondani.

c) Franz-Xaver Kaufmann
Míg a vallás jelentőségéről gondolkozó tudósok többsége egy-egy funkciót igyek-
szik megnevezni, ami döntő szempontnak látszik a vallás fennmaradásának ma-
gyarázatára, addig Kaufmann hat olyan emberi problémát szűrt ki, melyek meg-
oldása korábbi időkben a vallás feladata volt. Összeállítható tehát a vallás által 
betöltendő legfontosabb funkciók sora.36 Ezek Kaufmann szerint:

identitásalakítás•  az én-bizonytalanság és általában az egyénre leselkedő ve-
szélyek, valamint az ezeket kísérő szorongások ellen,
cselekvésirányítás • a megszokottól lényegesen eltérő szituációkban, amikor a 
szokások, a rutin és a megfontoltság nem segítenek,
kontingencia-legyőzés•  a véletlenszerűen bekövetkezett, befolyásolhatatlan és 
megváltoztathatatlan, ugyanakkor nagyon nehezen elviselhető (pl. sorscsa-
pások, igazságtalanság, szenvedés) események feldolgozására,
szociális integráció•  fennálló közösségi struktúrák igazolására és fenntartásá-
ra, valamint a közösségen kívül rekedtek bevonására,
kozmosz-teremtés • végső értelemhorizont kínálásával a kaotikus tendenciák 
keltette félelem elhárítására,
világkritika•  az igazságtalanság, a fennálló ideológiai, hatalmi és szociális 
viszonyok elleni tiltakozás biztosítására és támogatására.

35 Uo. 154.
36 F.-X. Kaufmann, Auf der Suche nach den Erben der Christenheit, in: Uő, Religion und Modernität, 

Tübingen 1989, 70kk. Újra megjelentetve, in: K. Gabriel/H. R. Reuter (Hg.), Religion und Gesellschaft , 
Paderborn 2004, 217kk., a következőkhöz lásd 228kk.
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Nyilvánvaló, hogy ezeket a funkciókat más társadalmi intézmények is, bár hi-
ányosan, de be tudják tölteni. Külön-külön mindegyikre vannak speciálisan szer-
vezett, semmiféle vallási vonatkozással nem bíró intézmények, hálózatok, vagy 
kulturális kínálatok, ezért nem nevezhetjük ezeket kimondottan csak vallások 
által ellátható funkcióknak. Olyan világi szerveződéseket – Kaufmann megfi gye-
lései szerint – azonban aligha találunk, amelyek ezeknek a funkcióknak mind-
egyikét, vagy akár csak a többségét is egyidejűleg meg tudnák jeleníteni. A vallás 
sajátossága éppen az, hogy egyszerre valamennyi funkciót betöltve, komplex 
módon képes segíteni az embernek.37 Amikor egyik probléma sem hatalmasodott 
el annyira, hogy specialistához kelljen fordulni, de mindegyik valamilyen mérté-
kig jelen van az ember életében és nyugtalanságot okoz, akkor egyedül a valláshoz 
fordulhat megoldásért. Megfordított logikával azt mondhatjuk, hogy akkor ne-
vezhető egy társadalmi szerveződés vallásnak, ha az összes, vagy a legtöbb felsorolt 
funkciónak egyidejűleg, széles körben és tartósan meg tud felelni.

1.3. Értelmezés-elméleti vallásfelfogás

a) Ulrich Barth
„Az élet értelmezésért kiált” – mondja Ulrich Barth.38 Ha nem tapasztalnánk fo-
lyamatosan a létünk végességét, töredékességét, kockázatoknak kitettségét, esen-
dőségét, akkor nem éreznénk igaznak ezt a megfogalmazást. E tények és követ-
kezményeik előtt értetlenül állunk, nem meglepő hát, hogy nyitottan fogadunk 
minden érzelmezést. Magunk is alkotunk ilyeneket és aktívan keressük a már 
meglevőket. Még az a kérdés is felvetődik, hogy nem ennek az értelmezési törek-
vésnek köszönhető-e az emberi kultúra valamennyi terméke, melyek egyike – vi-
tathatatlanul a legátfogóbb és legkidolgozottabb – a vallás. Az ember kétségkívül 
értelmező lény. De vajon azért, mert olyan problémák tornyosulnak elé az életben, 
amelyeket más módon nem tud kezelni, vagy azért, mert születésétől fogva létezik 
ilyen szükséglete? És a végképp megoldhatatlannak látszó problémák szükségkép-
pen vallásos élet- és világértelmezési rendszerekhez vezetnek, vagy másféle értel-
mezések is kielégíthetik ezt a szükségletet? Újabban a teológusok ezeknek a kérdé-
seknek a megválaszolását szívesen ráhagyják a pszichológusokra, vagy a neuro-
biológusokra. Annál határozottabban érvelnek viszont amellett, hogy az embernek 
elementáris igénye van önmaga és a világ megértésére, mert az emberi szellem 
értelmezve működik, a vallás pedig ennek az igénynek a nyomán létrejött, feltétlen 

37 Vö. Kaufmann, i.m. 231.
38 U. Barth, Religion in der Moderne, Tübingen 2003, 76.
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horizontú „értelmezési kultúra”.39 Az értelmezés olyan megértés, amelyben a 
megértő személy a tapasztalt valóságelemhez rendel valamely értelmet. Lehet ez 
saját alkotás (konstruktum), lehet hagyományozott emberi bölcsesség, és lehet 
Isten által kijelentett értelem. A vallás végső értelemforrásnak mindig a transz-
cendenst, a feltétlen valóságot, Istent jelöli meg.40 Ez a sajátossága összehasonlítva 
egyéb értelmezési rendszerekkel: nem általában, hanem a feltétlen értelemdimen-
zióból (mindenek feltételéből) nézve kínál értelmezési lehetőségeket. Ez azt jelen-
ti, hogy valójában nem az ember ért meg értelmezés által, hanem mindig ő értel-
meztetik, ismertetik és értetik meg. Amint háttérbe szorul, vagy egyenesen eltűnik 
ez az „alapvető passzivitás” a vallás megéléséből, azonnal jogossá válik az a val-
láskritika, amit K. Barth fogalmazott meg. Semmi más nem mentheti meg az 
értelmezést, így a vallásos értelmezést sem az önkényességtől, csupán az, ha Isten 
kijelentésére támaszkodik. Barth mai névrokona, Ulrich Barth ezért a vallásos 
értelmezés sajátosságát minden más értelmezéssel szemben abban jelöli meg, hogy 
benne a tapasztalható valóság a végtelen, a teljes, az örök, a szükségszerű, röviden 
a feltétel nélküli dimenziójában nyer értelmet.41 A vallási értelmezés egész folya-
mata a feltételes és a feltétel nélküli értelemdimenzió feloldhatatlan eltérésén alapul, 
és benne a feltételes a feltétel nélküliben találja meg igazi jelentését. Ilyenkor több-
nyire átértékelés megy végbe, hiszen a tapasztalatok, amelyek a hit-igazságok fé-
nyében új megvilágítást nyernek már élményértelmezések eredményei. Még a 
közvetlen Isten-élménynek is lehet profán értelmezése. Bár a feltételes dolgok vi-
lágában maradva tulajdonképpen nem is értelmezés folyik, hanem a feltételek 
láncolatát fi gyelve csak ok-okozati magyarázatokat (lásd Wilhelm Dilthey42) ad-
hatunk a valóság egyes elemeinek. A magyarázatokkal szemben az értelmezés 
mindig kilép a feltételes viszonyok világából, és a tapasztalható valóságot összekö-
ti valamivel, ami nem tárgya és nem is lehet tárgya a közvetlen tapasztalásnak.

b) Jörg Lauster
Hasonló véleményen van Jörg Lauster is. Szerinte „a vallás az a mód, amelyben az 
ember önmagát és életvilágát a valóság végső, feltétlen, és a saját létét hordozó 
dimenziójára nézve próbálja megérteni”.43 A vallás tehát lehetővé teszi, hogy az 
ember a valóság értelmét egy meghatározott perspektívában találja meg. Az értel-

39 U. Barth, i.m. 10, 36, 71.; vö. D. Korsch, Dogmatik im Grundriss, Tübingen 2000, 4, 15.
40 Vö. E. Brunner, vagy P. Althaus felfogását az „ős-kijelentésről”, vagy Ratschow sokat idézett meg-

győződését arról, hogy minden vallás isteni kijelentésre alapozza a hitrendszerét. Lásd C. H. Ratschow, 
Die Religionen, Gütersloh 1979, 67.

41 U. Barth, i.m. 14k.
42 Wilhelm Dilthey, Der Aufb au der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaft en, Frank-

furt/M. 1968.
43 J. Lauster, Religion als Lebensdeutung. Th eologische Hermeneutik heute, Darmstadt 2005, 146.
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mezés sohasem a közvetlenül tapasztalható valóság bázisán áll, hanem sejtés, 
amelyben a bizonyosság momentumát a végső valóság iránti bizalom adja. Amikor 
értelmezünk, mindig „valamit valamiként értünk”.44 Az ember olyan lény, akinek 
a tudatában a valóság nem egyszerűen leképeződik, hanem értelmezés révén je-
lentést, jelentőséget is nyer. A külső és a belső világunkkal kapcsolatban szerzett 
minden élményünk értelmezve válik tapasztalattá és épül be a világlátásunk rend-
szerébe. Ez a – mondjuk így – „hozzáadott érték” az élettörténetünk korábbi ta-
pasztalatai, hagyományozott értelmezési minták, valamint átvett viszonyulási 
módok alapján áll elő. A vallásos értelmezések akkor válnak igazán fontosakká, 
amikor valami, jóllehet meghatározó erővel hat az emberre, de „önmagában ér-
telmetlen”.45 Ilyenkor mindenki különös indíttatást érez az értelem felkutatására, 
hiszen a keze ügyében álló értelmezések nem elégítik ki. Kész tehát a szokásos 
értelemhorizonton túllépve a transzcendens régiójából értelmezési mintákat köl-
csönözni. Az igazi vallásos tapasztalat persze nem merül ki pusztán abban, hogy 
az ember buzgón keres és mások transzcendens-tapasztalatainak a leírását meg-
ragadva rátalál valamely nem e világból való értelemre, ill. értelmezési lehetőség-
re, hanem „egészen különös módon a valóság által annyira megszólítottnak, 
megragadottnak és megindítottnak érzi magát, hogy azt, amit átél, úgy értelmezi, 
mint az isteni, a szentséges, a minden értelmet meghaladó, a természetfölötti, vagy 
a végtelen megtapasztalását”.46 Ebben a pillanatban szinte lényegtelenné válik a 
szubjektív értelemkeresés mozzanata és feleslegessé mindenféle egyéni értelmezé-
si kísérlet. A jelentéstalálás szinte egybeesik az átéléssel. Evidencia-szerű. A hét-
köznapi értelemtalálások azonban nem ilyen lenyűgözőek. A keresztyén hívő pl. 
a Szentírásban, vagy a keresztyénség hagyományozott, továbbá a mai hívő embe-
rek által személyesen közölt bizonyságtételeiben talál olyan értelmezési mintákra, 
amelyek egy adott élményére alkalmazhatók. Hozzá kell tennünk, hogy ezek is 
akkor válnak életformáló igazságokká az egyén számára, és akkor határozzák meg 
maradandóan a gondolkodását, az életérzését, a viszonyulásait és a cselekedeteit, 
ha a „Szentlélek belső bizonyságtétele” (Kálvin) által isteni megerősítést nyernek, 
vagyis a személyes Isten-tapasztalás részét képezik. Csak ekkor beszélhetünk Isten 
által értelmezett életszituációról.

Az imént idézett szerzők nem adtak egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy 
vajon a vallás az ember életében természetes adottság, vagy a kultúra része. Pedig 
pasztorálantropológiai szempontból nem lényegtelen, hogy mivel számolhatunk 
az emberi oldalon. Ha valóban található az emberben egyfajta érzékszerv a transz-

44 Lauster, i.m. 10.
45 Lauster, i.m. 15.
46 Lauster, i.m. 24.
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cendens iránt, akkor meg kell még kérdeznünk, hogy az antropológiai megállapí-
táson túl rendelkezésre állnak-e empirikus vizsgálati adatok ennek a tételnek az 
igazolására és mondhatunk-e valami biztosat ezen emberi tulajdonság természe-
téről.

c) Werner H. Ritter
A valláspedagógia egyik neves mai képviselőjét, Werner H. Rittert már évtizedek-
kel ezelőtt foglalkoztatták ezek a kérdések.47 Hivatkozik Erik H. Eriksonra, aki 
fejlődéslélektani kutatásainak eredményeként állapítja meg, hogy minden ember 
az ifj úkor végére kialakít magának egy többé-kevésbé konzisztens nézetrendszert, 
világszemléletet, amit általános kifejezéssel (a vallási, fi lozófi ai, természettudomá-
nyos, ezoterikus, stb. módozatokat együttvéve) ideológiának nevezhetünk. Az 
ideológia fogalma nála nem azonos a destruktív világszemlélettel, vagy a frank-
furti fi lozófi ai iskola által hangoztatott „hamis tudattal”. Az egyén ideológiájában 
saját tapasztalatokból leszűrt, hiteles személyektől átvett, belátásos alapon elsajá-
tított, így meggyőződéssel képviselhető igazságok és azokból levezetett értékek és 
normák vannak rendszerbe foglalva, melyek segítségével a lét legalapvetőbb kér-
déseiben és kihívásai közt eligazodhat. Ez képezi az értelmezési alapot a tapaszta-
lati valóság megértéséhez. „Nem létezik emberi élet ilyen ’hitbeli alapperspektíva’ 
nélkül.”48 Ez az átfogó nézetrendszer mindig „hitrendszer”. Nem tudományosan 
igazolt, hanem bizalommal elfogadott, intuitív módon kialakított, vagy egyénileg 
kikövetkeztetett elemekből tevődik össze. Az alkalmazása is hitalapon történik, 
mivel az egyén az adott élethelyzetről bizonyítás nélkül elhiszi, ill. feltételezi, hogy 
az valóban olyan értelemmel, értékkel és jelentőséggel bír, mint amit a saját hit-
rendszere alapján gondol róla, vagy tulajdonít neki. 

Nem vallási, hanem ideológia-szükséglete van tehát az embernek. A vallás egy 
ennek az általános emberi igénynek a kielégítésére szolgáló kínálatok közül. Ilyen 
szempontból nincs benne semmi rendkívüli. Nem lehet alapvető különbséget tenni 
a vallási és egyéb ideológiai nézetrendszerek között, legföljebb hatótávolság tekin-
tetében térnek el egymástól. A vallás tudatosan foglalkozik a végső kérdésekkel, 
míg a legtöbb élet- és világértelmező rendszer az aktuális problémákra, vagy a 
rövid távú célokra koncentrál. E különbség még nem jelenti azt, hogy más ideoló-
giák sokkal közelebb állnának az empíriához, vagy kevésbé állnának hitalapon, 
mint a vallások. Ez azonnal megmutatkozik, amint átfogóbb kérdések megvála-
szolására vállalkoznak. Az ideológiák kénytelenek az adottságokra támaszkodva 

47 W. H. Ritter, Religion in nachchristlicher Zeit. Eine elementare Untersuchung zum Ansatz der 
neueren Religionspädagogik im Religionsbegriff , Frankfurt/M. 1982, 82kk.

48 Ritter, i.m. 87.
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megalkotni a teljességgel kapcsolatos képzeteiket, míg a vallások a teljességet be-
vallottan kívülről várják, ajándékként fogadják el, és úgy viszonyulnak hozzá, 
mint ami fölött nem rendelkezhetnek.49

d) Ingolf U. Dalferth
A kortárs rendszeres teológusok között Dalferth az egyik legharcosabb képvise-
lője annak a tételnek, hogy a teológia értelmező tudomány, mégpedig szerinte „az 
interpretáció interpretációjának interpretációjaként”50 defi niálható. Általában a 
vallásra nézve is érvényesnek tartja, hogy az az ember számára hozzáférhetetlen 
valósághoz igazodó közösségi életorientálás, amely lehetővé teszi, hogy az életta-
pasztalataink többértelműsége közepette is egyértelműen éljünk.51 A vallás maga 
is tele van titokzatosságokkal és érthetetlen mozzanatokkal, mégis segít a földi lét 
megfejthetetlen titkait átlátni, s hozzájuk értelmes kapcsolatot kialakítani.

Dalferth egyik tanulmányában azt a kérdést elemzi, hogy vajon a vallás szük-
ségszerűen hozzátartozik-e az emberi élethez.52 Válasza azért egyértelmű „nem”, 
mert teológiai szempontból ennél alapvetőbb sajátossága az emberi létnek, hogy 
az ember szabadságra teremtetett, így – szemben az állatokkal – képes a rendelte-
tésével dacolva, „embertelenül” élni. „Természetünknél fogva szabadságra va-
gyunk rendelve és nem vagyunk szabadok arra, hogy a szabadságot válasszuk, 
vagy sem. Nem vagyunk viszont természet szerint a vallás irányába kényszerítve, 
azt nyugodtan elkerülhetjük, sem nem vagyunk természetünknél fogva Isten 
tiszteletére kényszerítve, bár Istent soha nem kerülhetjük el. A szabadsággal élnünk 
kell, a vallással lehetőségünk van élni, Istenhez azonban van közünk, akár úgy 
éljük meg a szabadságunkat, hogy távolodunk a vallástól, akár úgy, hogy közele-
dünk hozzá.”53 A vallás igenlésében, vagy elutasításában szabadok vagyunk, de 
Istennel kapcsolatban nem dönthetünk úgy, hogy Neki ne legyen köze hozzánk, 
csupán a magunk viszonyulását határozhatjuk meg Őiránta. Isten az ember szá-
mára megkerülhetetlen. Az Isten megkerülhetetlensége azonban Dalferth szerint 
egyáltalán nem jelenti a vallási elkötelezettség, vagy a vallás bármilyen mértékű 
gyakorlásának szükségszerűségét. Vallásosságunk vagy vallástalanságunk sem 
Isten valóságáról, sem Istennek az emberhez fűződő kapcsolatáról nem mond 

49 Ritter, i.m. 103.
50 I. U. Dalferth, Evangelische Th eologie als Interpretationspraxis, Leipzig 2004, 61. Vö. Uő, Radikale 

Th eologie, Leipzig 2010.
51 Dalferthet idézi J. Lauster, i.m. 182.
52 I. U. Dalferth, Notwendig religiös? In: F. Stolz (Hg.), Homo naturaliter religiosus. Gehört Religion 

notwendig zum Mensch-Sein? Bern 1997, 193kk.
53 Dalferth, Notwendig religiös? 199.
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semmit. Antropológiailag tehát nem a vallás, hanem az Isten-kapcsolat funda-
mentális jellegű, ehhez képest másodlagos, hogy valaki tudatában van-e e kapcso-
lat létének és vallásosan, vagy vallástalanul éli az életét.54 Az embernek Isten 
nélkül nem lenne élete, mert a legfontosabb létfeltétele hiányozna.

Bizonyos logikai ugrás után jut végül Dalferth arra a következtetésre, hogy 
ugyan „senki sem szükségszerűen vallásos, de mindenki számára szükségszerű, 
hogy tudjon hinni”.55 Emiatt lehet az ember egyáltalán vallásos, jóllehet a hinni 
tudás még nem azonos a vallásosság képességével, csupán azzal, hogy „nem lehe-
tetlen” a számára, hogy vallásossá váljon, vagyis, hogy a hit képessége alapján élhet 
az életnek ezen a területén is a választás szabadságával. A hit az az általános érvé-
nyű emberi képesség, amellyel az életre vonatkozó egyetemes igazságokat igénybe 
vesszük a saját emberi létünk meghatározása érdekében. Nem kétséges, hogy itt a 
hit a végső életalaphoz való kapcsolódás lehetőségét jelenti, nyitva hagyja viszont 
Dalferth azt a kérdést, hogy megnevezhető-e egy olyan emberi adottság, amely 
ennek a lehetőségnek a hátterében húzódik. Ehhez a hit, illetve a hívés pszicholó-
giáját kell áttekintenünk.

2. Homo naturaliter credulus

Miközben a különböző tudományok keresték a választ arra a kérdésre, hogy az 
ember születésétől fogva vallásos-e, érdeklődésük fókusza természetszerűleg a 
transzcendens oldaláról a közösségi vonatkozásokon át egyre határozottabban az 
egyén felé fordult. Elméleti szinten ugyanaz a folyamat játszódott le, mint ami 
magával a vallással történt a társadalom életében. A vallás fokozatosan vesztett 
társadalmi szerepéből, csaknem „láthatatlanná” vált, de nem tűnt el, hanem „pri-
vatizálódott”.56 Szekularizáció helyett pontosabbnak látszik a privatizálódás kife-
jezés, ami érzékelteti, hogy csupán strukturális átalakulás ment végbe. Th omas 
Luckmann kifejezésével, a „nagy transzcendencia” visszaszorult és átadta a helyét 
a „közepes” és a „kis” transzcendenciának. Az önmagán való túllépés igényét az 
ember nem a tapasztalati valóság határán túltekintve éli meg, hanem a saját vilá-
gán belül. Ehhez előbb az individuum bizonyos lezáródásának, elhatárolódásának 

54 Dalferth, Notwendig religiös? 202.
55 Dalferth, Notwendig religiös? 212skk.
56 Vö. Th . Luckmann, Die unsichtbare Religion, Frankfurt/M. 1991.; Uő, Privatisierung und 

Individualisierung. Zur Sozialreform der Religion in spätindustriellen Gesellschaft  (1991), in: K. 
Gabriel/H.-R. Reuter (Hg.), Religion und Gesellschaft , Paderborn 2004, 136kk.
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kellett megtörténnie, melynek következtében az én-magtól való legkisebb eltávo-
lodás is már transzcendálásként élhető meg. Az ember általános és alapvető jel-
lemzője, hogy a jelent kiegészíti a „már-nem-tapasztalt” és a „még-nem-tapasztalt” 
valóságdimenziókkal. Amikor a térben és időben jelen nem levő részévé válik a 
jelen tapasztalásának, és ez a hétköznapi életben folyamatosan történik, akkor 
beszélhetünk „kis transzcendenciáról”. Amikor a rajtunk kívüli (személyes és 
tárgyi) valósággal kapcsolatban tapasztaljuk azt, hogy egyszerre jelenlevő és távol 
levő, akkor „közepes transzcendenciáról”, amikor viszont egy közvetlenül egyál-
talán nem tapasztalható, lényegét tekintve távoli, egészen más valóságról van tu-
domásunk, akkor „nagy transzcendenciáról” van szó.57 Kérdés, hogy lehet-e a kis 
és a közepes transzcendenciát vallási történésnek nevezni, amint azt Luckmann 
teszi. A korábban ismertetett vélemények alapján azt kell mondanunk, hogy a 
vallási értelemben vett transzcendencia-tapasztalat esetén mindig a feltétel nélkü-
livel kapcsolatban értünk meg valamit a feltételekhez kötött tények világából. 
Jellemző még erre az élménymódra, hogy a feltétel nélküliről alkotott minden 
képzetünk a közösségi hagyományozás elemeiből táplálkozik. A vallás tartalma-
ihoz közvetítők útján lehet eljutni. Más egyéb transzcendálások hitaktusoknak 
nevezhetők ugyan, de vallási vonatkozásuk nincs. A vallás privatizálódása a „nagy 
transzcendencia” elhagyását jelenti, ami egyben eltávolodás is a vallásitól, a végső, 
feltétlen valósággal kapcsolatos közös hittartalmaktól. Ami megmarad – ellentét-
ben Luckmann felfogásával –, már nem vallás, hanem evilági tartalmakra vonat-
kozó hit, akkor is, ha sok esetben vallási funkciókat ruházunk rá. Az ember tehát 
nem „gyógyíthatatlanul” vallásos, hanem „gyógyíthatatlanul” hisz, vagy hiszékeny 
(homo naturaliter credulus). Mindnyájunkban megvan az a képesség és készség, 
hogy a közvetlenül tapasztalható, kiszámítható és befolyásolható külső és belső 
világunkon túltekintsünk és számoljunk mindazzal, ami térben és időben ezen a 
régión kívül esik, netán olyannyira kívül, hogy minden eddig tapasztaltat, lehet-
ségest és elképzelhetőt felülmúl. Ennek a képességnek a megélése a hit, ami minden 
helyzetértékelésnél működik, akár profán, akár vallásos értelmezésről van szó. 
Születésünktől fogva többet feltételezünk a valóságról, mint amennyit ellenőriz-
hetünk belőle, vagy amennyi fölött diszponálni tudunk. A „feltételezett” nem 
csupán meghosszabbítása a tapasztalhatónak, hanem attól függetlenül tartalmaz-
za a teljesség momentumait és a tapasztalható valóság értelmezésében jelentős 
szerepet játszik, olyannyira, hogy már a tapasztalati tényekkel kapcsolatos átélést 
is meghatározza. Persze csak abban az esetben nevezhetjük ezt a pszichikus mű-
ködési módot hitnek, ha az egyénben megvan az a bizalom, hogy a „feltételezettet” 

57 Luckmann, Privatisierung… 140.
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egyben valóságosnak is tudja tartani.58 Mivel hitben tényként kezelünk, és teljes 
meggyőződéssel képviselünk valamit, aminek a valóságáról és igazságáról nem áll 
módunkban bizonyítékokat szerezni, hinni mindig kockázatvállalást jelent. Mire 
alapozzuk mégis a bizonyosságunkat? Miért tartunk igaznak és valóságosnak 
valamit, ha nincs megfelelő mennyiségű információ a birtokunkban? A válasznak 
több vonatkozása van:

mert belső késztetésünk van arra, hogy átlépjük a beláthatóság határát,• 
mert bizalmunk van azok iránt, akiktől a helyzetre, vagy korábbi hasonló • 
helyzetekre nézve értelmezési mintákat kaptunk,
mert félnénk másképp megítélni a helyzetet, mint ahogy korábban hatalmi • 
pozícióból értelmezték a számunkra,
mert saját tapasztalatokat szereztünk, amelyeket általános érvényűeknek • 
tartunk, tehát az adott körülményekre is alkalmazunk.

2.1. Bizalom

Külön nyomatékkal először Erik H. Erikson hangsúlyozta, hogy az ember alapve-
tően nyitott és bizalomteljes hozzáállása a világhoz és ugyanilyen viszonyulása az 
emberekhez az első életévben szerzett tapasztalatok nyomán alakul ki, és egész 
életútján végig megmarad. Nemcsak kifelé jelenti a ráhagyatkozás képességét, 
hanem azt a fundamentális érzést is magában foglalja, hogy bizalomra méltó va-
gyok. „A bizalom a hit képességévé válik – olyan vitális szükséglet ez, melyre 
nézve az embernek valamilyen intézményes megerősítést kell találnia. Úgy tűnik, 
hogy a vallás az a legősibb és legmaradandóbb intézmény, amely a hit keretei között 
szolgálja a bizalom érzésének a rituális újratermelését.”59 Későbbi kutatások kimu-
tatták (Julian B. Rotter), hogy a bizalom tartalmi tekintetben „általánosított elvá-
rás”. Feltevése annak, ill. hit abban, hogy a másik a számításunknak megfelelően 
pozitívan fog megnyilvánulni. A bizalom tehát a hit interperszonális vetülete. 
Jóllehet Morton Deutsch szerint néhány különbség is megfi gyelhető: „A hit hama-
rabb válik vakká, mint a bizalom; a bizalom a hitnél kevésbé bizonyos; a hit szo-

58 Vö. J. Rudin, Psychotherapie und religiöser Glaube, in: J. Rudin (Hg.), Neurose und Religion. 
Krankheitsbilder und ihre Problematik, Olten/Freiburg 1964, 63kk. Rudin a hitet pszichikus ősfunk-
ciónak nevezi, aminek három fő minőségi jellemzője van: kontaktusképesség (ősbizalom), egészleges-
ség, diff undálás (kiterjedés minden más pszichikus funkcióra).

59 E. H. Erikson, Jugend und Krise. Die Psychodynamik im sozialen Wandel, Frankfurt/M. etc. 
1981, 107.
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rosabban kötődik a tekintélyértékekhez, a bizalom viszont az egyenlőség ér tékeihez 
kapcsolódik”.60 

A személyes bizalmon túl a kutatók beszélnek még valamely rendszernek szóló 
bizalomról is. A keresztyénség hit- és életrendje iránti általános bizalomnak pél-
dául hatalmas jelentősége van abban, hogy az élet legkülönbözőbb helyzeteiben 
értelmezési segítségért folyamodjunk a keresztyén hit tartalmaihoz. Aki valamely 
társadalmi szerveződést bizalmával tüntet ki – ezt nevezi N. Luhmann „rendszer-
bizalomnak” –, számolhat azzal, hogy hasonló bizalmat tápláló személyek kö-
zössé gébe kerül, s olyan ismeretanyag birtokosa lehet, amit már előtte mások 
össze gyűjtöttek, illetve kidolgoztak és buzgón képviselnek. Mivel közösségileg 
elfogadott tartalmakról van szó, amit ráadásul kedvesen fel is kínálnak, az egyén-
ben viszonylag könnyen megszületik a rendszerbizalom, utána viszont már nehe-
zen változik, a kiábrándító mozzanatoknak többnyire ellenáll. Ha valaki a rendszer 
egészében bízik, akkor annak képviselői, szakemberei iránt is ugyanezzel a jóin-
dulattal viseltetik.61 Az előbbi jellemzőket N. Luhmann általános érvénnyel fogal-
mazta meg a társadalmi alrendszerek és az egyén bizalomteljes kapcsolatára nézve. 
A vallási közösségekre, mivel náluk a középpontban hittartalmak állnak, fokozot-
tan igazaknak tekinthetők. A vallásos hit sajátossága, hogy közösségi ellenőrzés 
alatt áll, és hogy korábban kipróbált és bevált valóságértelmezési mintákat használ 
fel, melyeket az adott vallás tudósai foglaltak rendszerbe és alkalmaztak az élet 
minden helyzetére. A vallás iránt bizalmat szavazó személy komplett élet- és vi-
lágértelmezési rendszerrel találkozik.

2.2. Meggyőződés

A hitaktus mindig hittartalmakhoz kapcsolódik. Ezek nagyobb része kívülről 
származik, de már belsővé vált és az aktuális esemény csupán előhívja, kisebb 
része saját tapasztalatokból szűrődött le és alkalmazzuk hasonló szituációkban, 
egy töredéke pedig az aktuális élethelyzetben születik. A hittartalmaink rendsze-
rében vannak tehát reproduktív, és vannak kreatív elemek. Mindkettő egyaránt 
fontos és szorosan egymásba fonódnak. A saját kudarcaink és sikereink nyomán 
létrejött hitbeli felismerések mögött is gyakran ott van mások hittapasztalata, 
aminek az igazolódását, vagy cáfolatát éljük át. Ugyanígy elmondható, hogy mások 
hittapasztalata csak akkor válhat a sajátunkká, ha magunk is tapasztalatokat sze-

60 M. Deutsch, Konfl iktregelung. Konstruktive und destruktive Prozesse, München 1976, 138.
61 Vö. C. Gennerich, Vertrauen. Ein beziehungsanalitisches Modell – untersucht am Beispiel der 

Beziehung von Gemeindemitgliedern zu ihrem Pfarrer, Bern 2000, 34.
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reztünk vele kapcsolatban. Azok a hittartalmak, amelyek lelki diszpozíciókká 
váltak, tartós alkotóelemeivé lettek a lelki működésnek és újra meg újra mozgó-
sítjuk őket az életszituációk értékeléséhez és megértéséhez, meggyőződéseknek 
nevezhetők.62 „A meggyőződés azt a látásmódot jelöli, amely szerint valamely je-
lenlegi, múltbeli, vagy jövőbeli tény vagy valamely több tény között fennálló ösz-
szefüggés valóságos (a tényállásra nézve), vagy igaz (a morális megítélés értelmé-
ben).”63 A meggyőződés már az észlelésnél is szűrőfunkciót lát el, majd vezérli az 
átélés egész folyamatát. Így csak a tartalmának megfelelő átélési lehetőségeknek 
ad szabad utat. Tudattalan elő-ítéletként működik. Nem engedi, hogy az újdonsá-
gok, vagy idegen jelenségek és hatások megzavarják, vagy felborítsák a lelki nyu-
galmunkat. Szeretnénk kételyek nélkül, bizonyosságban élni. Természetesen azok 
a hittartalmak határozzák meg tartósan a gondolkodást és a viselkedést, amelyek 
meggyőződésekké váltak. Kitüntetett hittartalmakra kell gondolnunk. Ezek biz-
tosítják a döntési képességünket és ezek könnyítik meg egyben a helyzetünket, 
amikor választanunk kell.

Mario Gmür, az emberek meggyőződésének a sokféleségét látva, részletes tipo-
lógiát állított össze.64 Érdemes ezt James W. Fowler65 hitfejlődéssel kapcsolatos 
vizsgálati eredményeivel egybevetve röviden áttekintenünk. Kissé módosítva 
Gmür rendszerét két átfogó kategóriát különböztethetünk meg: a passzív és az 
aktív meggyőződésű emberekét. Majd ezek alá rendelhetők további altípusok.

A • passzív meggyőződésű ember a hitrendszerének minden elemét másoktól 
veszi át és akkor érzi magát biztonságban, ha az életében egészen átengedi az 
irányítást ezeknek a tartalmaknak. Nem mer, de nem is akar kételkedni, sem 
a saját meggyőződésével eltérni az átvett igazságoktól, de még egyéni színe-
zetet sem kíván adni nekik. Teljesen lemond az önállóságáról, meg arról is, 
hogy újat tapasztaljon, hitében növekedjen. Ha tapasztalatokat szerez, azok 
csakis olyanok lehetnek, amelyek a régi hitét támasztják alá.
Az • aktív meggyőződésű személy maga akarja kialakítani a véleményét. Időt 
hagy a meggyőződése kiformálódásának. Többeknek közülük egész életen át 
folyamatosan változik a látásmódja. Istenen kívül nem fogad el maga fölött 
olyan tekintélyt, akinek a kedvéért valamit is hajlandó lenne elhinni. Hittar-
talmakra csak akkor mond igent, amikor saját belátásra jutott. 

62 Vö. W. Brezinka, Glaube, Moral und Erziehung, München/Basel 1992, 47kk., valamint M. Gmür, 
Die Unfähigkeit zu zweifeln. Welche Überzeugungen wir haben und wann sie pathologisch werden, 
Stuttgart 2006, 31kk.

63 Gmür, i.m. 32.
64 Vö. Gmür i.m. 287kk.
65 Vö. J. W. Fowler, Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die 

Suche nach Sinn, Gütersloh 1991. Fowler elméletére alább még részletesebben is kitérünk.
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Passzív Aktív

Intuitív-projektív
hit 
Az a hitmód, amelyben 
a bel ső világ és a külső 
valóság kö zött nincs 
éles határ, ezért az ér-
zelmi-indulati eredetű 
fantáziaképek összeke-
verednek a valósággal. 

Szolipszisztikus meggyőződésű
Nem kötődik külső hitrendszerek-
hez, ha nem kívülről vett elemek-
ből saját meggyő ződést alakít ki, és 
ahhoz ragaszkodik kö röm szakadtáig. 
Másokkal nem keresi a kap cso latot, 
nem akar senkit meg győzni a maga 
igazáról, de tart attól, hogy valaki 
megingatja megszokott meggyőző-
désében.

Kommunikatív meggyőződé-
sű
Belső késztetést érez arra, hogy 
a meggyőződését másokkal 
közölje, annak lényegét minél 
több embernek átadja. Ehhez 
kész igénybe venni a meggyő-
zés különböző trükkjeit is. 

Strukturálisan meghatározott meg-
győződésű
Ki van szolgáltatva a saját meggyő-
ződésének, mert valamely rögeszme, 
vagy téveszme uralma alatt kell élnie. 
Egyeseknek meg hiányzik mindenfé-
le meggyőződés az életükből.

Dinamikus meggyőződésű
Szemléletmódja mögött pszi-
chikus konfl iktusok rejtőz-
nek. Meggyőződését vágyak 
beteljesítésének és félelmek 
elhárításának a szolgálatába 
állítja, emiatt meglehetősen 
szenvedélyesen képviseli.

Mitikus-szószerinti
hit
Egyszerű képletekben 
gondolkodó (jó-rossz, 
tiszta-tisztátalan, igaz-
bűnös), következmé-
nyes összefüggések 
(parancs-engedelmes-
ség), konkrét tapasz-
talatok és cselekedetek 
alapján tájékozódó 
hitmód.

Fixált meggyőződésű 
Zárt rendszerben gondolko dik a 
valóságról. Nem áldoz za fel az állás-
pontját sem önös érdekek oltárán, 
sem egzisztenciális fenyegetettségnek 
engedve.

Flexibilis meggyőződésű
Nyitott minden építő gondo-
latra. Nem adja fel könnyen a 
saját hitét, de kész módosítani, 
ha elég meggyőzően bizonyít-
ják annak indokolt voltát.

Reproduktív meggyőződésű
Konzervativizmus jellemzi. Ragasz-
kodik a megszokotthoz, a jól bevált-
hoz. A dolgok visszatérése, az ismét-
lődés gyönyörködteti.

Innovatív meggyőződésű
Hitének eredetiségével tű nik 
ki. Kitartóan keresi a leg jobb 
megoldásokat, a legvilágosabb 
összefüggéseket és nem nyug-
szik, amíg meg nem találja.

Szintetikus-konvenci-
onális hit
Másokhoz igazodó, 
közösségi átélésekre és 
véleményre támaszko-
dó hitmód, melyben a 
hit személyes vonatko-
zásai (pl. szeretetkap-
csolat Isten és ember 
között) állnak az elő-
térben.

Szociálisan horizontális meggyőző-
désű
Ügyek iránti elkötelezettség jellem-
zi. Nincs érvényesülési, vagy fölfelé 
törekvési hajlama. Nem akar senkit 
meggyőzni, megelégszik azzal, hogy 
a jelenléte gazdagító másoknak.

Szociálisan vertikális meggyő-
ződésű
Meggyőződése mentén na-
gyobb elismertséget, ma-
gasabb rendű erkölcsiséget, 
nagyobb társadalmi befolyást 
akar elérni.

Tangenciális meggyőződésű
Nem bír életet vezérlő meggyőződés-
rendszerrel, élet- és világszemlélete 
felszínes, nem érinti a személyisége 
középpontját. Hite ideiglenes jelle-
gű, csak szórványosan bukkan fel és 
akkor is külsőségekre korlátozódik.

Centrális meggyőződésű
Hite egzisztenciális jellegű. 
Minden életterületére kihat 
és rendíthetetlen. Általában 
nagy lelki megrázkódtatás 
nyomán jött létre és akkor 
megmentő jelentősége volt.
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Passzív Aktív

Individuális-refl exív 
hit
Tekintélyektől, elvá-
rásoktól és hagyo-
mányoktól független, 
azokra kritikával te-
kintő, egyéni belátáson 
alapuló hitmód, mely-
ben az ésszerűségnek, 
az értelmes összefüg-
géseknek különös sze-
rep jut.

Gyenge meggyőződésű
Nem kitartó, könnyen befolyásolható. 
Maga sem tudja, hogy miről hogyan 
gondolkodik, és a környezete sem tud 
eligazodni rajta.

Erős meggyőződésű
Nem hagyja magát meggyő-
ződéséből külső nyomásra 
kizökkenteni. Látásmódja sok 
töprengés eredményeként jött 
létre. Mások előtt határozot-
tan képviseli azt.

Objektív meggyőződésű
Hit-kérdésekben is igyekszik tárgyi-
lagos lenni, próbál kizárni minden 
szubjektív tényezőt. Igazságkeresés-
ében képes a fanatizmus határáig 
eljutni.

Szubjektív meggyőződésű
A hittartalmakat meglevő né-
zetei alátámasztására használ-
ja, nem ritkán önös céloknak 
rendeli alá. A hit egyeseknél 
nárcisztikus igényeket elégít 
ki, másoknál gyengeségeket 
kompenzál.

Amikor az emberek meggyőződését vizsgáljuk, sohasem egy-egy hittartalom 
áll a szemünk előtt, hanem egész hitrendszerek, amelyek mind vallásos, mind 
pedig profán változatokban előfordulhatnak. A hitmódok fejlődéslélektani meg-
határozottságra utalnak, a meggyőződés-típusok, vagy -stílusok pedig sajátos 
szerveződéseket jelölnek az egyes rendszereken belül. Nem szabad azonban az 
egyes kategóriákat úgy tekintenünk, mintha azokkal adott személyek hite mara-
déktalanul jellemezhető lenne. A tipikus sajátosságok rendje inkább térképhez 
hasonlítható, amely segít eligazodni a jellemvonások rengetegében.

2.3. Illúzió és hiszékenység

Tartalmának lényegi igazolhatatlansága miatt újra meg újra felvetődött a gyanú, 
hogy nem önbecsapás-e egyáltalán hinni, és nem kollektív önámítás-e minden 
vallás. A valláskritikai szándékú megközelítés kiküszöbölhetőnek és kiküszöbö-
lendőnek tartja a hitet. Helyére a racionális-empirikus ismeretet kívánja tenni, 
jóllehet az empirikus valóságfeltárás is mindig hipotézisekből indul ki. A vallás-
kritikusok szívesen nevezik a hitet fi kciónak, illúziónak, ideának vagy éppen 
téveszmének. Mindegyik fogalom azt akarja kifejezni, hogy a hit tárgya valójában 
nem létezik, pusztán a képzelet szüleménye. Amint az igazságtartalmát vizsgálni 
akarjuk, rövid idő alatt és szükségszerűen negatív eredményhez jutunk. Marad 
tehát az a lehetőség, hogy a hit hasznossági értékéről kezdjünk el beszélni. Az, 
hogy ilyen jelentősége van, s fennmaradását is ennek köszönheti, a legkérlelhetet-
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lenebb valláskritikusok szerint sem vitatható. Lehet-e azonban azt állítani, hogy 
a hasznossági érték is egyfajta igazságtartalom, csak ebben az esetben nem logikai, 
hanem gyakorlati (pragmatikus) igazságra kell gondolnunk. A hitalapon álló 
meggyőződés- és valóságértelmezési rendszerek, mint amilyen a világnézet és a 
vallás egy valóság fölötti „mintha” világot alkotnak.66 Megállapításaik „hit-vallá-
sok”, amelyekről tudjuk, hogy nem bizonyíthatóan igazak, mégis úgy érezzük, 
mintha azok lennének, sőt, annyira meg lehetünk győződve igaz voltukról, hogy 
az érzékszerveink által tapasztalt tényeknél is szívesebben hagyatkozunk rájuk. 
Szubjektív igazságok ezek, amiknek az ellentéte nem az objektív igazság, hanem 
a hazugság, vagyis az, amikor ellenkező meggyőződésünk ellenére úgy teszünk, 
mintha igazaknak tartanánk őket.

Ez az igaznak valló szubjektivitás kívülről, jóhiszemű objektivitással nézve 
hasznos illúzió. Segítségével az ember úrrá lehet soha le nem győzhető félelmein, 
és el tudja viselni a vágyai végérvényes teljesülhetetlenségét. Maga Friedrich Nietz-
sche is óv az illúziók kiirtásától, mert az embernek szüksége van ideálokra. Ideál-
képek nélkül, a leginkább ideálgyilkos folyamat, a megismerés sem képzelhető el. 
Ráadásul nemcsak a folyamat maga, de a végeredmény sem ideál- vagy illúzió-
mentes. „Az igazságok olyan illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy azok” – mond-
ja Nietzsche.67

Emberi oldalról nézve természetes, hogy a hit illúziónak látszik, hiszen racio-
nálisan nem bizonyítható a tartalmának az igazsága és valósága, mégsem irraci-
onális. Az értelem által feltett kérdéseket nem utasítja el, a feltevésüket nem tiltja, 
legfeljebb a válasza nem lesz a ráció számára egészen kielégítő. A hit belátja, hogy 
tárgya az értelem számára végső soron nem felfogható, de a felfogása, vagy legalább 
a megközelítése megkísérelhető, sőt ismételten kísérletet kell tenni rá. Tisztában 
vagyunk viszont azzal, hogy a tudás és a hit között nem mosódik el a határ. A határ 
eltüntetése, vagy letagadása a hiedelem. A hiedelem, szemben a hittel, tudásnak 
adja ki magát, helyettesíteni akarja a tudást, miközben szöges ellentétben áll vele. 
A tudás sötét párja a hiedelem. „Tudásként működik ott, ahol a rendelkezésre álló 
információk elégtelenek, a személyes igény azonban biztos ismeretet-támpontokat 
követel.”68 Benyomul a tudás hézagaiba, hogy látszat-tudással enyhítse az elvisel-
hetetlen bizonytalanságot. Indulatilag túltelített helyzetekben ugyanis a megoldás 
iránti vágy áttöri a logika korlátait. Olyan megoldást talál, amely elég önmagának, 
és nem igényel további igazolást. A hiszékenység a tudható, de nem tudott helyén 

66 Vö. Brezinka, i. m. 62k.
67 Idézi Brezinka, i.m. 115.
68 Pethő B., Határjárás. A modern vége felé, h. n. Platon Könyvkiadó 2002, 91.
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jelenik meg biztos tudásnak álcázva magát, míg a hit a nyilvánvalóan soha nem 
tudhatóra irányul és bizonyosságában vállalja a bizonyíthatatlanság kockázatát.

Ebből a szempontból nem értünk egyet Otto Haendlerrel, aki a hiszékenységet 
„szellemföldrajzilag” a hitetlenség és a hit között helyezi el,69 és úgy defi niálja mint 
önmagát vallásosnak tartó beállítottságot, aminek közvetlenül nincs köze a ke-
resztyénség tanításaihoz és életgyakorlatához. Két ponton kérdőjelezhető meg ez 
a nézet. Egyfelől a hiszékenység inkább túlhajtott, minden kételkedést és kontrollt 
eleve elutasító hit, tehát nem a hiten innen és a hitetlenségen túl, hanem a hiten 
túl helyezkedik el, másfelől pedig keresztyén tartalmakhoz éppúgy lehet hiszéke-
nyen viszonyulni, mint a keresztyénségtől idegen képzetekhez, jelenségekhez, vagy 
tárgyakhoz.

Amikor E. H. Erikson az ősbizalom kialakulását vizsgálta és levezette belőle a 
reménykedés, illetve a hit képességét, nem fordított fi gyelmet arra, hogy nemcsak 
az alapvető bizalmatlanság lehet e folyamat kudarcának az eredménye, hanem a 
másik oldalon éppen úgy a hiszékenység is. Az ősbizalom kialakulásához elenged-
hetetlen, hogy az anya mozdulatai nyugalmat közvetítsenek, viselkedése kiszámít-
ható, tekintete derűs és érdeklődő legyen, a kellemetlen állapotokban lehessen 
számítani rá, hívó jelzésekre megjelenjen, vagy visszajelzést adjon a jelenlétéről. 
Később, amikor szaporodnak a távollét epizódjai, a csecsemő, majd kisgyermek 
„elhiszi”, bizonyos benne, hogy az anya nem veszett el, nem hagyta végleg magá-
ra, hanem visszatér. Ha viszont az anya nem fi gyel oda eléggé a gyermekére, eluta-
sító, vagy érzelmileg gyakran közömbös vele szemben és a bánásmódja kiszámít-
hatatlan, akkor alapvető bizalmatlanság alakul ki benne mind a személyes, mind 
pedig a tárgyi környezete iránt. Elképzelhető, és újabban egyre gyakrabban fordul 
elő az az eset is, amikor az anya szinte a saját személye részének tekinti a csecsemő-
jét, és a vele való közvetlen testi érintkezést – az alvás rövid időszakait leszámítva 
– állandóan fenntartja. Igyekszik biztosítani a gyermeknek a teljes problémamen-
tesség „paradicsomi állapotát”. A gyermek felől nézve ebben minden kívánság 
azonnal teljesül, minden kellemetlenséget azonnal kiküszöbölnek, sőt már az 
okokat is előre megszüntetik. A csecsemőnek ilyen körülményeket biztosító anya 
minden bizonnyal a későbbiekben is aggályoskodva óvja a gyermekét a frusztrá-
cióktól és nemcsak a valós, hanem a vélt veszélyektől is. A személyes kapcsolatnak 
ez a minősége nagy valószínűséggel diszpozícióul szolgál a későbbi hiszékeny 
viszonyulás számára személyekhez, a tárgyi világhoz és a transzcendens valóság-
hoz. M. Deutsch a bizalom patologikus torzulásának tartja a túlzottan optimista 
beállítottságot, akár a hiszékenység, akár a mindenhatósági tudat formájában 

69 O. Haendler, Zwischen Glaube und Unglaube, Göttingen 1966, 28.
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jelenik meg.70 A hiszékeny ember kizárólag jónak, hibátlannak, makulátlannak és 
hatalmasnak gondolja bizalma tárgyát. Mivel egyszersmind magát gyengének és 
tehetetlennek érzi, keresi a függőséget az egyoldalúan pozitívnak ítélt valóságelem-
től. Átadja magát neki, kiszolgáltatja magát a hatásainak, hogy részesülhessen a 
pozitívumaiból. Jóhiszeműsége olyan erős, hogy nem veszi észre, hogy a bizalma 
alaptalan volt. Ellenkező tapasztalatok sem késztetik a látása felülvizsgálatára. 
Ragaszkodva „védi a védelmezője eszményképét, hogy védelmezettnek érezhesse 
magát.”71 A felhőtlen bizalom másik patologikus formája, a mindenhatóság érzé-
sén alapuló bizalom is, a bizalom tárgyának tulajdonítja a közbelépés korlátlan 
lehetőségét, magát pusztán arra tartja képesnek, hogy ezt a hatalmat a saját érde-
kében mobilizálja. Ebben az esetben tehát a hiszékenységet megtámogatja még az 
a meggyőződés is, hogy a bizalom tárgya bármikor és bármely egyéni kívánság 
kiszolgálására mozgósítható. Mind vallási, mind nem vallási vonatkozásban ez 
mágikus jelleget ad a bizalomnak.

A hit ugyanolyan távol áll a hiszékenységtől, mint a kételkedéstől. A hit ellen-
téte nem a hitetlenség (ami valójában nincs is), hanem a hiszékenység. Aki ugyan-
is hisz, nem tesz le arról, hogy kérdezzen, keressen és nagyobb bizonyosságra 
jusson, továbbá, hogy ennek érdekében a jelenlegi bizonyosságát felülvizsgálja. A 
hiszékeny ember viszont körömszakadtáig védi a bizonyosságát, hovatovább a 
valóságból csak azt észleli, ami a bizonyosságával összeegyeztethető, azt alátá-
masztja. A hit két irányba is kész elmozdulni a bizonyosság-nyerés, ill. a bizony-
talanságcsökkentés érdekében. Egyrészt a tapasztalható valóság irányába, ahol 
magyarázatokat, ok-okozati összefüggéseket találva válik a hit bizonyos „látássá” 
(2Kor 5,7; 1Kor 13,12), másrészt a mindent meghatározó valóságra, Istenre nézve 
juthat meggyőződésre az ember „a nem látott dolgokról” (Zsid 11,1).

2.4. Ateizmus

Max Weber úgy jellemezte magát egyszer, hogy ő „vallási szempontból botfülű” 
(religiös unmusikalisch). Azóta is sokan emlegetik ezt a megfogalmazást azok 
közül, akik kívülállóként foglalkoznak vallási kérdésekkel. Mondhatta volna-e 
azonban Weber magáról, hogy a hit szempontjából teljesen siket? Bizonyára nem. 
Lehet, hogy valaki nem dicsekedhet abszolút hallással, de még jó zenei hallással 
sem, attól azért élvezheti, sőt értheti is az egyszerűbb zenei kifejezési módokat, 
nem beszélve arról, hogy képes lehet a különbségtételre az eltérő magasságú és 

70 M. Deutsch, i.m. 159kk.
71 Deutsch, i.m. 159.
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erejű hangok között. Visszatérve a „vallási muzikalitás” kérdésére, a vallástól való 
tartózkodás, a tudatos ateizmus nem jelent hitnélküliséget. „Ha az Isten létével 
kapcsolatos meggyőződés hitbeli bizonyosság, akkor ennek tagadása is hitszerű 
ítélet” – mondja valláspszichológiájában Antoine Vergote.72 Hitfunkció nélkül az 
ateizmus is „életképtelen”. Az ateista személy vallástalan ugyan, de nem hitetlen. 
Ő azt a hitet vallja, hogy a vallásos hittartalmak hamisak, ártalmasak, haszonta-
lanok, képzelgés termékei, stb. Pontatlan megfogalmazás tehát, ha az ateistát hi-
tetlennek mondjuk.73 Felfogása a vallásokkal, szűkebb értelemben az Isten-kép-
zettel bíró vallásokkal áll szemben. Isten létét közvetlenül nem tudja cáfolni, sem 
a nem-létét bizonyítani, ezért az Isten iránti hitet és annak vallási megnyilvánu-
lásait támadja, ill. saját magában is az Istenre irányuló hittel folytat küzdelmet.

Az ateizmus a zsidó és a keresztyén kultúra talaján nőtt naggyá és terebélyesedett 
ki. Ennek legfontosabb oka az, hogy a mi Istenünk nem része a természetnek – sem 
az emberinek, sem az emberen kívülinek. Az Isten egészen más. Így az ember 
számára megközelíthetetlen, befolyásolhatatlan, ugyanakkor maga mindent, az 
emberi életet is „kézben tartó” és meghatározó hatalom, tehát mindenért övé a 
végső felelősség. Következésképpen az ember Istent nagyon távolinak, elhanyago-
lónak és közömbösnek találja a számára elviselhetetlennek tűnő helyzetekben, ha 
várakozásaival ellentétben nem történik semmi változás (mert Isten nem cselek-
szik), ő maga pedig külső, vagy belső okokból képtelen a hathatós közbelépésre. A 
tehetetlenség agresszív indulatokat szül Istennel szemben. A düh istenellenes vádak 
megfogalmazására, vagy a léte kétségességét alátámasztó érvek felállítására és 
gyűjtésére ösztönzi az emberi értelmet. Az Isten elutasításának a mértéke nagyon 
különböző lehet: a segítségéről való dacos lemondástól a közömbösségen át egészen 
a harcos istentagadásig terjed.

Lélektani szempontból Peter Lüssi szerint kétféle ateizmust különböztethetünk 
meg:74 

Az • integrális ateizmus az az állapot, amikor az egyén gondolkodásából hiány-
zik az istenfogalom. Ez csak úgy képzelhető el, ha az illető soha nem hallott 

72 A. Vergote, Valláslélektan, Budapest 2001, 204. Vö. Mérő László, Az elvek csapodár természete. 
Az érzelmek, az értelem és a hit erejéről, h. n. Tercium Kiadó 2008, 94kk. Mérő László nagyon érdekes 
fejtegetéseiben „hitvakokról” és „hitlátókról” beszél. Az ateisták egyáltalán nem tartoznak szükségsze-
rűen a „hitvakok” táborába, sőt legtöbbjük éppen azért foglalkozik folyamatosan vallási kérdésekkel, 
mert „hitlátó”. A szerző kimondottan az isteni valóság iránti érzékenységre vagy érzéketlenségre vo-
natkoztatva használja ezeket a fogalmakat, nem pedig mindenféle transzcendálásra. Ezért nem is 
mondhatja, hogy csaknem minden ember „hitlátó”, messze kisebbségben vannak viszont azok, akik a 
végső kérdéseket is felteszik, így a legvégsőbb valóság iránt is nyitottságot tanúsítanak.

73 Ezt a pontatlanságot felfedezhetjük O. Haendler idézett tanulmányában is: Haendler, Zwischen 
Glaube und Unglaube, Göttingen 1966, 31kk.

74 Vö. az alábbiakhoz P. Lüssi, Atheizmus und Neurose, Göttingen 1979, 40k.
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Istenről, vagy elfelejtette, amit róla korábban megtudott. Gyakorlatilag ez 
csak akkor fordul elő a mai világban, ha valakinek agyi sérülés, vagy funk-
ciózavar miatt hiányos az emlékezete.

Az integrális ateizmus gyakoribb és gyakorlatibb formája az, amikor val-
lásos jellegű hitdöntések teljesen hiányoznak egy ember életvezetéséből. Bár 
a tudatában jelen vannak vallási tartalmak, azok sohasem játszanak szerepet 
a helyzetek megítélésénél és a döntéshozási folyamatokban, vagy ha mégis, 
akkor a dacolás módján, szándékosan szembeszegülve a vallási motívumok-
kal. Némelyek következetes realizmusra hivatkoznak, amiben nem lehet helye 
semmiféle illúziónak, reménynek, vagy jövőképzetnek. Mások tagadási tö-
rekvése még radikálisabb, nemcsak a transzcendensre és a vele kapcsolatos 
vallási képzetekre terjed ki, hanem az egész valóságra. Ez a nihilizmus.75

 A • parciális ateizmusnak többféle árnyalata is van.
Egyik az, amikor a pszichikus szférák valamelyikére korlátozódik a vallási 
tartalmakra irányuló hitfunkció. Így van tudatos és tudattalan ateizmus. Az 
egyik esetben a tudatosan Istent kizáró gondolkodásmóddal és cselekvéssel 
szemben tudattalanul valamiféle istenfélelem, vagy spirituális igény jelenik 
meg. Legtöbbször csak okkult jelenségek iránti kíváncsiságban, babonaságok 
gyakorlásában, valaminek a „rituális” kerülésében, tabuizálásában mutatko-
zik meg. Az ellenkezője is előfordul, amikor valakinek a tudatos életvitele 
vallásos ugyan, de a döntéseit sorra úgy hozza meg, mintha nem lenne Isten. 
Ezért főleg a spontán reakciói nem mutatnak vallási jellegzetességeket.

Hasonló megosztottság fordulhat elő a pszichikus alapfunkciók terén is. 
Igen gyakori például, hogy intellektuálisan ateista valaki, érzelmileg viszont 
megragadják a vallási cselekmények ünnepek alkalmával, vagy az élet fordu-
lópontjain.

Végül parciális ateizmusnak nevezhetjük azt is, amikor egyébként hívő 
emberek egyes hittételeket teljesen negligálnak (pl. a feltámadásról, az örök 
életről, vagy az ingyen kegyelemről szóló hitvallási tételeket) és velük kapcso-
latban olyan képzeteik vannak, és olyan döntéseket hoznak, amelyek ellen-
tétben állnak a hitük komolyan vett és megélt tartalmaival.

2.5. Emóció – Kogníció – Kredíció

A vallásról könyvtárakat betöltő szakirodalom gyűlt össze, a vallásosságról viszont 
csak újabban kezdenek értekezni a tudósok. Némelyek egyszerűen a vallás gya-

75 Vö. Haendler, Zwischen Glaube und Unglaube, 31kk.
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korlati oldalát jelölik vele, mások a közösségi formákban, intézményesen szervezett 
vallásoktól független antropológiai adottságot látnak benne. Hans-Ferdinand Angel 
ezt a kettősséget úgy oldja fel, hogy megállapítja: vallásosság valóban nem létezik 
egy társadalmilag is meghatározható vallás hit- és szokásrendszere nélkül, de kell 
léteznie egy diszpozíciónak az emberben, amely az adott valláshoz kapcsolódva 
vallásosságként működik. Csak akkor érthetjük meg a vallásosság jelenségét, ha 
a „hívés emberi képességét” feltárjuk.76 Angel feltételezi, hogy a kognitív és az 
emocionális folyamatok mellett az emberi psziché harmadik alapvető funkciója a 
kredíció. A hitfolyamatok valamennyi fajtáját kredíciónak nevezhetjük, akár val-
lási, akár profán tartalmakra vonatkoznak. Tisztán pszichológiai szempontból 
ugyanaz a lelki folyamat állhat egy olyan kijelentés mögött, mint „azt hiszem, hogy 
az orvos diagnózisa helyes”, és amögött, hogy „hiszek Isten gondviselésében”, vagy 
akár amögött, hogy „én nem hiszek abban, hogy lenne egy isteni lény, aki gondos-
kodik az emberről”. Mindegyik esetben az a pszichikus folyamat aktivizálódik, 
amit Angel a kredíció kifejezéssel jelöl. Ide tartozik minden, amit az ember vél, 
sejt, remél, vagy amiről meg van győződve anélkül, hogy objektív tényszerűségét 
igazolni tudná. A valóságértékeléseink és -értelmezéseink nagy részét ez jellemzi. 
A döntő kérdés tehát nem az, hogy hisz, vagy nem hisz az ember, hanem hogy 
vallásos, vagy profán értelemben hisz. „A kredíció a megismerés és a tudás sajátos 
módja. […] Befolyásolja az észlelést, az emlékezést, a képzeletet, az intelligens 
cselekvést, a gondolkodást és a problémamegoldást éppúgy, mint a beszédet és a 
beszédértést.”77 Minden megismerési folyamatnak alapvető tartozéka. Megismerés 
nincs értelmezés nélkül, valóságértelmezés pedig elképzelhetetlen kredíciók nél-
kül.78 „Az ember gyakrabban hisz, mint hiszi” – mondja Angel.79 A hittagadókkal 
folytatott vitákban érdemes lenne mindig elválasztani az értelmező hittartalmakat 
a realitás-leírásoktól. Valószínűleg kiderülne, hogy mindkét oldalon hasonló 
súllyal vesznek részt a kredíciók. 

A kredíciók szoros összefüggésben állnak a kogníciókkal és az emóciókkal. A 
kapcsolat mindkét irányban kölcsönös: „minden kogníció tartalmaz emocionális 
és kreditív mozzanatokat, amint az emóciók sem írhatók le kogníciók és kredíciók 
nélkül”.80 Megtörténhet azonban, hogy a kredíció ellentétbe kerül a kogníciókkal, 

76 H.-F. Angel, Ist das Konzept der Creditionen für die Religionspsychologie brauchbar? In: Wege 
zum Menschen 2011/1. 4-26. itt 5., 15.

77 Angel, Ist das Konzept der Creditionen… 22.
78 H.-F. Angel, Ausblendungen, Lebensrelevanz und Glaubensprozesse (Creditionen), in: Th eo-

Web. Zeitschrift  für Religionspädagogik 8 (2009) H. 1. 20kk.
79 Angel, Ausblendungen… 36.
80 H.-F. Angel, Religiosität als menschliches Potential, in: H.-F. Angel et al., Religiosiät. Anth ro-

pologische, theologische und sozialwissenschaft liche Klärungen, Stuttgart 2006, 69kk. itt 75. A továb-
bi gondolatok is ebből az írásból valók.
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és erős szövetségest talál az érzelmekben („credo quia absurdum”), vagyis a hit 
lelkesen és állhatatosan kitart olyan tartalmak mellett, amelyek szemben állnak 
minden ésszerű megfontolással. Máskor meg a hit az értelemmel lép „koalícióra” 
bizonyos érzelmekkel, elementáris vágyakkal, vagy félelmekkel szemben (lásd: 
szenvedés vállalása nemes célokért, mártíromság). Az is előfordul, hogy ugyanazon 
kredícióhoz az egyik emberben pozitív, a másikban negatív érzelmek kapcsolódnak 
(pl. „Az Úr uralkodik” hitvallási tartalom egyesekben félelmeket, másokban meg 
bizalmat és biztonságérzetet vált ki). A vallás a végső valóságra irányuló kredíciók 
rendszere. A váratlan, a kiszámíthatatlan és befolyásolhatatlan eseményekkel 
kapcsolatos un. „kontingencia-tapasztalatok” feldolgozásakor az ember általában 
csak ilyen jellegű kredíciókkal boldogul. Angel szerint ezért a pszichikus műkö-
désben szekundér homeosztázisról is beszélhetünk. A kredíciók, főképp, ha val-
lási tartalmakkal bírnak, bizonyos egyensúlyozó funkciót látnak el az emóciók és 
a kogníciók között. Az érzelmekkel telített megismerésen túl része a valósággal 
való adekvát érintkezésnek az is, hogy értékeljük és értelmezzük a magunk szá-
mára mindazt, amivel találkoztunk, és annak alapján határozzuk meg a viszonyu-
lásunkat hozzá.

Minden ember képes tehát arra, hogy higgyen, és minden ember hisz is. Hit nélkül 
a leghétköznapibb helyzetekben is rettenetesen tanácstalanok, bizonytalanok és 
gyámoltalanok lennénk, mert a körülményeket hosszas és fáradságos töprengések 
után sem lennénk képesek átlátni, és a nekik megfelelő viselkedési, vagy viszonyu-
lási módot kialakítani, és a legelőnyösebb döntést meghozni. Hit nélkül folyama-
tos krízisben lennénk. Pontosabban: folyamatos krízisben vagyunk, ami hit által, 
azaz a valóság hitbeli „kiegészítése” által válik elviselhetővé. Wolfgang Brezinka 
szerint „az ember lelki létminimumához tartozik, hogy vallási és/vagy világnéze-
ti hit-meggyőződése legyen és lehessen.”81 

3. A hit pszichológiája

3.1. A pszichoanalízis nézőpontjából
 

A pszichoanalízis eredeti felfogása szerint a hit az én-működés része. Amíg a 
gyermek önmagát még nem tudja megkülönböztetni a külső valóságtól, addig a 
valóságnak e sajátos megítélési módja sem jelenhet meg. Amint azonban a való-
ságelv az ösztön-kielégítésre való törekvéssel szemben elkezd vezető szerephez 

81 Brezinka, i.m. 1992, 88.
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jutni, a valóság tudatos észlelése nyomán a hit-funkció hozza létre a külső világot 
leképező belső pszichikus realitást a tudatban. A külvilággal való adekvát kapcso-
lat azonban megköveteli, hogy folyamatosan ellenőrizzük, mennyire felel meg a 
belső realitás annak, ami objektíven körülvesz bennünket. Ezen a nyomvonalon 
haladva teszi Ronald Britton vizsgálat tárgyává a hit jelenségét pszichoanalitikus 
nézőpontból.82 Első kiegészítése mindjárt az, hogy a hitképzeteknek nemcsak 
tudatos, hanem tudattalan összetevőik is vannak. A hit körébe tehát nemcsak a 
tudatban jelen levő valóságkép, hanem a valóságról szerzett és a pszichében lenyo-
matot hagyott valamennyi külső hatás beletartozik. A hitet mint igaznak tartást 
„olyan funkciónak látom  – írja Britton –, amely által képzetek és eszmék kapnak 
valóság-státuszt. Azt gondolom, hogy a hit a pszichikus realitás számára ugyan-
azzal a jelentőséggel bír, mint az észlelés a külső realitásra nézve. Az elhívés és az 
igaznak tartás által a pszichés folyamatok a valóságnak kijáró hatalmat kapnak, 
hasonlóan ahhoz, amint a fi zikális történések az észlelés által emelkednek valóság-
rangra.”83 Az összehasonlításból úgy tűnik, mintha Britton két egymással egyen-
rangú és párhuzamosan működő valóság-felfogási módot különböztetne meg, 
holott azt vallja, hogy mindent, amivel csak találkozunk, a hit által tekinthetünk 
valóságnak. Nem is reagálhatnánk semmire anélkül, hogy valóságnak hinnénk. 
Általános érvénnyel is kimondhatjuk, hogy hinni annyit tesz, mint viszonyulni a 
valósághoz. Olyan fontos összetevője ez az emberi életnek, hogy Britton szerint a 
szeretet és a gyűlölet ösztönei mellett a tudásvágy a „harmadik ösztön”. A körü-
löttünk levő világot a lehető legteljesebben belsővé akarjuk tenni. Elemeinek na-
gyobb részét úgy tekintjük valóságnak és építjük be a belső világunkba, hogy nem 
állt módunkban érzékszervi észlelés útján megerősítést nyerni róluk. Folyamato-
san törekszünk ugyan az ilyen „igazolások beszerzésére”, de be kell látnunk, hogy 
a pszichikus realitásunkat, önmagunkat, sőt az embervoltunkat veszítenénk el, ha 
a belső világunkból csak a közvetlen észleléssel alátámasztható elemeket hagynánk 
meg. Csak az állatok valóban és következetesen pozitivisták,84 az embert az teszi 
emberré, hogy sohasem az. Az ember lelkileg addig egészséges, míg képes egyen-
súlyt tartani a hit és a kételkedés között. A kételkedni nem tudás éppen úgy kóros 
állapot, mint az, ha valaki képtelen hinni.

Valójában csak két olyan pszichoanalitikust tudunk megnevezni, akik sajátos 
gondolatokat fogalmaztak meg az ember hitével kapcsolatosan: Wilfred R. Bion 
és Donald W. Winnicott. Pályafutásuk kezdetén mindketten Melanie Klein tanít-
ványi köréhez tartoztak Londonban, később viszont már egyéni utakon jártak. 

82 R. Britton, Glaube, Phantasie und psychische Realität, Stuttgart 2001.
83 Britton, i.m. 25kk.
84 Vö. A. Brunner, Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf geschichtlicher Grundlage, 

Freiburg 1956, 4.
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Bion azt tapasztalta gyógyító munkája során, hogy a betegek az életüknek abból 
az idejéből, amikor csecsemőkorukban valaki még meg tudta adni nekik azt, amire 
szükségük volt, őriznek egy kiolthatatlan sejtést arról, hogy továbbra is létezik egy 
ismeretlen, aki minderre képes. Ennek a minden emberben meglevő elementáris 
hitnek és reménységnek a tárgyát Bion O betűvel jelöli. Ez ugyanis mindennek a 
kezdete, Origó-ja és a vége, Ómegája. „Az O nem esik az ismeret vagy tanulás 
tartományába, hacsak nem kapcsolódik valamihez; lehet ’valamivé vált’, de ’tudott’ 
nem lehet.”85 Megnyilvánulásaiból a jelenléte felismerhető, de nem ismerhető meg. 
„Lehetséges azonban egynek lenni vele.”86 A végső, már kimondhatatlan igazsággal, 
az abszolút, már megnevezhetetlen valósággal való egyesülés lehetővé teszi, hogy 
túléljünk katasztrofális helyzeteket. Bion hitaktusnak nevezi azt a történést, amikor 
az ismert dolgok az ismeretlenben oldódnak fel, ill. oldódnak meg. Súlyos problé-
mák okozta válságokban a hit lehetővé teszi, hogy a már nem érthető és a már 
felfoghatatlan még nem érthetővé és még felfoghatatlanná változzék át. Az elfoga-
dott ismeretlenre, az O-ra nézve lehetségessé válik az ismeretlen elfogadása.

Nagyobb hatása volt a hit megértése szempontjából Winnicott elméletének az 
átmeneti tárgyakról és az átmeneti térről. Ő is úgy látja, hogy létezik egy – köztes 
térnek nevezhető – valóságterület, „amit nem kérdőjelezünk meg, mert semmifé-
le igény nem származik belőle, hacsak az nem, hogy az egyén számára pihenőhe-
lyül kell szolgálnia, amikor azzal az egész életre szóló feladattal bajlódik, hogy a 
külső és a belső valóságot elválassza egymástól, és mégis egymással kapcsolatban 
tartsa.”87 A köztes, vagy átmenetet biztosító tér és mindaz, ami benépesíti, vagyis 
a kulturális és vallási tartalmak összessége elengedhetetlen életfeltételt jelentenek 
az ember számára. Ez érvényes elkezdve a csecsemőkortól az egész élettörténeten 
át a halálunkig. 4-6 hónapos korban, amikor a csecsemő elkezdi megkülönböz-
tetni az őt körülvevő tárgyakat önmagától, és amikor az anya távollétét (pl. éjsza-
ka) már tudatosan és kellemetlen érzésként éli át, általában kiválaszt magának 
valamit (többnyire külső tárgyat, de sok esetben az ujját, vagy a saját hangját), amit 
különös tulajdonságokkal ruház fel. Mintha az képes lenne őt megnyugtatni, 
megvédeni, kellemetlen érzéseitől megszabadítani. Mindazt, amit az anya az adott 
pillanatban nem tud megadni, ettől a tárgytól várja, sőt azt is, amit az anya sem 
tudott soha megadni, az állandó elrejtettséget és biztonságot, a problémás helyze-
tek azonnali és csodás megoldását. Ez a tárgy tehát nemcsak anyapótlékként, 
hanem már-már isteni hatalomként funkcionál. Az a rendeltetése, hogy a gyermek 
belső világa és a veszélyekkel teli külvilág között átmenetet képezzen (erre utal az 

85 W. R. Bion, Figyelem és értelmezés, Budapest 2006, 26.
86 Bion, i.m. 30.
87 D. W. Winnicott, Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse, Frankfurt/M. 1997, 302. Vö. Uő, 

Játszás és valóság, Budapest 1999, 1-25.
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átmeneti tárgy kifejezés), és így a félelmetes valóságot elviselhetővé tegye. Illuzó-
rikus feltételezések kapcsolódnak hozzá, de úgy tűnik, mégsem tudunk nélküle 
élni. Létrehoz tehát az ember egy harmadik valóságrégiót, egy átmeneti teret a 
saját világa és az általa nem befolyásolható valóság között, amit olyan szellemi 
termékekkel, hittartalmakkal (elszellemiesített átmeneti tárgyakkal) tölt meg, 
amelyek segítenek a „miért”-kérdései megválaszolásában és a megfejthetetlennek 
látszó élményei értelmezésében. Az átmeneti jelenségek képviselik a hit mozzana-
tát az egyén és a külvilág kapcsolatában.

Winnicott nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miként válik belső meggyő-
ződéssé mindaz, ami a köztes térben megjelenik, vagy legalábbis miként reprezen-
tálódnak a lélekben azok a képzetek, illúziók, hiedelmek és hitek, amik az átme-
neti tárgyakhoz tapadnak, és amik ezeknek a tárgyaknak értéket és jelentőséget 
kölcsönöznek. Winnicott elméletéhez kapcsolódva Ana-Maria Rizzuto foglalkozott 
az Isten-reprezentáció kérdésével az emberi lélekben.88 

Rizzuto kimondottan a privát isten és nem valamely vallás közösségileg tisztelt 
Istene belső képének előállását kutatta. A közösségi istenképzet másodlagos fejle-
mény, és jelen lehet valakinek a tudatában személyes istenfelfogásától teljesen 
függetlenül is. Bár ilyenkor az Isten az illető számára nem élő valóság, pusztán 
gondolati tartalom. Az istenhit igazán eleven és meghatározó vonásai mindig a 
lélekben rejtőző személyes istenképből származnak. A pszichikus reprezentációk 
valóságosan átélt, jelentős személyes kapcsolati élmények lenyomatai, amelyek 
későbbi életszituációkban megelevenednek és meghatározzák az átélést és a hely-
zetértékelést. Az isten-reprezentáció, miután az alapelemei csecsemőkorból szár-
maznak természetesen nem az Isten-kapcsolat tapasztalataiból, hanem a gyermek 
életében szereplő legjelentősebb személyekhez fűződő élményekből jön létre. Még-
sem mondhatjuk, hogy az istenképzet egyszerűen a szülőkép felnagyított és a 
mennyre kivetített mása. Csaknem fordított a helyzet. A csecsemő, de még a kis-
gyermek is sokkal többet feltételez a szülőről (vagy a róla gondoskodó más felnőtt-
ről), mint amire az valóban képes. Az élményei azt a benyomást keltik, hogy aki 
gondját viseli, az mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló és teljesen tőle 
függ az élete. Vagyis a személyébe istenséghez illő jellemzőket lát bele. Tapaszta-
latai szerint a gondoskodó felnőtt minden problémát képes megoldani, minden 
veszélyt el tud hárítani, mindig megjelenik, amikor szükség van rá. Később azon-
ban elkezdenek szaporodni azok az élmények, amelyek már másról tanúskodnak. 

88 A.-M. Rizzuto, Th e Birth of the Living God. A Psychoanalytic Study, Chicago 1979. Rizzuto el-
méletének részletes teológiai értékelését lásd C. Th ierfelder, Gottesrepräsentanz. Kritische Interpretation 
des religionspsychologischen Ansatzes von Ana-Maria Rizzuto, Stuttgart 1998.; H. Santer, Persönlichkeit 
und Gottesbild. Religionspsychologische Impulse für eine Praktische Th eologie, Göttingen 2003, 
229kk.; S. Heine, Grundlagen der Religionspsychologie, Göttingen 2005, 215kk.
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Egyre világosabban kirajzolódik a valóságos szülő képe és fokozatosan leválnak 
róla a túlzó, megalapozatlan, illuzórikus feltételezések. A szülő személyéről lesza-
kadó élményanyag és képzetvilág külön reprezentációs egységbe rendeződik, ami 
az istenképzet, illetve az Isten-hit magvául szolgál majd az egyéni élet további 
részében. Ez az archaikus isten-reprezentancia minden emberi lélekben megtalál-
ható. Egyeseknél további tapasztalatokkal és ismeretekkel bővül és egy vallási 
közösség meggyőződésének a vonásait veszi magára, másoknál viszont megmarad 
kezdetleges formában, mert ellenkező környezeti hatások miatt elfojtásra kerül, 
vagy mert megerősítő tapasztalatok híján egyszerűen csak nem fejlődik tovább. A 
transzcendensre vonatkozó későbbi kérdésfelvetéseknek minden esetben ez a 
reprezentancia-mag ad elevenséget és dinamikát, akár kontra, akár pro álláspont-
ra helyezkedik végül a kérdező. Az istenkérdés, emiatt a mindenkit érintő és 
minden más tapasztalatot megelőző „hittapasztalat” miatt része az emberi kultú-
rának. Amikor az emberek megosztják egymással egyéni képzeteiket Istenről, 
létrejön a vallás. Benne összeadódik nemzedékek hosszú sorának tapasztalatkin-
cse. Kialakul egy körfolyamat, amelyben a közösségi hittartalmak alakítják az 
egyén istenképzetét, az egyén bizonyságtétele pedig árnyalja, élettel tölti meg és 
hitelessé teszi a közös hitvallást.

Alább látni fogjuk, hogy a hitnek a kognitív pszichoterápia felőli megközelíté-
sében is központi szerep jut a pszichikus reprezentációknak, amelyeket ott a séma 
elnevezéssel jelölnek.

3.2. A kognitív pszichoterápia nézőpontjából

Tulajdonítás(attribúció)-elméleta) 
Az ember hatalmas titoknak látja a világot és benne a maga életét. Állandó indít-
tatást jelent ez a titkok megfejtésére. A kíváncsiság és a titokzatosság együtt táp-
lálja az emberben azt az igényt, hogy világát megértse, vagy legalábbis semmit se 
hagyjon benne értelmezés nélkül. Amit nem tudtunk megfejteni, ahhoz is kell 
valamilyen értelmezést fűznünk, másképp soha nem szűnő bizonytalanságban 
élnénk. A megértésünk – talán csak a legegyszerűbb folyamatokat kivéve – mindig 
értelmezés is, hiszen alig van olyan történés, ami maradéktalanul feltárható, min-
den részletében megmagyarázható lenne. A teljes képben, amit a valóságról és 
annak történéseiről alkotunk, jelentős hányadot tesznek ki az úgynevezett tulaj-
donítások, szaknyelven szólva attribúciók. Minél alapvetőbb kérdéseket teszünk 
fel, annál tetemesebb ez a hányad. Az igazán lényegbevágó életkérdések nem csu-
pán az ismereteink hiányosságai miatt megválaszolhatatlanok. Ezeknek tudomá-
nyos kutatómunka nyomán sem juthatnánk el a megfejtéséhez, mert csak a teljes-
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ségből kiindulva közelíthetők meg. A válasz-találásról viszont nem mondhatunk 
le, mert akkor elviselhetetlenül kiszolgáltatottnak kellene éreznünk magunkat a 
világban.

Kézenfekvő tehát, hogy a világ megértésére irányuló igény kielégítésénél nem 
boldogulunk olyan értelmezési rendszerek nélkül, amelyek a teljesség megértésé-
ből indulnak ki. Ezek csak vallási rendszerek lehetnek. Már a hétköznapi és felszí-
nes esemény-értelmezésekre is elmondható, hogy rendkívül nagy szerepet játszik 
bennük a hit. Ha azonban igazán mély és teljes megértésre vágyunk, akkor vala-
melyik komplex értelmezési rendszert is segítségül kell hívnunk. Megállapítható, 
hogy a legfelszínesebb és a leginkább elmélyült valóságértelmezésekben vesz részt 
legintenzívebben a hitfunkció. Az előbbiben a naivul hiszékeny, az utóbbiban a 
vallásos formájában. A kettő között helyezkedik el a tudományos objektivitásra 
törekvő értelmezési mód. A spontán értelmezések hibalehetősége igen nagy, de az 
életszituációk többségében nincs módunk arra, hogy alapos vizsgálódást végez-
zünk a helyzet megítélése érdekében. Ezért ezen az értelmezési szinten a hiszé-
kenységünk alapján hozzuk meg az ítéleteinket és reagálunk. A mélyértelmezések 
ezzel szemben nemzedékek hosszú sorának hittapasztalatain alapulnak. Szintén 
rövid idő alatt végrehajthatók, mégsem csupán pillanatnyi hangulatoktól és be-
nyomásoktól függenek. A vallásos értelmezések azon túl, hogy sok ember egybe-
hangzó tapasztalatainak sűrítményei, egyben Isten üzenetét is tartalmazzák. Ebből 
ered megbízható és igaz voltuk. A tévedés lehetősége arra szűkül, hogy Isten igaz-
ságát nem a megfelelő helyzetre alkalmazzuk.

A vallásos értelmezések jelentőségét a problémás helyzetekben az adja, hogy 
általuk felülvizsgálhatóak a spontán helyzetmegítélések, és így az első naiv értel-
mezések, amelyek sok esetben hibásak, kritikus helyzetekben pedig rendre csődöt 
mondanak, az Isten kijelentését is tartalmazó értelmezésekkel cserélhetők fel.

Az utóbbi évtizedekben sokat foglalkozott a lélektan a hétköznapi értelmezése-
ink szabályszerűségeivel. A kiterjedt kutatásokhoz az indíttatást és az elméleti 
megalapozást George A. Kelly,89 s még inkább Fritz Heider90 feltevései és vizsgála-
ti eredményei adták. Kelly azt ismerte fel, hogy az ember nem pusztán elszenve-
dője az élettörténetének, hanem aktív alkotója, konstruktőre is. Amolyan termé-
szettudósként mindenki folyamatosan azon dolgozik, hogy a jövőt kiszámít hatóvá 
tegye a maga számára, az éppen aktuális folyamatok fölött pedig ellenőrzést gya-
koroljon. Ennek érdekében hipotéziseket állít fel, elméleteket gyárt, majd ezeket 
teszteli, és addig módosítgatja, amíg azok képesek nem lesznek a legváratlanabb 

89 G. A. Kelly, Die Psychologie der persönlichen Konstrukte, Paderborn 1986. (angolul 1955.)
90 F. Heider, Psychologie der interpersonalen Beziehungen, Stuttgart 1977. (angolul 1958.) 



50 • Amint vagyunk

helyzetekben is pontosan eligazítani.91 A valóságról alkotott képünket állandóan 
pontosítjuk, de az „eredetijével” sohasem fog teljesen megegyezni. Számunkra az 
lesz a realitás, ami a lelki „konstruktumainkban” jelen van, és annak megfelelően 
ítéljük meg a valóságot, amit korábbi tapasztalataink alapján feltételezünk róla. 
„Az ember azokon az átlátszó mintákon vagy sablonokon át nézi a világot, ame-
lyeket maga alkotott, és amelyeket igyekszik hozzáigazítani azokhoz a valós adott-
ságokhoz, melyekből a világ összeáll. A hozzáigazítás nem mindig sikerül jól. 
Minták nélkül azonban a világ annyira diff erenciálatlan egész lenne, hogy az ember 
semmiféle értelmet nem találna benne. Azokat a mintákat, amelyekkel kísérlete-
zünk, konstruktumoknak nevezem. Eszközök ezek arra, hogy megalkothassuk a 
világot.”92 A konstruktumok tehát egyfelől interpretációi93 a valóság átélt részének, 
másfelől meg bekövetkező történéseknek és cselekvéseknek az elővételezett meg-
értései, anticipációi.94 Nem pusztán jól felfogott érdekünk az, hogy így járjunk el, 
hanem emberként nem is tehetünk másként, mivel mi – ellentétben más teremt-
ményekkel – alakítjuk is a világot, nemcsak alkalmazkodunk hozzá. Részint a 
külső adottságok megváltoztatásával, részint a valóságról alkotott belső képünk 
formálásával, és ennek alapján a valósághoz való viszonyulásunk módosításával. 
Ha igaz Kelly feltételezése arról, hogy természettudósokként tekintünk a világra, 
akkor joggal mondhatjuk azt is, hogy minden ember egyben „teológus”95 is. Van-
nak ugyanis olyan élethelyzetek, amelyekre csak úgy lehet felkészülni, hogy a 
transzcendensre tekintettel fogalmazzuk meg a hipotéziseinket. Ilyen a tragikus 
életesemények értelmére vonatkozó kérdés, a betegségben, a szenvedésben való 
érintettség, vagy a halál kérdése. Amennyiben a konstruktumok rendszerében 
központi helyen szerepelnek olyan értelmezési mintázatok, amelyek a végső va-
lósággal is számolnak (mégpedig valamely vallás felfogásának megfelelően), val-
lásosságról beszélünk. Az azonban szinte kizárt, hogy legalább néhány olyan 
konstruktum ne szerepeljen minden ember konstrukciós rendszerében, amely 
transzcendens vonatkozást is tartalmaz. A nem vallásos embereknél ezek csak 
periférikus jelentőséggel bírnak.

Kelly elmélete, sajátos terminológiája és eljárási módja miatt nem tudott a ké-
sőbbi attribúció-elmélet alappillérévé válni. 

Sokkal alapvetőbb volt a hatása Heider koncepciójának, aki arra a kérdésre, hogy 
miért kérdeznek rá az emberek az események miértjére, egyértelműen azt vála-

91 Kelly, i.m. 19.
92 Kelly, i.m. 22.
93 Kelly, i.m. 63. 119.
94 Kelly, i.m. 68.
95 S. Huber, Zentralität und Inhalt, Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, Op-
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szolja, hogy azért, mert ez az emberi természethez hozzátartozik. Ezt írja: „Az 
ember általában nem elégszik meg annyival, hogy regisztrálja a környezetében 
megfi gyelhető dolgokat, hanem kényszert érez arra, hogy amennyire lehetséges 
állást foglaljon a környezetében tapasztalt változásokkal kapcsolatban”.96 A körü-
löttünk és bennünk zajló történések átláthatatlan rengetegében csak úgy tudunk 
eligazodni, ha az előfordulásukban szabályszerűségeket állapíthatunk meg, illetve 
ha az okok és a következmények szigorú rendjét felfedezhetjük. Csak akkor tudunk 
megnyugodni, ha a folyamatokra valamilyen magyarázatot találunk, legyen az 
mindenki által leellenőrizhető következménye valamely megelőző történésnek, 
vagy akár szubjektív értelmezés, ami mások számára nem belátható ugyan, de 
saját meggyőződésként megnyugtatóan hat. Heider szerint naiv „tudósokként” 
nyomozzuk az okokat, szigorú „logikával” következtetünk a rendelkezésre álló 
információkból a vélhető összefüggésekre, amelyek az eredményt meghatározták, 
valamint az eredőkre, amelyekre a fejlemények visszavezethetők. Azért kell naiv, 
vagy dilettáns és nem igazi „tudósokról” beszélnünk, mert vizsgálatok mutatták 
ki, hogy 

a tulajdonított okok önvédelmi, vagy egyéni kívánságok kielégítését szolgáló • 
szándékok miatt nem ritkán torzítások eredményei, 
gyakran hibás szabályokat alkalmazunk az információk feldolgozásánál, vagy • 
pedig túl kevés adatra (sokszor csak egyre) alapozzuk a következtetésein-
ket, 
sok esetben véletlenszerűségekre, illetve automatikus reakciómódokra nézve • 
is megnevezünk belső okokat, mintha szándékosság lenne a hátterükben.97

Vizsgálódásainknak ezek a gyengeségei is bizonyítják, hogy annyira erős ben-
nünk a kényszer valamilyen magyarázat találására, hogy a következtetéseink 
megkérdőjelezhető voltától sem hagyjuk zavartatni magunkat, és ebben a tekin-
tetben nem tanulunk a hibáinkból. Nem elég világos azonban, hogy ezt a visel-
kedésünket velünk született kíváncsiságnak, megismerési kényszernek, vagy 
kontrol lálási szükségletnek kell-e tartanunk. Csupán arra a kérdésre tudunk 
megala pozottan válaszolni, hogy milyen helyzetekben legerősebb a belső indítta-
tás arra, hogy a történések okait megnevezzük, de hogy maga az indíttatás milyen 
okokra vezethető vissza, az már kevésbé egyértelmű. Pedig ezen a szinten is joggal 
feltehető a kérdés, amit az elméletalkotó eredetileg felvetett, hogy ti. miért igényli 
az ember olyan erősen, hogy magyarázatokat találjon a saját élete és az őt körül-
vevő világ legkülönbözőbb eseményeire. S ami még talányosabb, miért ragaszko-

96 Heider, i.m. 101.
97 Vö. B. Weiner, Motivationspsychologie, Weinheim 1994, 232. Lád az alábbiakhoz még Forgács J., 

A társas érintkezés pszichológiája, Budapest 1993, 91kk., valamint H.-R. Lückert/I. Lückert, Einführung 
in die Kognitive Verhaltenstherapie, München 1994, 131kk.
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dik, sokszor akár konokul is, naiv hipotéziseihez. Feltűnik és továbbgondolásra 
ösztönöz, hogy a meglepetésszerűen, kiszámíthatatlanul bekövetkezett események 
erős igényt támasztanak az oki tulajdonításokra. Még határozottabban provokál-
ják az attribucionálást azok a meglepetésszerű események, amelyek a várakozása-
inkkal ellentétesek, vagyis kellemetlenül érintenek bennünket és ráadásul nem is 
számoltunk velük. Ugyanilyen erős értelmezési kényszert vált ki, ha egy jövőbeni 
cselekvésünkkel kapcsolatban valamilyen kudarcot sejtünk. Ilyenkor bizonyossá 
akarunk válni afelől, hogy tettünket mégis érdemes véghezvinni.98

A „tulajdonítással” kapcsolatos kutatások eredményeit Bernhard Spilka vetette 
össze legalaposabban a vallásosság hátterében fellelhető legfőbb indítékokkal. Arra 
jutott, hogy az a három alapvető pszichikus szükséglet, amelyeknek a fogyatékos 
kielégülése vallási kérdésfelvetéseket indukálnak és vallási megoldások keresésére 
ösztönöznek, egyben a tulajdonítási folyamatok leggyakoribb kiváltó okai is. 
Ezek: 

igény arra, hogy a világban folyó történéseket • értelmeseknek találjuk – a val-
lások tanítása szerint Isten a világnak a teremtésben értelmes rendet szabott. 
Beavatkozásai sohasem igazságtalanok, hanem e rend fenntartását célozzák. 
Ezért a különös események, mint a sorscsapások, a tragédiák, vagy az életvál-
ságok is beilleszthetők az isteni rendbe. Istenre tekintettel az ember számára 
érthetetlen események sem szükségszerűen értelmetlenek, hiszen feltételez-
hető egy „felettes-értelem” (Viktor Emil Frankl), ami a számunkra sohasem 
lesz felfogható, mégis kiindulhatunk a meglétéből. Egy milliók életét meg-
mentő oltóanyag kikísérletezése közben szenvedéseket átélő kísérleti állat 
természetesen soha nem foghatja fel, hogy a szenvedésének értelme van. 
Sokszor a vallásos ember sem képes megérteni bizonyos eseményeket az éle-
tében, de ő tudhatja, hogy Valaki érti, és valamiért megengedhetőnek tartja 
azokat. Ez elegendő lehet a megnyugváshoz.
igény arra, hogy • ellenőrzésünk, vagy hatalmunk alatt tartsuk az eseményeket 
és bizonyos fokig előre kiszámíthassuk azokat – a vallások azt a benyomást 
keltik, hogy a rituális előírások és az etikai normák megtartása, úgymint a 
rendszeres imádkozás, az Istennel való kapcsolat ápolása és az Ő akarata 
szerinti életvitel meghatározó erővel bír az élettörténet alakulásában. Az a 
meggyőződés továbbá, hogy Isten a világ minden történését a kezében tartja, 
a „helyettes” ellenőrzöttség tudatát erősíti a hívőben. Ha magunk tehetetlenek 
lennénk is, az a Hatalom, akibe bizalmunkat vetettük, akkor sem engedi ki a 
kezéből az irányítást, sőt az irántunk való szeretete alapján azt is természe-
tesnek vehetjük, hogy „minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon” 

98 Vö. H. Heckhausen, Motivation und Handeln, Heidelberg 1989, 409kk.
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(Heidelbergi Káté: 1. kérdésre adott felelet). Egy jótékony isteni hatalom mel-
lett már nem kellemetlen passzívnak, akár tehetetlennek, vagy kiszolgálta-
tottnak sem lenni. Az egyénnek tulajdonított gyengeséget ugyanis teljességgel 
ellensúlyozni tudja az Istennek tulajdonított erő és hatalom.
igény arra, hogy fenntartsuk, sőt növeljük • önbecsülésünk mértékét – a vallások 
a kiválasztottság-tudat erősítésével és azzal a tanítással, hogy a hívő ember 
bízvást számolhat Isten segítségével, szeretetével és irgalmával, továbbá hogy 
ő is tehet valamit Istenért, jelentősen növelik az önérték-tudatot. Megfi gyelték, 
hogy akik misztikus-vallásos élményen mentek keresztül, utána sokkal sta-
bilabb volt az önbecsülésük, mint azt megelőzően. Lényeges pozitív változást 
mértek az önbizalom területén azoknál a személyeknél is, akiknek megtérés-
élményük volt, de határozottabbá vált az önmegvalósítási (helyesebben: kül-
detésbetöltési) elkötelezettségük is.99

Ebben az összefüggésben szót kell ejtenünk az ún. tulajdonítási hibákról. Fentebb 
már említettük, hogy naiv „tudósokként” gyakran szándékosan, vagy tudattalanul 
valóság-torzító értelmezéseket fabrikálunk. Némelyek a vallásos értelmezéseket 
kivétel nélkül a hibás attribúciók körébe sorolják azzal az indokkal, hogy ezek az 
értelmezések tapasztalatok által nem vizsgálhatók felül és nem korrigálhatók. Ez 
az általánosító feltételezés abból indul ki, hogy az élet minden eseményére lehet a 
valóságos tudományosság kritériumainak is megfelelő magyarázatot találni, és 
nem számol azzal, hogy egy sor olyan történés érint bennünket és megy végbe 
bennünk az életünk folyamán, amelyekre csupán vallási magyarázatokat lehet 
adni. Annyi igazság van ebben a gondolatmenetben, hogy Istent valóban nem 
szabad hiánypótlónak használni, mert Ő vagy mindent meghatározó és minden-
nek értelmet adó valóság, vagy nem Isten. Teológiai szempontból viszont azt kell 
mondanunk, hogy akkor is teljes joggal beszélhetünk hibás attribúcióról, ha va-
laki úgy véli, hogy a valóság az ember számára maradéktalanul megismerhető, 
kauzális összefüggések kimutatásával leírható, és kizárólag ilyen alapon hajlandó 
megfogalmazni tulajdonításait. A leggyakoribb hibás attribúcióink azonban a 
Spilka által is leírt alapvető szükségleteknek a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb 
kielégítését szolgálják.

Az önérték-érzet fokozására különösen alkalmas az a „hétköznapi” módszer, 
hogy a sikert belső okokra vezetjük vissza, a sikertelenségekre viszont külső oko-
kat keresünk. Vallásos emberek általában fordítva járnak el, mivel ők Isten min-
denhatósága mellett vállalhatják gyengeségüket és segítségre szorultságukat. Meg-

99 B. Spilka/D. N. McIntosch, Attribution Th eory and Religious Experience, in: R. Hood (Ed.), Hand-
book of Religious Experience, Birmingham 1995, 421kk., itt 428kk. 433kk. Vö. továbbá: R. Hood/B. 
Spilka/B. Hunsberger/R. Gorsuch (Eds.), Th e Psychology of Religion, New York/London 1996, 26kk.
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fi gyelték azt is, hogy a szituáció különböző összetevőinek minősítése helyett a 
legtöbben előnyben részesítik a személy-attribúciót. Általános vélekedés, hogy a 
személyek erősebben befolyásolják a történéseket, mint a történések a személye-
ket.100 Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor mi magunk vagyunk a 
cselekvők, mert ekkor a helyzet kihívásainak nagyobb befolyásoló erőt tulajdoní-
tunk. Istenre tekintettel ez a két tényező egyidejűleg is érvényesülhet. Egyszerre 
láthatjuk ugyanis Istent az adottságok megteremtőjének és hatalmasan cselekvő 
személynek. 

Az attribúciós vizsgálatok kiderítették továbbá, hogy létezik egy sor olyan ma-
gyarázási séma, amit mindnyájan ellenőrizetlenül és gyanútlanul alkalmazunk, 
hogy az adódó társas élethelyzetekben aránylag gyorsan kiigazodhassunk. Hason-
ló módon járunk el a tőlünk független történések megítélésénél, és nem zavar 
bennünket, hogy ezen magyarázatok többsége egyáltalán nem illik arra a helyzet-
re, amelyben használjuk azokat.

E fogyatékosságok megállapítása nem jelenti azt, hogy a tulajdonítási hibák 
kiküszöbölhetők lennének a világlátásunkból. Szükségünk van tehát olyan értel-
mezési segítségre, amely évszázadok tapasztalatait őrzi, és ráadásul nemcsak a 
látható és kiszámítható összefüggéseket veszi fi gyelembe, hanem az aktuális ese-
ményeket a végső valóságra vonatkoztatja, amit mindent meghatározó eredetnek 
fogad el.

A vallásos ember valóságértelmezésében magától értetődően van jelen ez a 
vonatkozás, bár csak az érett vallásosság esetében terjed ki az élet minden terüle-
tére. Az emberi viselkedés megítélésénél sajátos vonás a valláserkölcsi motiváció 
feltételezése, valamint az oki magyarázati lehetőségek mellett a cél-meghatáro-
zottsággal való számolás. Az események és a körülmények értelmezésénél szintén 
érvényesülnek azok a szabályszerűségek, amelyek a személy-attribucionálásnál 
szerepet játszanak, mivel a történések hátterében Isten döntéseit és aktivitását kell 
feltételeznünk. A keresztyén kultúrkörben a vallásos emberek a Biblia bizonyság-
tétele alapján személynek tartják Istent, ezért a történéseket Isten cselekvéseként 
értelmezik.

Az attribúciós kutatások szerint hajlamosak vagyunk arra, hogy jelentős kárt 
okozó események mögött felelősöket keressünk, míg hasonló, míg elhanyagolható 
negatív következményekkel járó eseményeket a véletlennek tulajdonítunk. A val-
lásos ember Isten döntését, szándékát keresi a nagy horderejű események mögött, 
és megnyugszik, amikor sikerül az isteni szándékot megneveznie. Véletlennek 
soha semmit nem tart, legfeljebb olyan eseményekről tud, melyeknek a bekövet-
keztét maga nem vélte, de Isten tervébe beletartoznak.

100 Vö. W. Herker (Hg.), Attributionspsychologie, Bern etc. 1980, 36kk.
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A történések okait keresve az is megfi gyelhető, hogy jelentéktelen, vagy tipikus 
(gyakran ismétlődő) eseményekkel kapcsolatosan több lehetséges okot feltétele-
zünk, amelyek közül egynek a jelenléte elegendő magyarázatul szolgál, míg rend-
kívüli, szokatlan események mögött úgy véljük, hogy több szükséges oknak kell 
egyidejűleg érvényesülnie. Hívő emberek gondolkodásában a több ok között az 
első helyen minden bizonnyal Isten szerepel. A véletlen egybeesés elmélete a leg-
ritkább esetben jön számításba. Isten akaratának szükségszerű okként való szere-
peltetése elfogadhatatlan dolgokat is elfogadhatóvá tesz, mert a hívő tudja, hogy 
Isten nem akar rosszat az embernek. Egyes esetekben persze ugyanilyen események 
arra a következtetésre juttatnak embereket, hogy vagy nem törődik velünk Isten, 
vagy nem is létezik.

A horizontális ok-tulajdonítás terén is sajátos szempontot jelenít meg a hit. Lehet 
valakinek a viselkedését, vagy cselekedetét úgy értelmezni, hogy hitből fakadt, 
vagy éppen Istennel szembeni ellenkezés nyilvánult meg benne. Keresztyén kö-
zösségekben jellemző, hogy sok nagyon értékes tevékenységet mindenféle fi zetség 
nélkül végeznek el a hívő emberek. Magyarázatul az Isten iránti hála, vagy a lélek 
mélyén szunnyadó kötelességtudat szolgál. Egyértelmű, hogy a motiváltság belső 
meggyőződésből fakad. Amennyiben ugyanazokért a munkákért elkezdenek – 
amúgy teljesen megérdemelten – honoráriumot fi zetni, a belső indíttatás erőssége 
drasztikusan alábbhagy, a buzgalom megszűnik, s a fi zetség ellenére az elvégzett 
munka minősége is lényegesen gyengébb lesz. Érdemes, sőt fontos is tiszteletbeli, 
önkéntes munkatársakat foglalkoztatni az egyházban, és távol kell tartani a mer-
kantilista szemléletet. Csak így maradhat meg a szolgálatra való készség a gyüle-
kezeti tagokban.

Hívő emberek motivációs rendszerében jelentős szerepe van az etikai megfon-
tolásoknak. Háládatosságból, belátáson alapuló engedelmességből, vagy éppen 
félelemből olyan cselekedeteket hajtanak végre, amelyektől egyébként távol tarta-
nák magukat. Az új élet megjelenésének bizonyságai a jó gyümölcsök. Hívő em-
berek között sokszor alkalmazott viselkedés-értelmezési séma az „ó-embernek”, 
ill. az „új-embernek” való tulajdonítás, vagy az „új ember” életvitelében az enge-
delmesség és az engedetlenség közötti különbségtétel. 

Vallási értelmezésekkel felülbírálhatjuk szokásos módon előállt attribúcióinkat, 
és az életünk eseményeit és a cselekedeteinket Istenhez kapcsolódó oki összefüg-
gésbe helyezve ítélhetjük meg, azaz értelmezhetjük újra. Ezt teszi Pál, amikor azt 
mondja: „többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek 
velem való kegyelme” (1Kor 15,10); vagy ellenkező összefüggésben: „Akkor pedig 
már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn” (Róm 7,17). 

A kauzális attribúciók mintájára fi nális attribúciókról is beszélhetünk, amikor 
nem már megtörtént eseményekre és cselekedetekre utalunk vissza, hanem a jövő 
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elővételezése segítségével ítéljük meg a jelen folyamatait, vagy döntési helyzeteit. 
A vallásos ember életszemlélete alapvetően eszkatológikus, azaz jövő-meghatáro-
zottságú. Számára a beteljesedés felől nyeri el valódi értelmét a jelen. A hit értel-
mezéseiben mindig döntő a jövőperspektíva. „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, 
hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei” (Jn 
9,3) – mondja Jézus. Isten ígéretei jelenvalóvá teszik az eljövendőt. „A hit pedig a 
reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 
11,1). Ez a kettősség jellemzi a hitben fogant értelmezéseket is az ember életében. 
A reménység megalapozottságának a biztosítéka az az Úr, aki „tegnap és ma és 
örökké ugyanaz” (Zsid 13,8). Pál pedig a Római levélben egészen általános érvény-
nyel mondja ki a sok-sok életeseményre nézve konkretizálható igazságot: „Tudjuk 
pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van” (Róm 8,28).

Séma-elméletb) 
Amikor helyzeteket, történéseket, vagy viselkedési módokat értelmezünk és érté-
kelünk, nem járunk el előfeltevések nélkül. Korábbi tapasztalatok belső lenyoma-
tai olyan emocionális és kognitív hátteret képeznek, amely nemcsak színezi, hanem 
lényegileg is meghatározza a valóság megítélését. Frederic Charles Bartlett nyomán 
Jean Piaget használta a séma fogalmát azokra a lelki szerveződésekre, amelyek 
ismétlődő tapasztalatok nyomán jönnek létre és maradnak fenn mint emlékezeti 
tartalmak, és amelyek később az észlelés, majd az értelmezés számára mintázatul 
szolgálnak.101 A séma tehát egyrészt a tapasztalatok mintázata, másrészt minta a 
tapasztalatszerzéshez. A hasonló átélések tipikus tartalmai általánosított formában 
raktározódnak, s mintegy diszpozíciót képeznek a pszichében arra, hogy a továb-
bi hasonló helyzeteket ugyanúgy éljük át és ugyanolyan eredménnyel dolgozzuk 
fel. Ezzel egyszerűbbé válik a világ megismerése, könnyebbé az új információk 
feldolgozása és a megfelelőnek gondolt és érzett reakciómódok kiválasztása. Ugyan-
akkor sokat veszít a valóság a színességéből, mert így eleve szűrjük, szelektáljuk 
és súlyozzuk a minket ért ingereket és benyomásokat. Eleve él bennünk egy sereg 
„hipotézis” a valóságról, amelyekből az adott inger előhívja a legalkalmazhatóbbat, 
amit azután mint sablont ráillesztünk a valóság szóban forgó területére, és máris 
lehetővé tettük a gyors és problémamentes megismerést és reagálást. Olyanok a 
pszichikus sémák, mint a szokások: ilyen helyzetben, vagy amikor ilyen benyo-

101 Vö. J. Piaget, Az értelem pszichológiája, Kairosz Kiadó, h. n. 1997, 125kk.; J. Piaget, Szimbólum-
képzés a gyermekkorban, Paulus Hungarno/Kairosz, h. n., é. n., 67, 72, 117, 119, 191. A könyv végén 
található szómagyarázatban Mérei Ferenc a következő séma-meghatározást adja: „Egy helyzet átélésé-
nek, élményének visszamaradt, tudatosítható nyoma. Élményvázlat, amelyben mozgásos, érzékelési, 
gondolkodási, érzelmi mozzanatok lehetnek. A séma (…) megismétlésre, kibővítésre és főként általá-
nosításra alkalmas reakció.” (Uo. 499.) 
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mások érnek bennünket, így „szoktunk” gondolkodni, érezni és cselekedni. Piaget 
a sémákat kognitív, vagy emocionális „öntőformáknak” tartja. Uniformizálnak, 
ezáltal mindig torzítanak is, de nélkülözhetetlenek a világban való biztonságos 
eligazodáshoz. A kognitív pszichológia elsősorban kognitív sémákról beszél,102 az 
érzelmekkel foglalkozó kutatók az emocionális sémák keletkezését és működését 
írják le,103 legújabban viszont már egyre több szerző érvel amellett, hogy a legtöbb 
lelki sémának kognitív és aff ektív összetevői vannak.104 Kiegészíthetjük ezt azzal, 
hogy szinte valamennyi pszichikus séma kreditív elemeket is tartalmaz, vagyis a 
séma nemcsak a kognitív és érzelmi folyamatoknak, hanem a hitnek is a legkisebb 
pszichikus építőeleme. Nem is pusztán azért, mert maga a séma magában foglal a 
tényekről szóló információkon és az érzelmi érintettségen túl értelmezéseket, sőt 
cselekvésorientáló mozzanatokat is, hanem azért is, mert ezek alapján „hiszünk”, 
illetve feltételezünk valamit arról, amivel éppen találkozunk.105 Vagyis a sémák 
tartalma határozza meg az információfeldolgozás során az előzetes megértésünket. 
A sémák a megértés folyamataiban „belső determinánsokként”106 működnek.

A sémák belső szerkezetét vizsgálva Rainer Sachse megállapítja,107 hogy olyan 
„hálózatról” van szó, amelyben szerepelnek centrális és periférikus feltevések, és 
az egyes alkotóelemek egymástól jól elkülöníthető szinteken helyezkednek el. 

Az első szinten az érzékelhető • realitáshoz legközelebb álló megállapítások 
találhatók. Ezek az „én”-re (É), a társas kapcsolatokra (K) és a külső valóság-
ra vonatkozó (V) közvetlen tapasztalatok sűrítményei és szinte kizárólag 
kognitív természetűek. Ha valakit például gyakran érnek kudarcok, akkor 
joggal állapíthatja meg magáról, hogy „Balszerencsés ember vagyok”. A kap-
csolataiban azt tapasztalja, hogy „Az emberek csak a sikeres személyeket 
értékelik”. A valóságról meg az a benyomása, hogy: „A dolgok kiszámítha-
tatlanok ebben a világban”. Ezek a megállapítások ugyan nem statisztikai 
felmérések, vagy az okok gondos kivizsgálása alapján születtek, de az illető 
számára a valóságnak megfelelőnek tűnnek. Tehát szigorúan véve ezen a 
leginkább valóság-közeli szinten is szubjektív feltételezéseket, azaz hitbeli 

102 U. Neisser, Megismerés és valóság, Budapest, 1984, 58kk. 
103 D. Ulich/Ph. Mayring, Psychologie der Emotionen, Stuttgart etc. 1992, 82kk.
104 L. Ciompi, Die emotionalen Grundlagen des Denkens, Göttingen 1997.; R. Sachse et al., 

Klärungsorientierte Schemabearbeitung, Göttingen etc. 2008, 46kk.; R. Sachse et al., Grundlagen und 
Konzepte Klärungsorientierter Psychotherapie, Göttingen etc. 2009, 36kk.

105 Logikailag akár az is következhetne, mégis túlzás lenne állítani, hogy nemcsak a sémák egyik 
összetevője a kredíció, hanem a séma maga a hitfunkció letéteményese. 

106 R. Sachse, Klärungsorientierete Psychotherapie, Göttingen etc. 2003, 22.
107 Sachse et al., Klärungsorientierte Schemabearbeitung 46kk., Uő et al., Grundlagen und 

Konzepte… 44kk. Sachse kizárólag lélektani megállapításait az alábbiakban témánk szempontjából 
továbbgondoljuk.



58 • Amint vagyunk

megállapításokat tartalmaznak a pszichikus sémák, mivel nem egy az egyben 
tükrözik a tényeket. Mégsem szoktuk ezeket a kogníciókat hittartalmaknak 
nevezni, mert újabb tapasztalatokkal, vagy megfi gyelésekkel felülírhatók, 
korrigálhatók. Általában van is igény erre az emberekben. Bár az is igaz, hogy 
a realitást kifejező kogníciók egy sémán belül gyakran dacolnak a tényekkel, 
és csak ismétlődő ellentétes tapasztalatokra változnak meg. „Makacsságuk” 
azzal magyarázható, hogy a sémák jelentős része gyermekkori benyomások 
alapján, a ráció által még nem ellenőrzötten jött létre.

Valóságot kifejező megállapításként szerepelhetnek ezen a szinten olyan 
kogníciók is, amelyek a „láthatatlan” valóságra vonatkoznak, és tényekként 
kezelnek empirikusan nem bizonyított, de sokak által elfogadott, másoktól 
átvett hitvallásos valóságleírásokat. Gondolhatja valaki, hogy ő Isten gyer-
meke, vagy hogy az emberek tartoznak egymásnak azzal, hogy szeretetet 
tanúsítsanak az embertársaik iránt, vagy azt, hogy Isten tudta nélkül semmi 
sem történhet velünk. Amennyiben puszta tudásként szerepelnek ezek a 
tartalmak a séma realitás-közeli szintjén, még nem nevezhetők kredícióknak. 
Inkább a realitás leképeződései közé sorolódnak. Bizonyítottságuk megtör-
téntnek látszik, mert hiteles személyek hagyományozták ránk, vagy mert a 
Szentírásban is megtalálhatók. A realitásvizsgálat ezekre a „tényekre” támasz-
kodik. Pedig csak akkor tekinthetjük a fentieket ténymegállapításoknak, ha 
a tudásukhoz (notitia) a kijelentő Isten Lelkének munkája nyomán érzelmi 
megragadottság, meggyőződés (assensus) is járul. Más szóval a Szentlélek 
belső bizonyságtétele nyilvánítja ténnyé az átvett kognitív tartalmakat.
A következő szintet Sachse szerint a • konzekvenciaszerű feltevések alkotják. 
Nevezhetők ezek „ha-akkor” megállapításoknak is. A valóságleíró tartalmak-
hoz olyan következtetések kapcsolódnak, amelyek az egyénnek (É) önmagá-
hoz, az embertársaihoz (K), vagy a realitáshoz (V) való viszonyát fejezik ki. 
Legtöbbször nem is csak egy, hanem következtetések egész láncolata áll elő: 
„Ha balszerencsés vagyok, akkor nem viszem semmire, ha nem viszem sem-
mire, akkor peremre szorulok, ha peremre szorulok, akkor értéktelen ember 
vagyok, ha értéktelen vagyok, akkor nincs értelme az életemnek…”. Ily módon 
teljes hiedelemrendszerek jönnek létre a sémák egy-egy saját személyre, kap-
csolatokra, vagy külvilágra vonatkozó „ténymegállapítása” körül. Jellemző 
még erre a szintre az is, hogy az itt szereplő sémaelemek jó részének jövőpers-
pektívája van.

Valahányszor a séma aktivizálódik, akcióba lép az egész hiedelemrendszer, 
és annak különböző alkotóelemei alapján ítéljük meg a valóságot, illetve je-
löljük meg annak jelentését (értelmét) és jelentőségét. A sémának ezt a szint-
jét tehát kredíciók töltik meg. Ezek, a szerzett benyomások és kapott infor-
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mációk köré csoportosuló értelmezések összessége. Itt van az igazi helyük a 
vallási jellegű értelmezéseknek is. A tény-megállapítások közé – mint láttunk 
– csak feltételesen sorolhatók. A láthatatlan valósággal kapcsolatos tények, a 
Szentlélek belső bizonyságtétele nyomán, vagyis a Szentlélek által ihletett 
értelmezések által válnak a hívő ember számára hitbeli tényekké. További 
bizonyítékok nem hozhatók fel az igazolásukra mindaddig, amíg „hitben 
járunk, nem látásban” (2Kor 5,7). Márpedig e mostani földi létben csak hitben 
járhatunk, „látásban” sohasem. Egy ilyen értelmezési láncolat a következő-
képpen nézhet ki: „Ha balszerencsés vagyok, akkor segítségre szorulok, ha 
segítségre szorulok, akkor Isten közelségét kell keresnem, ha Isten közelében 
vagyok, akkor rendben van az életem, ha rendben van az életem, akkor a 
körülmények ellenére is boldognak tudhatom magam”.
A harmadik szinthez tartoznak a sémákon belül az • értékelések. Ezek túlnyo-
mó részben emocionális séma-elemek. A következtetéseket, ill. az értelmezé-
seket egészítik ki érzelmi tartalmakkal, a meggyőződés szintjére emelve azo-
kat. Meghatározzák, hogy a különböző konzekvenciák, ill. értelmezések a 
személy számára félelmetesek vagy vonzók, örömteliek vagy szomorúak, 
haragra ingerlők vagy megnyugtatók, érdekfeszítők vagy taszítók, kellemesek 
vagy kellemetlenek. Ezek az érzelmi értékelések teszik igazán személyessé 
mind a ténymegállapításokat, mind a konzekvenciákat a sémán belül. Vonat-
kozik ez a vallási értelmezésekre is. A hittartalmak csak akkor lesznek ele-
venné és megelevenítővé, ha érzelmek is kapcsolódnak hozzájuk. Addig nem 
nevezhetők meggyőződésnek, amíg csupán száraz kogníciókként vannak jelen 
az emberi lélekben. Jelentőségüket a hozzájuk járuló érzelmi értékelések útján 
nyerik el. Érzelmi érintettség nélkül a tények, de még az értelmezések is kö-
zömbösek. Ebből az is következik, hogy a kognitív tartalmak kicserélése, vagy 
az értelmezések módosítása önmagában még nem hoz változást az élmény-
feldolgozásban és a viselkedésszabályozásban. Ehhez szükség van a dolgok 
jelentőségének érzelmi átélésére is.

A sémák belső szerkezetében működik egy másik rendező elv is. Bizonyos al-
kotóelemek centrális, mások periférikus helyet foglalnak el. Ha az első szint vala-
melyik eleme kerül a középpontba, akkor kognitív, ha a második szint elemeinek 
egyike jut középponti szerephez, akkor kreditív, ha pedig a harmadik szint egyik 
eleme köré csoportosulnak a többi sémaelemek, akkor emocionális sémáról be-
szélünk. Mindhárom esetre érvényes, hogy az egyik szint dominanciája mellett 
jelen vannak a további szintek is, csupán alárendelt jelentőséggel. Nincsenek tehát 
tisztán kognitív, kreditív, vagy emocionális sémák. Persze arra van mód, hogy a 
centrumuk elhelyezkedése alapján alkossunk csoportokat, mivel ezek a hangsúly-
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ok speciális funkcióra determinálják az egyes sémákat. Ilyen értelemben beszél-
hetünk inkább kognitív, inkább kreditív, vagy inkább emocionális funkciót betöl-
tő sémákról. Hétköznapi tapasztalatok alapján feltételezhetjük, hogy nemcsak az 
egyes sémákon belül érvényesül a centrális szerveződés elve, ami meghatározott 
jelleget ad a sémának, hanem az egyén pszichikus működésében a sémák rendsze-
re is központosított felépítésű és a sémarendszerben a különböző centralitású, 
vagyis az eltérő funkciókat ellátó sémák ugyanazon logikai rend szerint kapcso-
lódnak egymáshoz egy középponti jelentőségű séma körül, amint az egyes sémák 
sémaelemei elhelyezkednek a központi sémaelem vonzáskörében.

A pszichikus sémák felépítését a következő ábrán szemléltethetjük:

C = séma-centrum
É = énnel kapcsolatos sémaelemek
K = kapcsolatokra vonatkozó sémaelemek
R = realitásra vonatkozó sémaelemek

A világos-szürke, a sötét-szürke és a fekete árnyalatokkal jelzett elemek az egyes 
séma-szinteket jelölik: a realitáshoz legközelebb álló kognitív szintet, a következ-
tetéseket és feltevéseket tartalmazó kreditív szintet, és az érzelmi értékelések 
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szintjét. Valamennyi szinten vannak az énnel kapcsolatos, a társas kapcsolatokra 
vonatkozó és a realitást lehetőség szerint hűen leképező sémaelemek. A centrum-
ban bármelyik szinthez tartozó (kognitív, kreditív, vagy emocionális) és bármely 
tartalmi jellegzetességű (énnel kapcsolatos, társas kapcsolati, vagy realitásra vo-
natkozó) elem egyaránt állhat.

Ha a centrumban kognitív tartalmú sémaelem helyezkedik el, akkor közvetlenül 
körülötte a kognitív elemek csoportosulnak. A következő szinten (sávban) a kre-
ditív, távolabb pedig az érzelmi sémaelemek találhatók. Az ilyen felépítésű sémá-
kat kognitív sémáknak szokták nevezni. 

Ha viszont a középponti sémaelem és közvetlen környezete emocionális jellegű, 
akkor is a középső sáv ad helyet a kreditív elemeknek, legtávolabb viszont kogni-
tív elemek helyezkednek el. Ez a sémaszerkezet az aff ektív, vagy emocionális sé-
mákra jellemző. 

Abban az esetben, amikor a középpontban és körülötte kreditív sémaelemek 
vannak, a következő szinten lehetnek kognitív elemek, ekkor a harmadik szinten 
lesznek az érzelmi sémaelemek. Ilyenkor általában a centrális hittartalmak is jól 
megközelíthetők a ráció számára, ezért gondolkodó hitről beszélhetünk. Fordított 
a helyzet, amikor a kreditív középponti elemeket a következő szinten emocionális 
sémaelemek veszik körül, s csak a harmadik szinten találhatók a kognitív tartal-
mak. Ebben a szerveződésben a kredíciók az élettörténet kulcsfontosságú vallásos 
élményeire alapulnak, és csak kis mértékben állnak a ráció ellenőrzése alatt.

Az ember érintkezését a valósággal két nagy működési rendszer szabályoz-
za.108 

Az egyik az un. valóságmodelláló rendszer, amely a valóság lehető legpontosabb 
leképezésére irányuló elméletekben és modellekben ölt testet. Rendszerezett tu-
dásanyag ez annak leírására, ami van és amint az egyes valóságelemek egymásra 
hatnak. Benne természetesen kiemelt helye van azoknak az összefüggéseknek és 
kölcsönhatásoknak, amelyeknek az egyén is részese. A kognitív hangsúlyú sémák 
elsősorban a realitásmodellálás szolgálatában állnak. Ebben a rendszerben csupán 
relatív szerepe van a kredícióknak, mivel mindent, amit a valósággal kapcsolatban 
feltételez, vagy vél az ember, ki kell tennie a cáfolhatóság kockázatának, és a meg-
győző cáfolatoknak engednie kell azon az áron is, hogy ezáltal alapvetően meg-
változik a valóságról alkotott képe.

A másik, a motivációs rendszer az egyén jóllétének a biztosítására szolgál. Ma-
gában foglalja mindazt, amire az egyénnek szüksége van, amit kíván magának, és 
amit célul tűz maga elé. A kreditív és az emocionális hangsúlyú sémák feladata az 

108 Vö. R. Sachse/J. Fasbender/J. Breil/O. Püschel, Grundlagen und Konzepte Klärungsorientierter 
Psychotherapie, Göttingen etc. 2009.
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lenne, hogy a valósággal olyan találkozásokat biztosítsanak, amelyek nyomán a 
legalapvetőbb szükségletek – és a hozzájuk tartozó kívánságok és célok – kielégü-
léshez, ill. beteljesüléshez juthatnak. Azok a sémák, amelyek ezt akadályozzák 
diszfunkcionálisak és betegítő hatással vannak az egyénre. Hogy melyek ezek a 
szükségletek, abban nagyon megoszlik a kutatók véleménye. Ma már klasszikusnak 
számít az az elmélet, amely három alap-szükségletként a társulási, a teljesítmény- 
és a hatalommotiváció mögött rejlő kötődési, önérték-fenntartási és -növelési, 
valamint az ellenőrzési szükségletet jelöli meg.109 A sémaelmélet továbbfejlesztői110 
a kötődési szükséglethez sorolják azokat a sémákat, amelyek középpontjában a 
megbízhatóság (a kapcsolatok tartósak és teherbírók szemben a kapcsolatok eset-
legesek és megbízhatatlanok sémával) és a szolidaritás (a kapcsolatokat a szeretet 
és a felelősség határozza meg szemben „az ember az embernek farkasa” sémával) 
áll. Az önérték-fokozás szükségletéhez rendelhetők az elismertség (a pozitív visz-
szajelzésekre számító, önbecsülést kifejező sémák szemben a kudarcvárással, ön-
megvetéssel összefüggő sémákkal) és a fontosság (jelentősnek lenni valaki számá-
ra szemben a fölöslegesnek lenni sémákkal) sémaszerű kifejeződései. Az el len őrzési 
szükséglethez tartoznak azok a sémák, amelyek autonómiát (saját kom  peten  cia és 
céltudatosság szemben a gyámoltalanság és függés sémáival) és „terri torialitást” 
(befolyásgyakorlás és kiszámíthatóság szemben a kiszolgáltatottság és az értelmet-
lenség sémáival) fejeznek ki. Kutatásai alapján Klaus Grawe111 beszél még egy ne-
gyedik alapszükségletről is, amely az intimitás-motiváció hátterét képezi és a 
kellemes és kellemetlen, a jó és a rossz megkülönböztetésének az igényeként írha-
tó le. Ebből alakul ki később az empátián alapuló morális tájékozódás képessége. 
Ennek a szükségletnek a kielégítésében játszanak szerepet az igazságosság alapját 
képező kölcsönös jóakarat (egymás elfogadása és megértése, szemben a diszkrimi-
náció és közömbösség sémáival), valamint a gondoskodás (áldozathozatal és hála 
szemben az önérvényesítés és elégedetlenség sémáival) lelki reprezentációi.

Az alapvető pszichikus szükségletekkel kapcsolatban megfi gyelhető, hogy az 
ember számára itt e földön adott körülmények között teljes mértékben sohasem 
elégíthetők ki. Mindegyik kielégülési módnál, vagy a kielégítés bármely fokánál el 

109 Vö. Fodor L., Fejezetek a motivációkutatásból, Budapest 2007, 187kk.
110 Th . A. Langens, Das Motivkonzept: Ein Vergleich zwischen Klärungsorientierter Psychotherapie 

und allgemeiner Motivationspsychologie, in: Sachse et al., Grundlagen und Konzepte… 117kk.
111 K. Grawe, Neuropsychotherapie, Göttingen etc. 2004, 260kk. A valláspszichológus B. Grom az 

általa kifejlesztett vallásosság-vizsgáló tesztben (MMRI – Münchner Motivationspsychologische Re-
li giositäts-Inventar) az altruizmusvizsgálatokra alapozva külön dimenziókként kezeli a „Készség(et) a 
hálára és tiszteletre”, valamint a „Készség(et) a proszociális érzésre és viselkedésre”. Leírását lásd: Ch. 
Zwingman et al., Das Münchener Motivationspsychologische Religiositäts-Inventar: Dimen sions ana-
lytische Prüfung und Revision, in: Ch. Zwingmann/H. Moosbrugger (Hg.), Religiosität: Messverfahren 
und Studien zu Gesundheit und Lebensbewältigung, Münster 2004, 57kk.
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tudunk képzelni valami teljesebbet, s ez az elégedetlenség érzését kelti bennünk. 
Amikor tehát megnyugtató megoldásokat keresünk, kénytelenek vagyunk a szá-
munkra elérhető lehetőségek határán túllépni és Istentől kapható ajándékokra 
várni. Ezt a lépést a kredíció-központú sémák segítségével tehetjük meg. A kielé-
gíthetetlenséget Th omas A. Langens szorosabb értelemben csak a kapcsolati, vagy 
kötődésszükséglet esetében látja igazolhatónak, a többi szükségletre inkább az 
jellemző, hogy egész életen át újabb és újabb kielégülési forrásokat keresünk nekik, 
melyek időlegesen elégedettekké is tesznek bennünket, majd ismételt keresésbe 
kezdünk. Úgy tűnik, mintha a kielégítés nem csillapítaná, hanem fokozná az 
„étvágyunkat” ezeknél a szükségleteknél, míg a kapcsolati igényünk a kielégülés 
elmaradása esetén fokozódik, kielégülésekor pedig mindig marad valamennyi 
hiányérzetünk.112 

A • kötődés szükséglete a csecsemőkorban még teljes kielégülést nyerhetett, 
később azonban a környezetünkben már nem lesz többé olyan személy, aki 
ugyanannyi időt, fi gyelmet, türelmet és szeretetet tudna tanúsítani irántunk, 
mint korábban a szüleink, és egyik kapcsolatunkra sem mondhatjuk a fel-
nőttkorban, hogy az bármilyen szakítópróbát kibír, örökké megmarad, és a 
javait minden pillanatban egyformán élvezhetjük. Ilyen minőségű kapcso-
latra a horizontális kapcsolatrendszerünkben nyilvánvalóan soha nem tehe-
tünk szert. Az Isten által kínált kapcsolat viszont ezeket a jellemzőket hor-
dozza. Hasonló a helyzet a többi alapvető pszichikus szükséglettel is. 
Az • önérték-érzet fenntartásának és fokozásának igénye egész életünkben 
pozitív visszajelzések, bizonyítékok keresésére sarkall, de senkitől sem vár-
hatjuk, hogy teljes objektivitással ítélje meg, hogy kik vagyunk és mennyit ér 
a létünk. Erre a kérdésre is csak az Alkotójától kaphat megbízható választ az 
ember. 
Hiú vágynak bizonyul az a törekvésünk is, hogy a saját életünket, valamint a • 
körülöttünk zajló dolgokat olyan mértékben befolyásolhassuk, amint az a 
számunkra legideálisabb állapotot eredményezi. Kizárt az is, hogy az általunk 
ellenőrizhetetlen történések ránk vonatkozó értelmét meg olyan világosan 
lássuk és annyira minden kétséget kizáróan meg legyünk győződve róla, hogy 
e történéseket – legyenek bármily kellemetlenek, vagy kínosak – teljességgel 
el tudjuk fogadni. Erre is csak akkor van lehetőség, ha feltételezzük, hogy egy 
mindenható és mindenben a mi javunkat akaró Hatalom áll a történések 
hátterében. 
Abban a kérdésben is tanácstalanok vagyunk, hogy miként • viszonyuljunk 
egymáshoz. Mit várhatunk az embertársainktól, és mivel tartozunk nekik? 

112 Vö. Langens, i.m. 124k.
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Meddig menjünk el az áldozathozatalban, a tűrésben, kellemetlenségek vál-
lalásában az embertársaink iránti felelősségünk jegyében? A társadalomban 
élő közmegegyezések a hétköznapi helyzetekben alig-alig igazítanak útba. 
Nem beszélve arról, hogy számtalan esetben úgy érezzük, hogy mások velünk 
szemben rendre felrúgják ezeket a megegyezéseket. Ismét Attól kell útbaiga-
zítást kérnünk, aki rendet szabott az emberi életnek.

Vallásosságról akkor beszélhetünk, ha az alapvető pszichikus szükségletek ki-
elégítését szolgáló sémák között többségben vannak azok, amelyeknek a közép-
ponti eleme kreditív természetű, és a benne megjelenő „transzcendens”-re utaló 
tartalom nem privát hiedelem, hanem valamely vallás élet- és valóságértelmező 
rendszerének a része. A hittartalmak „centralitása” szempontjára először Stefan 
Huber hívta fel a valláspszichológusok fi gyelmét.113 Korábban azt vizsgálták, hogy 
a vallás megélésének milyen dimenziói vannak (rituális, ismereti, tapasztalati, 
ideológiai, következményes – Charles Y. Glock és Rodney Stark), ezek milyen 
kapcsolatban állnak egymással, továbbá arra voltak tekintettel, hogy az egyén 
vallásossága külső vagy belső tájékozódású (extrinzikus vagy intrinzikus – Gordon 
W. Allport). Nem fordítottak azonban gondot arra, hogy milyen hittartalmak 
határozzák meg valakinek az átéléseit és viselkedését.114 Huber két vonatkozásban 
is fontosnak tartja a centralitást: mert megmutatja, hogy általában mekkora a je-
lentősége a vallási valóságértelmezési sémáknak az egyén életében, továbbá mert 
láthatóvá teszi, hogy mely teológiai tartalmak határozzák meg a középponti val-
lásos értelmezési mintákat. Minél jelentősebb szerepet kapnak a kredíció-központú 
sémák az egyén sémarendszerében, és minél központibb hittartalmait jelenítik 
meg ezek a kredíciók egy adott vallásnak, annál autentikusabb az illető vallásos-
sága és annál inkább belülről motivált és egész életet meghatározó a hite. A ke-
gyesség egyéni sajátosságait az adja, hogy melyik alapszükséglethez (sok esetben 
ez a kielégülésben leginkább frusztrált szükséglet) tartozó sémákra esik a legna-
gyobb hangsúly, és azok kreditív magja milyen hittartalmakat foglal magában. 
Élettörténeteink különböző volta miatt nincs két azonos módon hívő ember. Ezek 
a megfontolások is alátámasztják Klaus Winkler elméletét az egyén krédójának 
„személyiségspecifi kusságáról”.115

Minden vallási tartalom kívülről kerül tehát a pszichikus sémáinkba, a vallási 
szocializáció, ill. a társadalomban jelen levő vallások tanításaival és életszabálya-

113 S. Huber, Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, 
Opladen 2003, 144kk.

114 A teológiában éppen fordított a helyzet. Biblikusok és dogmatikusok egyaránt azzal utasították 
el a hit pszichológiai megközelítését, hogy a lényegét a tárgya adja, amiről viszont a pszichológia sem-
mi érdemlegeset nem tud mondani.

115 K. Winkler, Das persönlichkeitsspezifi sche Credo, in: Wege zum Menschen 34 (1982) 159kk.
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ival történő egzisztenciális találkozások eredményeként. A hívés, azaz a közvetle-
nül tapasztalható, kiszámítható és befolyásolható világunk transzcendálásának a 
képessége és az erre vonatkozó igény viszont születésünktől fogva megvan ben-
nünk. A pszichoanalízis képviselőinek egy része azt vallja, hogy ez a képesség és 
igény is már a végső valóságra irányul, hiszen az életünk legkorábbi időszakában 
szerzett tapasztalatok már a feltétel nélkül elfogadó, a mindenható és a mindenütt 
jelenvaló „Gondviselővel” (ez akkor az anya) kapcsolatos élményekre épültek. 
Mégsem mondhatjuk azt, hogy a csecsemőkortól kezdve vallásosak lennénk. A 
kognitív pszichoterápia a hitet pszichikus diszpozíciónak tekinti, ami egyebek 
mellett vallási tartalmak befogadására is képessé tesz bennünket. Alapvető pszi-
chikus szükségleteink kielégíthetetlensége miatt szorulunk rá, hogy a hitünkkel 
vallási tartalmakban kapaszkodjunk meg. Isten Jézus Krisztusban úgy fordul oda 
az emberhez, hogy végső megoldást kínál a kapcsolatvesztés rémére, a bűn prob-
lémájára, a kiszolgáltatottság fenyegetésére és az önelvesztés veszélyére.

4. A hit teológiája

Nem kerülhetjük el, hogy feltegyük az előbb mondottak alapján azt a kérdést, hogy 
a pszichológiailag is leírható hit azonos-e a hitfogalomnak azzal a jelentésével, 
amelyet az Isten és ember kapcsolatának a jellemzésére a Szentírás használ? Erre 
egyértelmű nemmel kell válaszolnunk. Természetes hitével az ember legfeljebb 
valamely vallás világ- és életértelmezési rendszerének tartalmait képes megragad-
ni és elsajátítani. Gyakran előfordul azonban az is, hogy egy fi lozófi ai rendszerhez, 
ideológiához, spirituális áramlathoz, vagy ezoterikus elmélethez és gyakorlathoz 
csatlakozik. Ezek az emberi lehetőségek – beleértve a vallást is – nem biztosíthat-
ják a fent említett alapvető lelki szükségletek teljes és ezért megnyugtató kielégü-
lését. A vallás, különösképpen a keresztyénség abban különbözik minden egyéb 
megoldástól, hogy hangsúlyozza is a közvetlen isteni kijelentés és cselekvés szük-
ségességét, jóllehet azt kínálatával vagy követelményeinek megtartatásával biz-
tosítani sohasem tudja. Nem elegendő a vallási hittételek elfogadása és az élet-
szabályok komolyan vétele. Ha Isten közvetlenül nem tesz bizonyossá az általa 
korábban mondottak igaz volta felől, és ha Ő maga nem viszi véghez megváltó és 
megigazító tervét az ember életében, akkor a hitet bármikor tönkre teheti a kétel-
kedés (főleg csalódások, szenvedések vagy a halál fenyegetései nyomán), ateizmus-
ba, nihilizmusba csaphat át, vagy a valóságtól menekülő, önámító hiszékenység 
irányába csúszhat el. A keresztyénség azt hirdeti, hogy az Isten Lelke által hitele-
sített üzeneté a végső szó, és az Isten tette a döntő aktivitás, ami minden emberi 
törekvésen túlmutat. Amikor azonban Isten szól és cselekszik, mindig számol az 
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ember adottságaival és igénybe veszi azokat. Nem a mi hinni tudásunk és értelem-
keresésünk eredménye az, hogy végül Istenbe vetjük a bizalmunkat és az Ő sza-
vának adunk igazat, de ezekhez kapcsolódva szól hozzánk és nyeri meg a szí vünket. 
Ilyen értelemben is jogosnak tartjuk Emil Brunner harcos kiállását a „kapcsoló-
dási pont” mellett a XX. század első felében. „Kapcsolódási ponton mindazt érte-
ni kell, amit a bennünk Igéje és Szentlelke által munkálkodó Isten igénybe vesz az 
emberből annak érdekében, hogy nekünk hitet ajándékozzon. […] Semmi mást 
nem vesz igénybe azon kívül, mint amit már korábban megteremtett”116 – írja 
antropológiájában. Pontosabban az antropológiai adottságokon túl felhasználja 
még a belé vetett hit különféle megnyilvánulásait: a kijelentéséről szóló bizony-
ságtételek foglalatát, a Szentírást, továbbá a hirdetett Igét és a hívő emberek üze-
netközvetítő tetteit. Eszközöket ahhoz, hogy az ember természetes hitét Isten felé 
irányítsák, ill. Istentől származó, de mások életén átszűrődött tartalmakkal töltsék 
meg. Ezek vallási közvetítő tényezők a pszichikus hitfunkció és az embert végső 
megoldásokkal megajándékozó Isten között. Amíg a hit pusztán ezekre a közve-
títő tényezőkre irányul, vagyis a valóságértelmezéshez az ezekben megjelenő 
tartalmakat egyszerűen csak felhasználja, addig a természetes hit keretei között 
marad és pusztán pszichikus folyamatokról kell beszélnünk. A teológiai értelem-
ben vett hit azonban nem csupán a hitvallási tartalmakra (legyenek azok szavak-
ban, vagy tettekben kifejezve) vonatkozik, hanem azokon át Istenre.117 Nem csak 
valamiben hiszünk, vagy elhiszünk valamit, ami Istentől származó tartalmakat 
hordoz, vagy ami a tartalma alapján Istenre mutat, vagyis Tőle és Róla közvetít 
üzeneteket, s így áttételesen Istennel kapcsolja össze az élet- és világértelmezésün-
ket. Ez – vallási tartalmai ellenére is – még pszichológiai értelemben vett hívés 
lenne. A teológia felfogása szerint a hit Istenre irányultság – mégpedig kizárólagos 
módon.118 Megragadottság és meggyőzettetés Istentől, feltétlen bizalom Őiránta, 
és az Ő „szemével” történő látása mindannak, ami e világhoz tartozik. Találó 
kifejezést használ Vasady Béla, amikor a hitet „egzisztenciális rezonálásnak” 
mondja, amit a cselekvő és kijelentő Isten vált ki és az egész emberlétre kihat.119 
Akkor egzisztenciális a rezonancia, ha Isten Lelke váltja ki, és akkor váltódhat ki 
a visszhang, ha van valami az emberi lélekben, ami rezonálni képes.120 A hitnek 
ez a közvetlen jellege nem teszi feleslegessé a vallást mint közvetítő közeget. Éppen 

116 E. Brunner, Der Mensch im Widerspruch. Christliche Lehre vom wahren und vom wirklichen 
Menschen, Zürich 1985, 516.

117 Heinrich Ott Wolfh art Pannenberggel vitatkozva és E. Brunnerre visszautalva különös nyomaték-
kal hangsúlyozza ezt, in: H. Ott, Apologetik des Glaubens. Grundprobleme einer dialogischen Fun-
damentaltheologie, Darmstadt 1994, 47kk.

118 Vö. E. Brunner, Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, Tübingen 1921, 87kk.
119 Vasady B., A hit misztériuma, Sárospatak 1931, passim, de különösen 64kk. 
120 Nem véletlen, hogy Vasady behatóan foglalkozott a hit pszichológiájával is. A német Kant-Tár-
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a vallás és a vallásosság megkerülhetetlensége miatt olyan fontos világosan látni 
a különbséget a közös, hagyományozott hittartalmakra és az Istenre irányuló hit 
között. Az Istenre irányuló hit is ebből a közegből veszi tartalmait, de Istenre hi-
vatkozva felül is bírálhatja ezeket a tartalmakat, mert fontosabbnak tartja azt, 
akinek hisz, annál, mint amit hisz róla, vagy vele kapcsolatban.121 Az Isten és az 
ember személyes kapcsolatával hitelesített hittartalmak (kredíciók) centrálissá 
válnak a pszichikus sémákon belül és e sémák egyszersmind központi szerepet 
töltenek be a pszichikus sémák rendszerében, ezért alapvetően határozzák meg az 
egyén élményfeldolgozását és viselkedésszabályozását. Jelentőségüket fokozza az 
is, hogy többnyire a leginkább kielégületlenül maradt lelki szükségletre biztosíta-
nak folyamatosan érvényes és véglegesnek látszó megoldást. Gerd Th eißen a bib-
liai hitfogalom vizsgálata közben egyebek mellett rámutat,122 hogy a hit a Szentírás 
bizonysága szerint az emberi élet különféle kríziseiből jelent kiutat: a halálos ön-
elvesztés (lásd identitás-szükséglet),123 a tragikus kapcsolatvesztés (lásd kötődés-
szükséglet),124 a hiábavaló emberi bölcselkedés (lásd értelemszükséglet)125 és a 
morális tévelygés (lásd etikai orientáció szükséglete)126 kríziséből. A válságállapo-
tot az alapvető lelki szükségletek krónikus kielégületlensége és a megelégedés 
teljes kilátástalansága váltja ki. A hit a krízis feloldása. Az Újszövetség szerint erre 
a hit háromféle127 megélése kínál lehetőséget:

Az Isten csodálatos beavatkozásába vetett hit, ami a • valóság megváltoztatha-
tóságára épít és bizonyos abban, hogy Istennél minden lehetséges (lásd cso-
dákhoz kapcsolódó, ill. „hegyeket elmozdítani képes” hit). Ez a hit csak abban 
több és más, mint az ember természetes hite, hogy Istentől várja a valóság 
átalakítását. A csodahit legfőbb jellemzője, hogy a jelenre és a közvetlenül, 
„objektíven”, és mindenki által tapasztalhatóra koncentrál. Emiatt rendkívül 
érzékeny a racionális kritikára és könnyen áldozatul is esik neki. Ugyanígy 
ki van téve a hiszékenység kísértésének. Jézus csodáinak jelentős részénél 
megfi gyelhető, hogy a hit megelőzi a rendkívüli eseményt, hit nélkül be sem 

saság pályázatára írt díjnyertes műve, „A hit lélektana” azonban nem lelhető fel. A téma rövid össze-
foglalását lásd Vasady B., A hit és hitetlenség pszichológiája és dogmatikája, Sárospatak 1930.

121 Erre utal G. Ebeling kettős megfogalmazása: „A hit a vallás kritériuma”, „A vallás viszont a hit 
életfeltétele”. In: G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens I., Berlin 1986, 138.

122 Vö. G. Th eißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums, 
Gü tersloh 2007, 234kk. Magyarul: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái, Budapest 
2004.

123 Vö. Mk 8,34kk par., 10,43kk; Róm 4,18kk.
124 Vö. Róm 1,20; 3,22kk.
125 Vö. 1Kor 1,18kk.
126 Vö. Mt 5,29kk; Róm 7,17kk.
127 Th eißen ezek közül az Igéhez és a csodákhoz kapcsolódó hitet emeli ki. Th eißen i.m. 233kk.
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következhetett volna (vö. Mk 6,5), szemben az akkori általános felfogással, 
mely a csoda elismerésében vagy a csodával kapcsolatos állásfoglalásban 
tulajdonított szerepet a hitnek. Teológiai értelemben vett hitről a csodákkal 
kapcsolatban akkor beszélhetünk, ha a hit az eseményekben cselekvően jelen 
levő Istenre irányul. A hitnek ez a változata Istenre tekintettel vallja, hogy 
nem az van, amit önmagunkkal, másokkal, vagy a tőlünk független történé-
sekkel kapcsolatosan eddig tapasztaltunk – a mély-valóság gyökeresen eltér 
ettől, ami Isten által előidézett váratlan események révén érzékelhetővé is 
válik a számunkra.
Hit Isten szavának az igazában, aminek a segítségével a•  változatlan valóság 
átértelmezhető, új jelentést nyer, mert Isten Igéje soha nem tapasztalt megvi-
lágításba helyezi a tényeket. Ezáltal elfogadhatókká, elviselhetőkké, sőt a jövőt 
megnyitva biztatókká válnak. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása 
ugyanis új jelentést adott a halálnak és az életnek, ezzel együtt mindennek, 
ami a halálra mutat, és ami az élethez tartozik. Ahhoz képest, amint az ember 
magától látja és érti a világ és az élete dolgait, csak akkor láthatja teljesen 
másképp és akkor értelmezheti a természetesen adódótól döntően eltérő 
módon a valóságot, ha Jézus Krisztusra tekintettel hisz, aki úgy jelent meg itt 
közöttünk, hogy ugyanakkor nem volt e világból való. Ez a hit sem tekint el 
a valóságtól, de csak Isten felől, az Ő gondolatait alapul véve, az Ő kijelentésén 
tájékozódva hajlandó rátekinteni. Ezért a hívő bűnös és halandó önmagát, 
megigazítottnak és örök életet nyertnek gondolhatja, az emberi kapcsolatok 
helyett, Isten kegyelmes és örök szövetségében érezheti elrejtve az életét, a 
legérthetetlenebb dolgoknak is fellelheti az isteni értelmét, és kész áldozatok 
árán is mások javát szolgálni.
A hit mint • feltétel nélküli bizalom Istenben. Isten a bűnös ember iránt tanú-
sított elfogadó szeretetének és bűnt megbocsátó kegyelmének megmagyaráz-
hatatlan átélése ad alapot erre. Az Isten szeretetének a feltétlen volta váltja ki 
a feltétel nélküli bizalmat az emberben. A kölcsönös elfogadásnak a közvet-
lensége miatt beszél a Szentírás „az Istenben, ill. a Krisztusban lét”-ről, vagy 
Jézus Krisztus „befogadásáról” úgy, mint a hit szinonimáiról. Ennél a meg-
élési módnál a hit kognitív, ismereti tartalma háttérbe szorul, vagy csak a 
bizalomteljes nyitottság következtében válik megközelíthetővé (vö. Jn 6,69; 
8,30kk). A hitnek ez a megélési módja az eljövendőből, a teljességből táplál-
kozik. Ezért egészen fölé tud emelkedni a jelenvalónak. Nem tagadja azt, de 
viszonylagosnak, ideiglenesnek, töredékesnek tartja. A hívő az Istennel való 
közösséget a beteljesedés előízének tapasztalja, ezért nem gondolja, hogy a 
saját döntései (akár helyesek, akár tévesek) különös jelentőséggel bírnának, 
ezért a „mindenkor az Úrral leszünk” (1Th essz 4,17) örömével éli meg a 
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társas kapcsolatait, ezért a töredékesnek, a torzónak mindig látja a hiányzó 
részét is, és emiatt képes önfelejtő módon viszonyulni az emberekhez, mint 
akinek „az élete sem drága”, csakhogy a rábízott szolgálatot hűségesen be-
töltse (ApCsel 20,24).

E szempontok jól összeegyeztethetők a pszichikus sémák fentebb vázolt szerke-
zeti szintjeivel, amiből arra következtethetünk, hogy a kredíció-középpontú sémák 
kognitív és emocionális összetevői az itt felsorolt tartalmak által jelentősen növel-
hetik az adott séma súlyát a sémák összjátékában.

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy az ember természetes képességéből 
és igényéből arra, hogy higgyen, nem következik szükségszerűen, hogy Istenben 
kell találnia végső kapaszkodókat az élete, ill. az egzisztenciális igényei számára. 
Ez a hit sokkal alacsonyabb rendű támpontokkal is beéri, bár ezekkel sohasem tud 
igazán megelégedni. Magasabb szintű kielégülést nyújt, ha a társadalmilag és 
kulturálisan elérhető vallások kínálatából merít, mert azok – miközben szintén 
korlátozott kielégülésekhez juttatják – legalább felhívják a fi gyelmét arra, hogy 
közvetlenül az isteni forrásokból kellene merítenie. A keresztyén üzenet ez utóbbi 
szempontot olyan erősen hangsúlyozza, hogy az ember törekvéseit teljesen elég-
telennek nyilvánítja a kívánt cél eléréséhez, és azt hirdeti, hogy Isten érinti meg, 
szólítja a nevén és tanácsolja az embert, és Ő ajándékozza meg azzal a lehetőséggel, 
hogy közvetlen közösségben éljen Vele. A keresztyén vallás közösségi közvetítő 
közeget biztosít a kereső ember számára, de messze nem képes végső megoldások-
hoz juttatni. A vallásosság a természetes hitnek az a megélési formája, amelyben 
a hittartalmak, az élmények és a cselekmények Istenre utalnak ugyan, de létrehoz-
ni nem tudják a Vele való találkozást és folyamatos közösséget. Ehhez közvetlen 
isteni beavatkozásra van szükség. Ennek az antropológiai vetülete a teológiai ér-
telemben vett, vagyis a bibliai szóhasználat szerinti hit. Isten persze Igéjével és 
Lelkével az ember hitfunkciójához kapcsolódik, annak ad sajátos irányultságot és 
azt tölti meg mennyei tartalmakkal.
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Mindenki maga is tapasztalja, hogy az emberlét poláris tagoltságú. Életünk min-
den történését külső és belső tényezők határozzák meg, a belsők is tovább osztha-
tók tudatos és tudattalan elemekre, megkülönböztethetők bennük továbbá értelmi 
és érzelmi működési módok. Ugyanezt a szembenállást mutatja az átélés és a vi-
selkedés kettőssége a lelki jelenségek terén. Az egyik hozzáférhetetlen a külső 
szemlélő számára, csak szubjektív beszámolókból szerezhetünk tudomást róla, a 
másik megfi gyelhető, mérhető, pontosan leírható. A fi lozófi a, valahányszor az 
ember bemutatására vállalkozott, mindig kénytelen volt megkülönböztetni a 
testi, a lelki és a szellemi lét régióit. Hasonlóképpen járt el a pszichológia is. Tör-
ténete során nem tudta mindhárom szempontot egyenlőképpen érvényesíteni, 
ezért hol az egyik, hol a másik területre helyezte a főhangsúlyt. Karl Bühler nyomán 
Peter R. Hofstätter a következő ábrán szemlélteti, hogy a pszichológia az emberi 
életet az élmények, a viselkedés és az ember lelki-szellemi produktumai szempont-
jából vizsgálja.128
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128 P. R. Hofstätter, Psychologie, Frankfurt/M. 1957, 10.; Vö. Pléh Cs., Pszichológiatörténet, Buda-
pest 1992, 22k. és L. J. Pongratz, Problemgeschichte der Psychologie, München 1984.
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Az átélés és a viselkedés területét, valamint e két terület kapcsolatát és kölcsön-
hatásait a lélektan a természettudomány eszközei és módszerei segítségével tárja 
fel. Ebből az irányból közelítve azonban az ember lelki-szellemi teljesítményeiről 
és azok „végtermékeiről”, mint pl. a művészeti alkotásokról, a szociális szabályo-
zó rendszerekről, a vallásokról, vagy éppen a nyelvről vajmi keveset lehet megtud-
ni. Az átélések és a szellemi alkotások kapcsolatát és összefüggéseit a szellemtu-
dományok eszközeivel, míg az emberi viselkedés és annak külső szabályozásával 
foglalkozó szellemi rendszerek viszonyát a társadalomtudományok eszköztárával 
és elméleti apparátusával felszerelkezve kutathatja eredményesen a pszichológia 
és segíthet a megértésükben. Önmagában egyik megközelítés sem képes kielégí-
tően leírni, hogy miként „működik” az ember, ezért nagyon fontos tisztázni, hogy 
a különböző irányokból feltárt tények hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A hétköznapi életben is tapasztalunk kölcsönhatást a testi, a lelki és a szellemi 
életünk történései között. Lelki feszültségeink testi tünetekhez vezethetnek, testi 
fájdalmak pedig gyakran okoznak lehangoltságot, vagy váltanak ki agresszív in-
dulatokat. A pszichés átéléseken túltekintő, az Isten gondviselésében bízni tudó 
ember megnyugszik, és belső békesség tölti el, az elégedetlen, vagy sorscsapások 
terhe alatt élő személy viszont könnyen elvesztheti a bizalmát az isteni gondviselés 
iránt, tapasztalatai alapján esetleg hitetlenné is válik. 

E létdimenziók egymástól való függetlenségével kapcsolatban is vannak tapasz-
talataink. Lehet valaki testi nyomorúságai ellenére is derűs lelkületű ember, de 
makkegészségesen is depresszív, vagy a legsanyarúbb körülmények között is meg-
őrizheti bizalmát Isten iránt, fölé emelkedhet az adottságainak, de láthatja „bu-
rokban születettként” is teljesen értelmetlennek az életét. Nehéz tehát eldönteni, 
hogy a létünk egyes működési egységeit különálló, bár egymással kapcsolatban 
levő alkotórészeknek tekintsük, vagy egyetlen működési rendszer különböző as-
pektusaiként kezeljük őket.

Lássuk, milyen szemléletmódot képvisel a Szentírás, majd ismerjük meg a ter-
mészettudomány mai álláspontjait, végül fogalmazzunk meg egy bibliai alapon 
álló, de a tudományos kutatások eredményeit is fi gyelembe vevő teológiai véle-
ményt.

1. Bibliai szemléletmód

Egészen a múlt század derekáig általános volt a keresztyénségen belül az emberlét 
dicho- vagy trichotomikus szemlélete (a test, a lélek és a szellem közismert hármas 
felosztása a Bibliában az 1Th essz 5,23-ban szerepel). Eszerint a test és a lélek (ill. a 
szellem) nemcsak megkülönböztethetők, hanem ellentétben is állnak egymással. 
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A lélek természetesen magasabb rendű valóság, ami legmeggyőzőbben abban jut 
kifejezésre, hogy nincs alávetve a mulandóságnak, hanem halhatatlan. Ez a felfo-
gás a platóni fi lozófi a hatásaként fészkelte be magát a keresztyén tudatba. Ott is 
maradt (beleértve a reformátorok gondolkodását is)129 egészen addig, amíg a XX. 
század elején a dialektikus teológia – megerősítve bibliai teológiai felismerésekkel 
– alapvetően meg nem kérdőjelezte, majd a neuropszichológia, illetve az agykuta-
tás végképp tarthatatlanná nem tette.

a) Psziché (nefes, pszükhé)130

A Szentírás kétségtelenül használja antropológiai megjelölésekként a test, a lélek 
és a szellem kifejezéseket, de nem elkülöníthető, önálló léttel bíró részeket lát 
bennük. Claus Westermann megfogalmazása szerint az egész Bibliáról elmond-
ható, „hogy az emberről egységesen és egészlegesen gondolkodik, nem úgy, mint-
ha alkotórészekből – testből és lélekből, vagy testből, lélekből és szellemből – áll-
na.”131 Mikor Isten a teremtés-elbeszélés szerint lelket lehel az emberbe, akkor nem 
lélek költözik a testébe, hanem „lélekké lesz” (1Móz 2,7). Nem lelke van, hanem 
lélekként (személyként) él, aki lélegzik, akinek szükségletei, kívánságai és érzelmei 
vannak.132 Nincs a léleknek a testtel szemben önálló léte, hanem az az elevenség, 
az életerő fogalma. Magasabb, vagy alacsonyabb rendű összetevőkről sem beszél-
hetünk az emberléttel kapcsolatban. A magasabb, mégpedig összehasonlíthatat-
lanul magasabb rendű az, akinek a színe előtt, mint Teremtője előtt áll az ember. 
Istenképűsége is erre a kapcsolatra-rendeltségre, nem pedig valamiféle lényeg 
szerinti azonosságra vonatkozik. Nem dicsekedhet semmivel, ami halhatatlan, 
vagy más szempontból isteni természetű lenne benne. A Biblia mindkét részére 
illik Eckhart Reinmuthnak az Újszövetségre vonatkozó provokatív, de találó meg-
fogalmazása, mikor azt mondja, hogy a Szentírásnak az a szándéka, hogy „az 
embert és világát radikálisan istenietlenítse. Mivel az egy és láthatatlan Isten léte-
zik, semmisnek tekintendők az emberistenek. Az ember megfosztása isteni, ördö-
gi és varázslatos voltától azon alapul, hogy az egy, láthatatlan Isten emberré lett. 
Ez nyilvánította az isteneket és a démonokat bálványokká, amelyeket az ember 

129 Részletesen elemzi a platóni dualizmus jelenlétét és hatásait Kálvin teológiájában W. 
Schwendemann, Leib und Seele bei Calvin. Die erkenntnistheoretische und anthropologische Funktion 
des platonischen Leib-Seele-Dualismus in Calvins Th eologie, Stuttgart 1996.

130 A héber és a görög szavak átírása a „Keresztyén bibliai lexikon” gyakorlata szerint (Szerkesztette: 
Dr. Bartha Tibor, Budapest 2000.).

131 C. Westermann, Leib und Seele in der Bibel, in: H. J. Schultz (Hg.), Was weiß man von der Seele? 
Stuttgart 1967, 167.

132 H. W. Wolff , Anthropologie des Alten Testaments, Berlin 1980, 19kk. Wolff  Westermannéval 
teljesen azonos véleményt fogalmaz meg. A Biblia felfogásának áttekintéséhez lásd még Gaál B./Végh 
L. (szerk.), Az ember mint lélek, Debrecen 2009.
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állított Isten helyére.”133 Ha tehát feltételezünk valamit az emberi létben, aminek 
nem árt a halál, akkor közel állunk ahhoz, hogy egy teremtményt isteni rangra 
emeljünk, és elkerülhetetlenül dualistává válik a gondolkodásunk. Szembe kell 
állítanunk a halhatatlan lelket a halandó testtel. Amikor Jézus azzal biztatja tanít-
ványait, hogy ne féljenek azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lelket (pszichét) 
nem tudják megölni (Mt 10,28), akkor a lélek a Jézus követésére odaszánt ember 
személyét jelenti, akinek másféle élete van, mint amilyen Jézus nélkül lenne (vö. 
Lk 9,56). Élete megmentett, üdvösséget nyert élet. Ez az örökkévalóság azonban 
nem az emberlét adottsága, hanem a Krisztushoz ragaszkodó ember reménysége. 
A megszentelt lelkű ember azonban már nem pszükhikosz, hanem pneumatikosz, 
akiben habituálisan is jelen van Isten Lelke, és aki aktuálisan ugyanennek a Lé-
leknek az irányítása alatt áll (vö. Róm 8,14kk; Gal 5,25).

b) Test (bászár, szarksz, szóma)
Mivel tehát a lélek szó a bibliai szemlélet szerint az egész embert jelöli a maga 
elevenségében, látható és láthatatlan jellemzőivel, teljesen értelmetlen kérdésnek 
számít, hogy hol található az ember lelke, a vérben, a lélegzetvételben, a szívben, 
vagy netán valahol másutt. A halálban nem a létének egy része hagyja el, hanem 
az életereje. Ami megmarad, az nem az ember többé, mert az emberi testhez 
(szarksz, szóma) éppúgy hozzátartozik az életerő, mint az életerőhöz a test. Ez az 
antropológiai fogalom tehát ugyanúgy jelöli az egész embert, mint a lélek szó (1Kor 
6,16; 2Kor 7,5; 10,3; Fil 1,22; Gal 2,20), csak gyengeségében, mulandó állapotában.134 
A testi lét az ember természeti értelemben vett teremtettségét mutatja, amit ösz-
tönös törekvések hajtanak, és ami ugyanakkor a mulandóság jegyeit is hordozza. 
Negatív kifejezéssé akkor válik, ha az embert a testisége kezdi irányítani. Ebben 
az összefüggésben a szóma és a szarksz szavak jelentéstartalma is eltávolodik 
egymástól: „a szóma szellemi testté spiritualizálódik, a szarksz pedig Isten ellen-
ségévé démonizálódik”.135 Egyúttal megjelenik a dualisztikus gondolkodás is. A 
test (vágyak, szenvedélyek, önzés, önigazultság, istenellenesség) általi irányítottság 
szembe kerül az Isten Lelke általi meghatározottsággal (Róm 8,2kk; 1Kor 3,1kk; 
2Kor 10,3; Gal 5,25). Ez azonban már nem antropológiai dualizmus, hanem az 
ember kétféle létlehetőségét mutatja. Aki test szerint él, az elfordult az élő Istentől, 
nem Őhozzá igazodik, s nem Neki szolgál, hanem a test kívánságait isteníti, és 

133 E. Reinmuth, Anthropologie im Neuen Testament, Tübingen/Basel 2006, 316. 
134 Th eißen nem osztja a biblikusok által képviselt általános nézetet, miszerint a Biblia különböző 

antropológiai fogalmai eltérő szempontokból ugyan, de pars pro toto módján külön-külön is az egész 
embert jelölik. Szerinte pl. Pál részeket, rétegeket különböztet meg az emberi létben, s egy-egy aspek-
tus csak ritkán jelenti az egész embert. In: i.m. 81.

135 Th eißen i.m. 83., 86.
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azoknak rendeli alá magát. Hogy itt mennyire nem pusztán antropológiai kettős-
ségről van szó, azt az szemlélteti leginkább, hogy Pál nemcsak a testi dolgokon 
tájékozódó embert állítja szembe az Isten Lelkétől vezetettel, hanem a pszichikust, 
vagyis az emberi lélek szerint gondolkozót és cselekvőt is (1Kor 2,14; 15,44kk). Ez 
is mutatja, hogy az emberi léleknek a Biblia nem tulajdonít eleve adott felsőbbren-
dűséget a testtel szemben. Az igazi ellentét a testestől-lelkestől földi dolgoknak 
szolgáló ember és az Isten Lelkének indíttatásai között van. Amikor tehát a Szent-
írás az Istentől ajándékba kapott Lélek és a test szembenállásáról beszél, a testi 
oldalon az önmagára hagyatkozó és magabiztos egész embert érti, míg a Lélek új 
irányító központként, új rendező elvként, új motivációs energiaként jelenik meg 
az emberi életben. „’Lélek’ és ’test’ Pálnál nem egymással szemben álló szubsztan-
ciák, amelyek a ’dualisztikus’ embert alkotják, hanem a ’test’ a bűn és a halál ál-
lapotába esett ’régi’ ember történeti valóságát jelöli. Ezzel szemben a ’Lélek’ annak 
az embernek, ill. annak az őt meghatározó éltető hatalomnak a megjelölésére 
szolgál, aki a korszakváltás, vagy a ’megtérés’ után Isten igazságából él” – sum-
mázza a Római levélben mondottakat Walter Schmithals.136 A kettősség a „transz-
formáció”137 nagy lehetőségét hordozza magában, ami persze nem természetes, 
fejlődésszerű átalakulás által valósul meg, hanem az Isten Lelkének csodálatos 
műveként. Az átalakult ember testi létét sem lefelé húzó, ösztönös indulatok jel-
lemzik már (mint a szarkszot), hanem Isten Lelkének szállása lehet (1Kor 6,19), s 
energiáit Isten szolgálatába állíthatja.

c) Lélek (rúah, pneuma)
Ezzel el is érkeztünk a harmadik kulcsfontosságú bibliai antropológiai fogalomhoz, 
az ember szellemi tevékenységét és irányultságát kifejező lélek (pneuma) szóhoz. 
Az ószövetségi ruach kifejezés nem antropológiai terminus technicus, azaz nem 
az emberlét tartozéka, hanem külső hatalom, amely uralmába keríti az embert, 
vagy az ember belső világát. Eredetileg a szél, vagy a lélegzet megjelölésére szolgált, 
csak a babiloni fogság utáni kezdik használni az élet lehelete jelentéssel. Ezzel 
közelebb kerül az ember pszichikus működéséhez tartozó jelenségkörhöz. A fel-
fokozott, a normálistól eltérő pszichés megnyilvánulások (düh, levertség stb.), vagy 
sajátos hangulati állapotok hátterében szellemi hatást sejtettek. A pszichikus 
funkciókhoz közelebb kerülve is megmarad azonban az a jellegzetessége, hogy az 
embert kívülről befolyásolja. A karizmatikus vezetők (bírák, királyok) és az ek-
sztatikus próféták Isten Lelkének hatása alatt töltik be küldetésüket. A Lélek 

136 W. Schmithals, Die theologische Anthropologie des Paulus, Stuttgart 1980, 84. Vö. Eduard 
Schweizer, A Szentlélek, Budapest 1983, 73k.

137 Th eißen Pál antropológiájában traszformációs dinamikát fedez fel, in: i.m. 85kk.
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azonban ajándék marad, nem válik a személyiség részévé. Az ember különleges 
meghatározottságát fejezi ki.138 Ehhez az a képzet társul, hogy a szellemi az Isten 
jelenlétének a szférája, ahonnan kiáradást, vagy érintést tapasztal az ember.

A pneuma az Újszövetség szerint is az Isten mennyei világát jelenti. Itt már 
azonban megjelenik az emberléthez tartozó elemként is, de valójában nem mint 
alkotórész, hanem mint az én irányultsága (Róm 1,9; 8,16; 1Kor 7,34; 16,18; Jak 
4,5; 1Pt 3,4). Az antropológiai értelemben vett pneuma a személy Isten iránti nyi-
tottságának jelölésére szolgál. Az Isten, ill. a Krisztus Lelkétől megragadott ember 
a maga lelkével kapcsolódik Isten „erőteréhez” (Róm 8,15). „Amint a hívő Krisztus 
Lelkébe tagolódik, úgy hat benne Krisztus mint Lélek. Ezzel Pál lényeges antro-
pológiai tényt nevez meg, a keresztyének élete alapvető fordulatot vett, most már 
Lélek szerinti élet. A Lélek által meghatározott emberek a Lélek szférájában élnek 
és a Lélek befolyásának engednek (Róm 8,5). Mivel az Isten Lelke lakik bennük, a 
test és a halál hatalmától megszabadultak (Róm 8,6.9).”139

2. A neuropszichológiai kutatások eredményei

A XIX. század derekáig (Darwintól „A fajok eredete” 1859-ben jelent meg) a ter-
mészettudományos világ is osztotta a keresztyén teológia azon véleményét, hogy 
az ember és az egyéb teremtmények között minőségi különbség áll fenn. Egyedül 
az ember képes egy végtelen isteni létezőt feltételezni, vagy általánosabban fogal-
mazva, egyedül az ember számol tudatosan egy, az élete tapasztalati úton megis-
merhető régióján térben és időben kívül eső valósággal. Ebben a „kívül esőben” 
keresi a léte alapját és értelmét. Valójában az önmaga és a létéhez tartozó világ 
meghaladása (transzcendálása) jelenti azt a sajátosságot, ami megkülönbözteti 
minden más teremtménytől. A transzcendálás különféle útjainak és módjainak 
összefoglaló megnevezése a szellemi tevékenység. Ezt a tevékenységi kört nem is 
csupán megkülönböztető jegyként tartották számon, hanem ezen túlmenően úgy 
vélték, hogy az ember meghatározottsága is innen ered. Életét a meggyőződése, s 
nem a rá ható különféle külső ingerek irányítják. Az elmúlt száz év természettu-
dományos kutatásai szándékosan, vagy akaratlanul ezt a meggyőződést ostromol-
ták, látták el kérdőjelekkel, vagy mutatták ki tarthatatlanságát. A lehető legkülön-
bözőbb szempontokból vonultattak fel bizonyítékokat arra, hogy az emberi létnek 
végső soron csak materiális, azaz fi zikális-testi meghatározói vannak. A szellemi 

138 H.-P. Hasenfrantz, Die Seele. Einführung in ein religiöses Grundphänomen, Zürich 1986, 77.
139 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, Neukirchen-Vluyn 1991, 56.
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tevékenységek természeti folyamatokkal azonosíthatók, azokra vezethetők vissza. 
Nincs értelme az olyanfajta megkülönböztetéseknek, mint amilyen az immateriális, 
azaz lelki-szellemi folyamatok szembeállítása a fi zikális-neuronális, azaz testi 
folyamatokkal. Az idegrendszer és az agy működésének tanulmányozásával min-
den lelki és szellemi jelenség megmagyarázhatónak látszik. Így természetesen nem 
beszélhetünk a szellemi tartalmak visszahatásáról sem az emberi életre, szó sem 
lehet választási, vagy akaratszabadságról, netán célok által meghatározott cselek-
vésről, következésképpen egyéni felelősségről sem, hiszen a legmagasabb rendű 
szellemi működési módok is biofi zikai, ill. biokémiai változások következményei. 
Az érzelmi, a hangulati állapotok és a viselkedéses reakciók jó részével kapcsola-
tosan ez könnyen be is látható, de a tudat, sőt az öntudat előállása, meglétének 
szükségszerűsége, fi zikális okokra való visszavezethetősége már komoly kérdése-
ket vet fel. Ki gondolkodik, ki érez akkor, amikor azt mondjuk, hogy „gondolom” 
vagy „érzem”? S ki gondolkodik, amikor a magunk gondolataira, vagy érzéseire 
gondolunk? 

Az igazi nagy kérdéseket a testi és a lelki-szellemi létünk kapcsolatának a vizs-
gálatakor az un. „én-perspektíva” veti fel. Ellentétben az állatokkal az ember az 
egyetlen teremtmény, aki átéli az életét, akinek belső tapasztalatai vannak. A fi zi-
kális történések kívülről, független nézőpontból vizsgálhatók, az eredmények pedig 
leellenőrizhetők és mindenki számára hozzáférhetők. Természettudományosan 
csak ebből a „harmadik személyű” nézőpontból lehet közelíteni a valósághoz, arról 
azonban jóformán semmit sem lehet így megtudni, hogy az egyén miként éli át a 
benne lezajló folyamatokat. Azt a fájdalmat pl., amit az egyén átél, senki más nem 
tudja rekonstruálni magában, vagy valamilyen eszközzel teljes körűen mérhetővé 
tenni. Ez még a fi zikai fájdalmak esetén is lehetetlen, mennyivel inkább a „lelki 
fájdalmak” vonatkozásában. Azok a tudattartalmak tehát, amelyek az egyes szám 
első személyben átélt dolgokat reprezentálják, az átélés alanyán kívül közvetlenül 
senki számára nem közelíthetők meg.140 A valóságnak ez a perspektívája a klasz-
szikus tudományosság vizsgálati területén kívül esik. Vagyis a tudatos én nem 
annyira tárgya az idegrendszer- és az agykutatásnak, mint inkább feltétele. Isme-
retelméleti kérdés továbbá, hogy a tudat képes-e egyáltalán maradéktalanul fel-
térképezni saját működését. 

Szokás a két perspektíva különbözőségét a felhő és köd hasonlattal is érzékel-
tetni. Aki hegymászás közben egy felhőrétegbe érkezik, „bentről” (az egyes szám 

140 Vö. P. Becker, In der Bewusstseinsfalle? Geist und Gehirn in der Diskussion von Th eologie, Phi lo-
sophie und Naturwissenschaft en, Göttingen 2009, 42k.; ugyanezt a szempontot hangsúlyozza U. Eibach, 
Neurowissenschaft en, religiöses Erleben und Religionskritik, in: Evang. Th eol. 69. Jg. 2009/1. 5kk.
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első személy perspektívájából) úgy tapasztalja, hogy köd veszi körül, kívülről, a 
harmadik személy nézőpontja felől azonban a jelenséget felhőnek nevezzük. Ön-
magában egyik nézőpontból sem adhatunk teljes leírást a tapasztaltakról, ezért 
egyik nézőpont képviselője sem tekintheti a megállapításait kizárólagosaknak. 
Talán még szemléletesebb az a kép, amely az empirikus vizsgálatokkal feltárható 
valóságdimenziót a zenei partitúrához hasonlítja, ami természetesen nem azonos 
a felhangzó szimfónia keltette zenei élménnyel. Ez utóbbi olyannyira szubjektív, 
hogy lehetetlen róla tárgyilagosan nyilatkozni.

„Az emberi agy az egyetlen olyan rendszer, amelynek a megközelítéséhez a 
szokásos objektív (’kívülről’ történő) módon kívül még egy második, szubjektív 
(’belülről’ való) megközelítési mód is rendelkezésünkre áll. Az agy összetett vol-
tára tekintettel ennek örülnünk kellene. Bár e második megközelítési mód nélkül 
a test-lélek-probléma sohasem vetődött volna fel; viszont lenne-e akkor egyáltalán 
esélyünk arra, hogy e rendszert valaha is megismerjük?”141 Vizsgálódásunk közben 
válik világossá, hogy a szellemi folyamatoknak vannak olyan sajátosságai, ame-
lyeket hiába keresünk a fi zikai világban, ezért fi zikai okokkal nem is magyaráz-
hatók. Ilyen például a cél- és értelemorientáltság, az értékelés, vagy a szabadság.

Ha a test és a lélek (beleértve a tudat értékelő, célorientált, intuitív funkcióit és 
a fantázia-tevékenységet is), illetve általánosabb fogalmazásban az anyag és a 
szellem kapcsolatát modellező elméleteket tanulmányozzuk, akkor szembetűnik, 
hogy a felvilágosult materialista szemlélet egyáltalán nem mondható egyedural-
kodónak, hanem mellette megtalálható a spiritualista monizmus éppúgy, mint a 
dualisztikus elképzelések egész sora. A különféle álláspontok alapját a következő 
feltételezések valamelyike adja:

A létnek egyetlen alapelve van: az anyag (ehhez tartoznak a biológiai rend-1. 
szerek is). A fi zikai világ kauzálisan zárt. Minden szellemi-pszichikus jelenség 
fi zikai folyamatokra vezethető vissza, végső soron anyagi természetű. A szel-
lemi-pszichikus folyamatok nem lehetnek hatással a fi zikaiakra, a hatások 
láncolata ugyanis fordított irányú.
A létnek egyetlen alapelve van: a szellemi-pszichikus. Minden a szellemi 2. 
valóság megnyilvánulása, az anyag valójában „megjegecesedett” szellem. 
Ezért minden mögött szellemi okokat vagy célokat kell feltételeznünk. Az 
anyag nem határozhatja meg a szellemi valóságot.
A létnek két alapelve van: a materiális és a szellemi-pszichikus. Az anyag nem 3. 

141 G. Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie und Leib-Seele-Problem, in: W. Böhme (Hg.), 
Evolution und Gottesglaube. Ein Lese- und Arbeitsbuch zum Gespräch zwischen Naturwissenschaft  
und Th eologie, Göttingen 1988, 165.
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vezethető vissza a szellemi-pszichikus elvre, a szellemi-pszichikus pedig nem 
redukálható biológiai-anyagi folyamatokra. Kölcsönhatást mutatnak. Az 
emberről csak olyan megállapítások tehetők érvényesen, amelyek mind a két 
alapelvet fi gyelembe veszik.
A létnek két alapelve van: a materiális és a szellemi-pszichikus. A két alapelv 4. 
egymástól független meghatározói a létnek. Nem fedezhető föl közöttük 
kölcsönhatás.
A létnek egyetlen alapelve van, ami azonban a megismerés elől el van rejtve. 5. 
A szellemi-pszichikus és a materiális folyamatok valójában azonosak, ugyan-
annak az alapelvnek különböző kifejeződési módjai. Magáról az egységes 
elvről azonban nincsenek ismereteink.
Nem dönthető el, hogy egy vagy két alapelv létezik. A szellemi-pszichikus 6. 
folyamatok mindenesetre nem vezethetők vissza maradéktalanul biológiai-
materiális folyamatokra, ill. megfordítva.142

A szempontok és az előfeltevések rendszerét Peter Bieri egy „trilemmába” 
sűríti, mely szerint:

A mentális történés nem fi zikális (dualisztikus tétel),• 
A mentális történés a fi zikális történés területén kauzálisan hat (interakcionista • 
tétel),
A fi zikális történés területe kauzálisan zárt (természettudományos előfelte-• 
vés).143

E három tétel közül egyszerre csak kettő lehet igaz, bármely kettőhöz képest 
a harmadik ellentmondást fejez ki. A fő kérdés tehát az, hogy miként lazulhat fel 
a fi zikális történések nagyon szigorú ok-okozati rendje egy szellemi indíték hatá-
sára.

142 J. Fahrenberg, Annahmen über den Menschen. Menschenbilder aus psychologischer, biologischer, 
religiöser und interkultureller Sicht, Heidelberg 2004, 219. Vö. G. Brüntrup, Das Leib-Seele-Problem. 
Eine Einführung, Stuttgart etc. 1996, 20k.

143 Ismerteti Walach, Psychologie. Wissenschaftstheorie, philosophische Grundlagen und 
Geschichte, Stuttgart 2005, 311. 
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A fenti elvek alapján a következő főbb elméletek jöttek létre:144

Neuropszichológiai dualizmus Neuropszichológiai monizmus

Paralellizmus1.  (az agy és a szellemi te-
vékenység független egymástól, mű-
ködésük azonban egyidejű; nincs rá 
magyarázat, hogy miként történik az 
összehangolódás)
Autonomizmus2.  (független működés vé-
letlenszerű egybeesésekkel)
Okkázionalizmus3.  (az összefüggést Isten 
hozza létre és tartja fenn)
Epifenomenalizmus4.  (a tudati jelensé-
gek és az átélések fi zikális folyamatok 
kísérőjelenségei, nincs azonban ezekre 
visszahatásuk)
Interakcionizmus5.  (tudat és agyműködés 
aktív kölcsönhatásban vannak egymás-
sal)

Neutrális monizmus1.  (szellem és anyag 
egyazon ismeretlen lényeg különböző 
aspektusai)
Spiritualizmus2.  (végsősoron minden szel-
lem, nincs szellemtől független anyag)
Materializmus3.  (minden anyag; szellem 
nem létezik, ill. a szelleminek tartott je-
lenségek az anyag termékei)
Eliminatív materializmus4.  (a szellemire 
vonatkozó kifejezések leegyszerűsítő és 
elavult megnevezései neurofi ziológiai 
folyamatoknak)
Identitáselmélet5.  (a szellem az agy funk-
ciója, ami csak bizonyos szerveződési 
szinten jelenik meg; a tudati állapotok 
a központi idegrendszer állapotainak 
felelnek meg)

Messze vezetne, ha valamennyi elméletet, s képviselőinek sajátos szempontjait 
sorra ismertetnénk. Meg kell elégednünk a tágabb kategóriák jellemzésével, s 
előnyeik, valamint hátrányaik felsorolásával. Jóllehet vannak az egyes elméletek-
nek fi lozófi ai, sőt teológiai képviselői, most mégis elsősorban a természettudósok 
felismeréseire szorítkozunk.145

144 A táblázat a Vollmer által közölt áttekintés egyszerűsített változata: G. Vollmer, Evolutionäre 
Erkenntnistheorie und Leib-Seele-Problem, in: W. Böhme (Hg.), Evolution und Gottesglaube. Ein 
Lese- und Arbeitsbuch zum Gespräch zwischen Naturwissenschaft  und Th eologie, Göttingen 1988, 
146., Vö. P. Becker, i.m. 45kk. P. Neuer (Hg.), Naturalisierung des Geistes – Sprachlosigkeit der 
Th eologie? Die Mind-Brain-Debatte und das christliche Menschenbild, Freiburg etc. 2003, 71.; H. 
Walach, Psychologie. Wissenschaft stheorie, philosophische Grundlagen und Geschichte, Stuttgart 
2005, 308kk.

145 Egy friss elemzésében a protestáns teológus és fi lozófus, Friedrich Hermanni, kissé ironikusan 
kétféle „hitvallási irányzatról” beszél, érzékeltetve, hogy e két álláspont valójában „hitbeli” meggyőző-
désen, és nem bizonyítékokon alapul. Vö. F. Hermanni, Metaphysik. Versuche über letzte Fragen, 
Tübingen 2011, 147kk.
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2.1. Monisztikus pozíció

Mint már utaltunk rá, lényegében a monisztikus pozíció, annak is a materialista 
változatai uralják146 a mai természettudományos gondolkodást. Eljárási logikája 
következetesen reduktív. Abból indul ki, hogy minden mentális (pszichikus és 
szellemi) folyamat hiánytalanul magyarázható fi zikális történésekkel. Az idegrend-
szer és az agy vizsgálata nyomán beazonosíthatók azok a változások és állapotok, 
amelyek a lelki jelenségek hátterét képezik. Tehát minden mentális állapotnak 
bizonyos neuronális állapot felel meg. Valahányszor ez utóbbi állapot előáll, meg-
jelenik a hozzá tartozó mentális állapot is. Indokolatlan, sőt tudománytalan felté-
telezni, hogy van az emberi életnek olyan területe, amely akárcsak bizonyos sza-
badságot is élvezhet a fi zikai meghatározottsággal szemben. Nem szabad abban az 
illúzióban ringatni magunkat, hogy a döntéseinket mi hozzuk. Valójában az agyunk 
dönt helyettünk, a tudatunk pusztán regisztrálja, ill. ratifi kálja a már kész állapo-
tot. A természettudományos és a pszichológiai beszédmód ugyanazoknak a folya-
matoknak a leírására szolgál. A különbség pusztán annyi, hogy a pszichológiai 
megfogalmazások elnagyoltak, inkább a hétköznapi ember felszínes megfi gyelése-
ihez, mintsem a tudományos pontossághoz állnak közel. Ezért miután a pontosabb 
leírás már rendelkezésünkre áll, nem úgy kellene fogalmaznunk, hogy pl. „fáj a 
hátam”, hanem úgy, hogy „XYZ neuronjaim aktívak az agyam R régiójában”. Mi-
vel ilyen nyelven aligha fogunk beszélni, nagy valószínűséggel a jövőben is meg-
maradnak a hétköznapi pszichológia kifejezései – amint az élet más területein 
naplementét, felhőszakadást, vagy éppen szélütést mondunk –, de azokról min-
denkinek tudnia kell, hogy semmi közük a tudományos meghatározásokhoz.

A következetes redukcionizmus nem tud magyarázatot adni arra, hogy a szel-
lemi-pszichikus működés miért alkot mégis különálló egységet, s miért jött létre 
egyáltalán a tudatosság. Márpedig tagadhatatlanul fennáll bizonyos önállóság, s 
a psziché világában egészen sajátos törvényszerűségek uralkodnak. Az egyoldalú 
empirizmus – mint már mondtuk – nem veszi fi gyelembe a pszichikus állapotok 
lényegi szubjektivitását. Th omas Nagel a híres denevér-példával szemlélteti ezt. Az 
ember megpróbálhatja elképzelni, hogy milyen érzés denevérnek lenni, olyan 
képességekkel rendelkezni és úgy viselkedni, mint egy denevér. De az ember so-
hasem találhatja ki, hogy milyen egy denevér számára, denevérnek lenni. Ahhoz 
a denevér szubjektív élményét kellene átélnie.147 Az élmények minősége mindig 

146 Lásd G. Roth, Aus der Sicht des Gehirns, Frankfurt/M. 2003.; Uő, Fühlen, Denken, Handeln. 
Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt/M. 2003.; W. Singer, Ein neues Menschenbild? 
Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt/M. 2003.

147 T. Nagel, Wie es ist, eine Fledermaus zu sein? In: Gebauer, M. (Hg.), Letzte Fragen, Darmstadt 
1996, 229kk.
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szubjektív, ezért kívülről sohasem tapasztalható maradéktalanul. Az empátia révén 
az embertársi kapcsolatokban képesek vagyunk ugyan belehelyezkedni mások 
lelkiállapotába, de akkor sem azt éljük át, amit a másik személy, hanem azt, amit 
mi magunk tapasztalnánk azok között a körülmények között, amelyek éppen 
jellemzik a másik életét.

Az empirikus monizmus másik gyenge pontja az, hogy nem tud tekintettel lenni 
az alapegységek közötti kapcsolatok rendszerére. A neuronok kapcsolata pedig 
rendkívül szövevényes. Ha a szervezetet olyan egésznek tekintjük, amely lényegi 
egységet mutat, akkor feltehető, hogy a különálló alrendszereket az alkotóelemek 
kapcsolatainak jellegzetességei különböztetik meg. Minden rendszert ugyanis 
egyfelől az alkotóelemei minősége, másfelől pedig – s nem kevésbé meghatározó 
módon – azok egymással való kapcsolata jellemez. Új kapcsolati sajátságok úgy 
hozhatnak létre új rendszert, hogy az alkotóelemek ugyanazok maradnak (lásd a 
grafi t és a gyémánt példáját!). Az alkotórészek működésének elemzése tehát ön-
magában még nem ad magyarázatot olyan jelenségekre, melyek sajátosságai éppen 
a részek összekapcsolódásának a jellegéből fakadnak. A központi idegrendszer, 
azon belül is különösképpen az agy neuronjainak kapcsolatrendszerét még soká-
ig nem lesz képes áttekinteni a tudomány.148 

Az ún. emergenciaelmélet149 (az angol „to emerge” = felbukkanni, hirtelen meg-
jelenni, újonnan előállni, kialakulni kifejezésből) ezekre a megfontolásokra épít. 
Alapfeltevése az, hogy egy rendszer bizonyos komplexitás elérése után új tulajdon-
ságokat hoz létre. Ezek a tulajdonságok már nem vezethetők le az egyes alkotóele-
mek jellegzetességeiből, sem az eredeti rendszerben nem voltak (még kezdetleges 
formában sem) jelen. A tudatot eszerint az emberi idegrendszer komplexitása hozza 
létre, ami azután mint új tulajdonság vissza is hathat a rendszerre. Tudatmódosí-
tó szerek adagolásával pl. könnyen kimutatható, hogy az idegsejtek működésének 
befolyásolása hatással van a tudatra, a másik irányban viszont még nem sikerült 
egészen feltárni az oki összefüggések titkát, pedig folyamatos tapasztalatunk, hogy 
akarati döntéseinkkel az agyon keresztül irányíthatjuk pl. a mozgásunkat.  

Az emergenciaelmélet arra is magyarázatot ad, hogy mivel az új tulajdonságok 
nem az alkotóelemek tulajdonságaiból következnek, egyértelmű, hogy az alkotó-
elemek vizsgálatára alkalmas eljárási módok e tulajdonságok kutatására nem 
elégségesek. Az emberi tudat tehát empirikusan nem elemezhető, mert a szigorú 
kauzalitás körén kívül esik. Önállósága mégis korlátozott (működése ugyanis idegi 
működés nélkül elképzelhetetlen), ezért például a megváltoztatása csak az alko-

Nagel felfogását részletesen ismerteti H. Goller, Emotionspsychologie und Leib-Seele-Problem, 
Stuttgart etc. 1992, 211kk.

148 Vö. Vollmer, i.m. 159kk.
149 Az alábbiakban elsősorban P. Becker ismertetésére támaszkodom, in: Uő, i.m. 76kk.; 218kk.
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tóelemek változtatásával együtt képzelhető el. Mechanikus hasonlattal élve: egy 
autó több mint az alkatrészei összessége, vannak olyan tulajdonságai, amelyek nem 
vezethetők le egyes alkatrészek tulajdonságaiból, mert azok ez utóbbiak sajátos 
együttműködésének az eredményei. Ha azonban a jármű tulajdonságait változtat-
ni akarjuk, elkerülhetetlenül módosítanunk kell bizonyos alkatrészeken.

Ez az elmélet úgy képes értelmezni a minőségileg új tulajdonságkör – esetünk-
ben a tudat – megjelenését és önálló működését, hogy közben nem sérti meg a 
természetben érvényesülő zárt kauzalitás és az ebből következő determináltság 
elvét. A komplexitásnak azon a szintjén, amelyen az emberi agy áll, már szükség-
szerű a tudat létrejötte, vagyis nem történhet meg, hogy egy teljesen egészséges 
emberi agy tudati funkció nélkül működjön. 

Természetesen ez az elmélet is kritikai kérdéseket vet fel. Például azt, hogy miért 
csak az agy, s az is miért éppen az emberi agy szervezettségi szintjén, más komp-
lex felépítésű szervek pedig miért nem képeznek megfelelő bázist a tudat előállá-
sához. Tovább bővítve a kört megkérdezhetnénk, hogy az igencsak komplex rend-
szert alkotó baktériumkolóniáknak miért nincs tudata.

Összefoglalva: A pszichofi zikai emergenciaelmélet azt képviseli, hogy a mentá-
lis tulajdonságok, mint amilyen a tudatosság, a szubjektivitás és a célirányosság, 
emergens tulajdonságok. Reálisak, a legelemibb fi zikai valóságszint felől vannak 
meghatározva, arra ugyanakkor mégsem vezethetők vissza. Előállásuk nem ki-
számítható, hanem újszerű, és e tulajdonságok oki módon hatnak vissza a fi ziká-
lis folyamatokra.150 Olyan elmélettel van tehát dolgunk, amely megtartja az ok-
okozati következményesség elvét, egyúttal azonban lehetségesnek tartja azt a tényt, 
hogy a szellemi-pszichikus működés megjelenít valamit az emberi létben, ami nem 
vezethető le közvetlenül az anyagi világból. Viszonylagos függetlensége teszi le-
hetővé, hogy ebből a szférából olyan hatások induljanak ki, amelyek a testi-fi ziká-
lis szinten eredményeznek változásokat, jóllehet a szellemiből kiinduló, a pszichi-
kuson át a testi létig terjedő hatásláncolat jellemzőiről még aránylag keveset 
tudnak a természettudósok. 

2.2. Dualisztikus szemlélet

A dualisztikus szemlélet azt hangoztatja, hogy két alapvetően különböző, egymás-
tól függetlenül működő és egymásra vissza nem vezethető létdimenziót kell felté-
teleznünk, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak egymással, esetleg 
kölcsönhatást is mutatnak. Azoknak az elméleteknek, amelyek ezt a nézetet kép-

150 G. Brüntrup, i.m. 70.
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viselik, a kapcsolat mikéntjére kell magyarázatot találniuk. Feltételezik ugyanis, 
hogy két lényegét tekintve eltérő természetű létezőről van szó: az egyik mulandó, 
a másik halhatatlan; az egyik materiális, a másik immateriális jellegű; az egyik 
feltételekhez kötött, a másik szabad; az egyik oki meghatározottságú, a másik 
célorientált. E szemlélet hátterében mindig annak az elfogadhatatlan volta áll, hogy 
az emberi élet pusztán kémiai folyamatok összessége lenne. Lehetetlen, hogy a 
legnagyobb szellemi teljesítmények, vagy a szeretet megtapasztalásának legma-
gasztosabb pillanatai csupán biokémiai hatások eredményei, s hogy annak a cso-
dálatos titoknak, amit emberi életnek nevezünk, a halál után semmiféle folytatása 
nincsen.

A legkidolgozottabb, s az empirikus tudományosság kritériumait is fi gyelembe 
vevő dualisztikus elmélet John Eccles interakcionista felfogása. Eccles a szellemet 
és az agyat két önálló valóságnak tartja, melyek nem ugyanahhoz a létterülethez 
tartoznak. Egymással a kvantummechanika útján állnak kölcsönös kapcsolatban. 
A közöttük levő határon nem energia-, hanem információcsere zajlik, miközben 
a fi zika törvényei nem sérülnek.151 Karl Popper „három-világ”-elméletét veszi 
alapul, amely szerint 

a fi zikai világ (anyag, kozmosz energiája, élőlények biológiai felépítése, bele-• 
értve az emberi agyat, de ide tartoznak a civilizációs produktumok is), 
a pszichikus világ (szubjektív tapasztalatok: észlelések, gondolatok, érzelmek, • 
törekvések, emlékek, álmok, fantáziák) és a 
szellemi világ (az emberi szellem alkotásai: elméletek, kulturális örökség, • 
intézmények, irodalom, zene, festészet, technológia stb.) egymástól függetle-
nül létezik, a szellemi világ azonban a pszichikus világ közvetítésével képes a 
fi zikai világra hatni. Az első és a második, valamint a második és a harmadik 
világ között közvetlen a kapcsolat.

Ha a szellemi világnak a fi zikaira gyakorolt hatását vizsgáljuk, azonnal alapve-
tő logikai akadályokba ütközünk. A fi zikai világot kauzális zártság jellemzi. A 
zártság és a kauzalitás egymást feltételezik. Egy nyitott rendszerben nem érvénye-
sülhet az ok-okozati elv. Ha viszont a kauzális lánc megbonthatatlan, akkor a 
nem-fi zikális szellemi-pszichikus hatások sem jelenhetnek meg a fi zikai világban. 
Mentális folyamatok csak úgy befolyásolhatnák a fi zikai folyamatokat, ha energi-
át adhatnának át nekik, ami viszont sértené az alapvető megmaradási törvényeket. 
De ugyanez történne akkor is, ha a fi zikai világ juttatna energiákat a szellemi vi-

151 Vö. G. Brüntrup, i.m. 46. Ugyanitt és a következő oldalakon megtaláljuk Eccles elméletének 
részletes leírását. Ismertetésemet erre alapozom, valamint E. Drewermann, Atem des Lebens. Die 
moderne Neurologie und die Frage nach Gott, 2. Die Seele. Zwischen Angst und Vertrauen, Düsseldorf 
2007, 691kk.
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lágnak.152 Nagyon világosnak tűnik ez a gondolatmenet, pedig ehhez ragaszkodva 
olyan hétköznapi jelenségek is megmagyarázhatatlanok lennének, mint amilyen 
az akaratlagos mozgásirányítás. Az interakcionizmus ezért kénytelen megkockáz-
tatni azt az állítást, hogy a fi zikai világ nyitott a mentális befolyásra. De nem 
energiaátvitel, ill. -átadás, hanem információátadás útján. A gondolat és az agy 
kölcsönhatását Eccles a következőképpen érti: „Mentális történések kvantumme-
chanikai hatások révén megváltoztathatják az agyban az idegvégződések memb-
rán-hólyagocskáiból az átvivő-anyag kibocsátását anélkül, hogy közben a fi zika 
megmaradás-tételei sérülnének. Ilyen módon egy olyan mentális történés, mint 
amilyen az akaratlagos elhatározás, kiválthatja a szokásos neuronális kapcsolási 
körön át a kívánt agyi reakciókat. Ez esetben a mentális történések nem közvetle-
nül indítanak el egy izgalmi aktivitást az idegsejtek kapcsolódási helyén, hanem 
az átvivő anyag kibocsátásának a valószínűségét változtatják meg.”153 Újabb kvan-
tummechanikai megállapítások tovább erősítik az információ jelentőségét a mik-
rofi zikai hatások területén. David Bohm „aktív információról” beszél.154 Igazolha-
tónak véli, hogy a kvantumok szintjén az információ hatóerőként működik. Ezzel 
úgy törik meg a fi zikai világ zártsága, hogy közben a benne uralkodó törvénysze-
rűségek érintetlenül maradnak. Kérdés persze, hogy ha az emberi szellem, mint 
immateriális valóság, képes a materiális világot befolyásolni, ez miért csak az 
agyban történhet meg.

A dualista felfogás egyik haszna, hogy nem engedi feláldozni az ember felelős-
ségét a determinizmus oltárán. Másik pedig az, hogy a transzcendens valóságból 
érkező szellemi hatások életformáló voltára tudományos magyarázatot ad. Fenn-
áll azonban az a veszély, hogy az emberi élet szellemi-pszichikus dimenzióját 
akaratlanul is magasabbra értékeljük, mint a fi zikális-testit. Ez könnyen a testi lét 
megvetéséhez vezet.

2.3. Komplementáris felfogás

Mindkét megközelítés egyidejű létjogosultságát hangsúlyozza a komplementáris 
felfogás.155 A mára közkeletűvé vált kifejezést először a kvantumfi zika területén 
használták (Niels Bohr) annak érzékeltetésére, hogy a valóság nem mindig írható 

152 Brüntrup, i.m. 49.
153 Brüntrup, i.m. 53.
154 Uo. 147.
155 Ezt a nézetet képviseli J. Fahrenberg, i.m. 222k., és tanítványa H. Walach, i.m. 321kk. A komple-

mentaritás elvének teológiai értékeléséhez magyar nyelven lásd: Bolyki J., A természettudományok 
kérdései a XX. század teológiatörténetében, Budapest 1980.
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le egyértelmű defi níciókkal. Bizonyos esetekben egymással ellentétes, sőt egymást 
kizáró állítások fogalmazhatók meg, ill. kell, hogy megfogalmazódjanak ugyan-
arra a tárgyra nézve, ha teljes jellemzést akarunk adni róla. Az eltérő megállapí-
tások különböző nézőpontokból születnek, és egyidejűleg helytállóak, bár helyt-
álló voltuk egyidejűleg nem igazolható. A komplementaritás fogalma arra utal, 
hogy az egymástól alapvetően eltérő megismerési módok és eredmények nem 
kerülnek az igaz és a hamis címke alatt egymással ellentétbe, hanem egymást 
kiegészítve a valóság teljesebb bemutatását teszik lehetővé. 

A testi-fi ziológiai folyamatok és a mentális állapotok külön-külön aránylag ki-
fi nomult módszerekkel vizsgálhatók, a viszonyuk azonban csak akkor lenne meg-
határozható, ha találnánk egy olyan kategóriát, amelyhez mind a kettő odasorol-
ható lenne. Annak a megállapításnak, hogy „A ugyanaz, mint B”, csak abban az 
esetben van értelme, ha meg tudjuk nevezni, hogy mi ugyanaz bennük. Ilyen ka-
tegóriánk azonban nincs az átélések és a neurofi ziológiai folyamatok viszonylatá-
ban, ezért azok egymással nem is magyarázhatók.156 Nem tehetünk mást, minthogy 
mindegyiket önálló területként kezeljük, és más-más módon közelítünk hozzájuk. 
Közben meghagyjuk mindkét megközelítésnek azt a jogát, hogy saját kutatási 
módszereivel, fogalmi készletével és hivatkozási logikájával éljen. Következéskép-
pen a lelki jelenségek vizsgálata közben azonos súllyal jelennek meg (néha ütköz-
nek is) a természettudományos és a szellemtudományos-hermeneutikai megköze-
lítési módok. A neuronális oldalt kísérletek és megfi gyelések útján tárhatjuk fel, 
míg a szubjektív élmények interpretációt igényelnek. A módszerek nem cserélhe-
tők fel. Élményeket nem lehet megfi gyelni, fi zikai folyamatok megfi gyelése pedig 
nem helyettesíthető interpretációval. Harald Walach hozzáteszi, hogy egy ilyen 
több-szempontú megközelítés esetén tulajdonképpen nem is a valóságról magáról, 
hanem a valóság valamely megjelenési módjáról (vagyis egy jelenségről) szólnak 
a megállapítások,157 ezért egyik szempont képviselője sem léphet fel azzal az igény-
nyel, hogy az ő megfi gyelései és megállapításai felelnek meg a valóságnak.

A komplementáris logika érvényesítése a test-lélek-szellem-probléma tisztázá-
sában megengedi a különböző létdimenziók önállóságát, nem segít viszont a kap-
csolatuk megértésében. Ezt a területet érintetlenül hagyja. Holott a kölcsönhatás-
ok megértése az egyik legfontosabb része lenne a tisztázási folyamatnak.

Walach megállapításaihoz nagyon hasonló és a Biblia emberszemléletéhez is 
közel álló következtetésekre jut a protestáns teológus, Friedrich Hermanni.158 Azt 
javasolja, hogy az ember személy-voltának átfogóbb kategóriájában kapcsoljuk 

156 Vö. H. U. Hoche, Einführung in das sprachanalytische Philosophieren, Darmstadt 1990, 198kk.
157 Walach, i.m. 322.
158 F. Hermanni, Das Leib-Seele-Problem, in: Uő, Metaphysik. Versuche über letzte Fragen, Tübingen 

2011, 147-166.
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össze a fi zikális-materiális és a dualista megközelítés eredményeként megfogal-
mazott igazságokat. Egy fi zikai állapot és egy mentális állapot között az azonosság 
akkor látható be a legkönnyebben, ha olyan valóságelemet találunk, amelynek ezek 
egy-egy aspektusát jelenítik meg, és amely mindkettő lényegét kifejezi.159 Az ember 
mint személy képes tudatosan érzékelni a saját lelki rezdüléseit, és azokról szub-
jektív átélésekként egyes szám első személyben számot is tud adni. Ugyanakkor 
egy kívülálló harmadik személy perspektívájából is képes elemezni ugyanezeket 
az állapotokat és folyamatokat. A személy állapotai Janus-arcúak: „kívülről úgy 
mutatkoznak mint test és testi állapotok, belülről nézve pedig mint lélek és lelki 
állapotok. […] A természettudomány és a pszichológia ugyanazzal foglalkozik, a 
pszichológia azzal, ami szubjektív, a természettudomány pedig azzal, ami inter-
szub jektív perspektívából látható”.160 Ebből az következik, hogy a személy egyazon 
állapotára két különböző magyarázat adható (egy neurobiológiai és egy pszicho-
lógiai), amelyek külön-külön is teljes értékűeknek tekinthetők, és nem kell egy-
mással szigorú következményes kapcsolatban állniuk. Különböző fi zikális folya-
matok előidézhetnek azonos szubjektív átéléseket, és megegyező fi zikális állapotok 
eltérő élmények hátterék képezhetik.161  

3. Teológiai-antropológiai következtetések

Csak úgy tehetünk kísérletet arra, hogy a bemutatott neuropszichológiai elméle-
teket teológiai horizontba állítjuk, ha fi gyelemmel vagyunk az ember hétköznapi 
tapasztalataira, a természettudományos kutatások eredményeire és a keresztyén 
emberkép témánkra vonatkozó elemeire. Elsősorban két olyan témakör kínálko-
zik, amelyekben az előbbi szempontok mindegyike érvényesíthető: a szellemi-
pszichikus folyamatok célirányossága (intencionalitás) és az akaratszabadság 
problémája.162

159 Hermanni, i.m. 162k.
160 Hermanni, i.m. 163.
161 A göttingeni neurológusra, O. Creutzfeldtre hivatkozva Ulrich Barth szintén arra a következte-

tésre jut, hogy „a neurológiai agykutatás és az intencionális tudatelemzés egy és ugyanazon jelenségnek 
a két egymással összeegyeztethető és egymást kiegészítő leírási formája, mely jelenség másképp nem, 
csak ebben a kettősségben ragadható meg. Bár tartalmiról nem, de metodikai pszichofi zikai paralle-
lizmusról mindenképpen beszélhetünk: a tapasztalataink és értelmünk transzcendentális feltételeiről 
szóló refl exió nem akar és nem tud semmit mondani arról a materiális apparátusról, amelynek segít-
ségével az értelem előáll. […] Viszont az agy anyagának természettudományos elemzése sem képes 
megmagyarázni a tudatot (mint tapasztalatot), vagy a szellemet.” In: U. Barth, Religion in der Moderne, 
Tübingen 2003, 451.

162 Becker idézett művében ide sorolja az érzetek személyes minőségének (kvália) kérdését is, in: 
Becker, i.m. 168kk. Ennek azonban csak áttételesen van teológiai jelentősége.
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3.1. Intencionalitás

Az emberi tudat nemcsak észleli a valóságot, hanem jelentőséget is tulajdonít neki, 
sőt képes a lehetőségek irányában teljesen eltávolodni a számára tapasztalható 
valóság régiójától. Az értelmezésnek – akár a múlt felé, akár a jövőbe tekint – olyan 
szellemi karaktere van, ami idegrendszeri működésekkel nem magyarázható. A 
valóság „meghosszabbításának”, a valóság-elemek belső „újrarendezésének” a 
képessége nélkül az ember mindenre csak reagálni tudna: vagy közvetlen hatá-
sokra adott válaszként, vagy pedig a belsőleg egy az egyben leképzett világra rea-
gálva. Ekkor azonban inkább robotra hasonlítanánk, mintsem emberi lényre. Az 
un. reprezentációelmélet csak arra ad választ, hogy a valóságról szerzett benyo-
másaink motoros, aff ektív és kognitív sémákban raktározódnak a pszichében, a 
kombinációikról, egységes egésszé történő rendeződésükről már nem tud felvilá-
gosítást adni. S akkor még nem beszéltünk az emberi szellemnek arról a képessé-
géről, hogy az adottságoktól egészen eltekintve keresi a teljeset, a tökéleteset, az 
örökkévalót, a végtelent. Pedig mindenki tapasztalja, hogy a tevékenységeink nagy 
része előre mutat, a jövővel kapcsolatos terveinkbe illeszkedik, a jövőt készíti elő. 
A jelenben a jövő számára élünk. Egyedül az ember nyitott a jövőre. A még meg 
nem valósult dolgok vonzása szab irányt jelenlegi tevékenységeinknek és gondo-
latainknak. „A kimondottan szellemi tevékenységeket az jellemzi, hogy céljaik 
ebben a világban nem teljesülhetnek […]. Ez azt jelenti, hogy amikor a szellem 
célokat fogalmaz meg magának, semmilyen határnál nem torpan meg, ezért az 
önmaga megvalósításához rá van utalva arra, hogy minden véges létet – beleértve 
a sajátját is – transzcendáljon.”163 W. Pannenberg ezt az ember végtelen nyitottsá-
gával hozza kapcsolatba. Az ember az a lény, aki semmit sem tud egészen és vég-
érvényesen lezártnak tekinteni. „Szükségletei fölülmúlnak mindent, amit a kielé-
gítésük érdekében tervezni és kigondolni képes. Azok a szükségletek, amelyek 
materiális javak által nem elégülhetnek ki, éppen emiatt szellemi szükségletekké 
válnak.”164 Mivel a fi ziológiai és a pszichikus szükségleteket folyamatosan szellemi 
szükségletek kísérik, elkerülhetetlen, hogy a közvetlen érzékszervi tájékozódást 
kiegészítse a fantázia.165 A fantázia teszi lehetővé, hogy az ember eltávolodjon ta-
pasztalati világától és kedvére beleélje magát új helyzetekbe. Vagyis e szellemi 
ugrással nem pusztán a már tapasztalt világot jeleníti meg újra, hanem egy addig 
még soha nem létezőt teremt meg, vagy ennél is továbbmenve a minden lét alap-
jára és minden létező teremtőjére, Istenre kérdez rá. A teológia a XX. században 

163 W. Weier, Das Phänomen Geist, Darmstadt 1995, 68.
164 W. Pannenberg, Was ist der Mensch? Göttingen 1962, 19.; Vö. Uő, Anthropologie in theologischer 

Perspektive, Göttingen 1983, 365kk.
165 Pannenberg, i.m. 21.
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nem szívesen beszélt a fantáziáról, ahhoz a valótlan, az értelmetlen, vagy az illuzó-
rikus képzetét társította. Pedig a hit sohasem csupán a látható módon valóságosra 
tekint, hanem az Istennél lehetségesre is. Ez pedig képzelőerő nélkül lehetetlen. 
Istenre nézve a fantázia nemcsak a meglevőből alkot valami addig ismeretlent, 
hanem számol a valóság gyökeres megváltozásával, mi több, az új teremtéssel is. 
Ezért nem kell megelégednie a valóság lehető legteljesebb megismerésével, s nem 
kell kényszerítve éreznie magát arra, hogy alkalmazkodjon a valósághoz, vagy 
hogy saját erőből próbáljon változtatni rajta.166 

Mások, mint pl. Winfried Weier,167 nem a fantázia-tevékenységben, hanem az 
intuícióban vélik felfedezni a szellem legelemibb megnyilvánulását. Míg a fantázia 
az elképzelhetőből konstruál valami újat, addig az intuíció lényegi vonása, hogy 
éppen az elképzelhetőtől tekint el. Helyette az alapelvet kívánja megragadni, ami 
viszont már nem elképzelhető. Szellemnek tehát azt az intuitív megértési módot 
kell tartanunk, amely által a dolgok értelme, értéke és lényegi tartalma fogható fel. 
Mégpedig nem érzékszervi tapasztalás és megfi gyelés, sem nem racionális követ-
keztetés útján, de még nem is ráérzéssel, hanem belátás és lényeglátás által. Ezért 
„minden intuíció valami, másból le nem vezethető nóvumot”168 jelenít meg. Va-
lójában túllép a tények világán a lényeg irányába, s nem is csak minden tényleges, 
hanem minden lehetséges megvalósulás alapelvét és értelmét ragadja meg. Az 
intuíció ablakot nyit a végtelenre és az abszolútra, ezért tud az emberi szellem 
dacolni mindennel, ami véges, viszonylagos, vagy feltételekhez kötött. Ez a meg-
ismerési mód tehát transzcendentális, mert nemcsak az empirikus valóságra fi gyel, 
hanem azokra a feltételekre is, amelyeknek a tapasztalható valóság a létét köszön-
heti.169 

166 Vö. W. H. Ritter (Hg.), Religion und Phantasie. Von der Imaginationskraft  des Glaubens, Göt-
tingen 2000. különösen 76kk; 151kk. Valamint J. Scharfenberg, Einführung in die Pastoralpsychologie, 
Göttingen 1985, 55.

167 W. Weier, Das Phänomen Geist, Darmstadt 1995, passim.
168 Uo. 23.
169 A XX. század utolsó évtizedében a pszichológia élénk érdeklődést mutatott az intuíció jelensége 

iránt. Az egyik összefoglaló defi níció a következőképpen hangzik: „Az intuíció összetett ítéletalkotási 
folyamat, amelyben sok szempontból és többnyire igen gyorsan megy végbe a szelektálás és az interpre-
táció. Általában anélkül történik ez, hogy az ítéletalkotó tudná, hogyan jött létre az ítélet. Sokszor még 
az sem ismert, hogy milyen ítélet született. Inkább praktikus tudásról van szó. Az egyén úgy hajt ja 
végre a cselekedetet, mintha az tudatos lenne a részéről. Az intuíciók persze – mint minden ítéletalko-
tás – lehetnek igen találók és gyümölcsözők, de nem feltétlenül azok. Nem mindig kreatívak, ese-
tenként lehetnek megszokottak és sztereotipek is. Többnyire azonban összetett benyomásokat integ-
rálnak specifi kus és átlátható képekbe. Intuíció által tehát a komplexitás termékennyé, vagy éppen 
sablonossá tehető. Ezért célszerű az intuíciót formálni, alakítani – pl. szaknyelvi refl ektálással, ill. szak-
szerű kérdésfelvetések által.” B. Schmid, Wirklichkeitsverständnisse und die Steuerung professionellen 
Handelns in der Organisationsberatung, In: Ch. Schmitz/P. Gester/B. Heitger (Hrsg.), Managerie, 
Hei delberg 1992, 123. Ez a defi níció, mint a pszichológiai meghatározások általában, nem tulajdonít 
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3.2. Szabad akarat

Az intencionalitáshoz közvetlenül kapcsolódik a szabad akarat kérdése. Csak 
akkor beszélhetünk ugyanis akaratszabadságról, ha az ember képes függetleníte-
ni magát az életét meghatározó feltételektől. Mindenkinek van szabadságtapasz-
talata. Sokszor érezzük, hogy kényszerítő körülmények határozzák meg a dönté-
seinket, de számos helyzetben az a benyomásunk, hogy szabad választás előtt 
állunk. Ha például azt látjuk, hogy egy ésszerűtlen és a magunk számára kedve-
zőtlen lehetőség is kínálkozik, amit ugyanúgy választhatnánk, mint az indokol-
hatót és kedvezőt, akkor nyilvánvaló a döntési szabadság. A szabad döntés lehe-
tőségére utal az a tény is, hogy ugyanaz a személy, teljesen azonos feltételek mellett 
eltérő döntéseket képes hozni. Talán e felsorolt helyzeteknél még egyértelműbben 
fejeződik ki a döntési szabadság olyankor, amikor valaki tudatosan vállal áldoza-
tot, vagy noha elkerülhető lenne, mégis a szenvedést jelentő, vagy fájdalommal 
járó utat választja. Ilyenkor minden adottságszerű indíték önkímélésre, menekü-
lésre, elkerülésre ösztönöz. Önként szembe menni a kellemetlennel csakis szabad 
döntés alapján lehet. Ha nem lenne meg a szabadságnak ez az alapérzése bennünk, 
akkor nem éreznénk magunkat felelőseknek a tetteinkért, akkor ugyanis fi zikális 
szinten eldőlt folyamatok tudatos kivitelezői lennénk. A természettudósok között 
sokan képviselik ezt a felfogást. A híres Libet-kísérlet170 szerint az agyban kb. fél 
másodperccel hamarabb megtörténik a döntés egy cselekvés végrehajtására, mint 
ahogy a tudatos elhatározás megszületik. Egyetlen esetet sem regisztráltak a kí-
sérletek, amelyben akár csak ugyanarra a pillanatra, vagy későbbre esett volna a 
mozgást elindító agyi aktivitás, mint a döntéshozatal. Tehát úgy tűnik, hogy az 
akarati döntés nem oka a mozgásnak, hanem kísérő jelensége, maga a „döntés” 
tudattalanul már előtte megtörténik. Arra is fény derült azonban, hogy a tudatnak 
mintegy „vétójoga” van a fi zikális történésekkel szemben, azaz leállíthatja, vagy 
módosíthatja, a cselekvést.171 Hosszabb – nem reakciószerű – döntési folyamatok 
rendkívül összetettek, rengeteg szempont érvényesül bennük, így többszörös, vagy 

az intuíciónak olyan felismerést, ami túlmutatna az egyén számára rendelkezésre álló információkon, 
inkább a gondolkodásban és a cselekvésben megjelenő, vagy továbbra is tudattalanul érvényesülő „nem 
tu datos tudásról” beszél. Egyedül az alaklélektani szemlélet feltételezi, hogy az egész nemcsak több, 
hanem más is, mint a részek összessége, vagyis amikor intuitíve a részek új összefüggésbe kerülve egy 
addig nem észlelt egésszé állnak össze, akkor új valóság jelenik meg, nem pusztán az addig ismertet 
látjuk meg más szemszögből.

170 Vö. B. Libet, Haben wir einen freien Willen? In: Ch. Geyer (Hg.), Hirnforschung und Wil lens-
freiheit. Zur Deutung der neusten Experimente, Frankfurt/M. 2004, 268kk.

171 Újabban maga Benjamin Libet is nagyobb hangsúlyt helyez a tudat vétó-funkciójára, amellyel 
kapcsolatban viszont nem mutatható ki megelőző „készenléti potenciál”. Lásd: B. Libet, „Mind Time”. 
Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt/M. 2005.
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sokszoros módosításon esik át az eredeti, nem tudatos „döntés”. Az ember akarat-
szabadsága éppen abban áll, hogy a szervezet a külső és belső ingerekre nem 
pusztán reagál, hanem az önkéntelen és nagyon természetes reakcióival szöges 
ellentétben álló döntést is hozhat. Be kell azonban látnunk, hogy az ember viszony-
lag ritkán él ezzel a szabadságával. Eleve lemond mozgásterének jó részéről, hogy 
kímélje magát a folytonos döntéshozásoktól. Minden szokás-, és attitűdkialakítás, 
minden elköteleződés önkéntes lemondást jelent a szabad akarat gyakorlásának 
egy részéről. Teológiai szempontból ez azt jelenti, hogy amikor az ember valami-
nek, vagy valakinek az uralma alá adja magát, akkor egyben fel is adja a szabad-
ságát (vö. 1Kor 6,12; 10,23). Hogy mit, vagy kit tekint olyan hatalomnak, amelynek 
kész a szolgálatába állni, az szabad döntésére van bízva. Döntését követően viszont 
már szolga: szolgája valaminek, ami része a teremtett világnak, vagy pedig az élő 
Isten szolgája. Ez utóbbi szolgálat egyben szabadság is, hiszen semmitől nem függ 
az ember többé, s ezután egyetlen olyan hatalomtól sem kell tartania, ami e terem-
tett világhoz tartozik (Róm 8,21; 2Kor 3,17). Ezzel persze nem akarjuk azt állítani, 
hogy az emberi életre ható külső-belső körülmények egyszerre elvesztenék jelen-
tőségüket. Továbbra is számítanak szellemi, vagy testi adottságai, számít, hogy 
mely korban és történetesen hol él, hogy milyen információk jutnak el hozzá, hogy 
milyen tapasztalatokra tett szert a korábbi életében, továbbá hogy mit valósíthat 
meg az elképzeléseiből és a vágyaiból. Az ember olyan értelemben lehet szabad 
ezektől az adottságoktól, hogy maga határozhatja meg, miként viszonyul hozzájuk, 
mely nézőpontból értelmezi, és az életére nézve miként értékeli azokat. Ez a sza-
badsága megvan minden embernek. A Lélek szabadságában élő ember abban 
különbözik a többiektől, hogy a nézőpont megválasztásakor, az értékelés és az 
értelmezés szempontjainak kiválasztásánál valódi alternatíva áll a rendelkezésére, 
ugyanis Annak a szemével láthatja, és Annak az értelmezései alapján élheti át a 
teremtett valóságot, Aki nem e világból való. 

Wilfried Härle a mai természettudományos kutatások eredményeire tekintettel 
is indokoltnak tartja, hogy különbséget tegyünk formális és tartalmi szabadság 
között.172 A formális szabadság az ember döntési képességére vonatkozik, amellyel 
az adott lehetőségek körén belül maga határozhatja meg, hogy mit tesz, ill. mit 
nem kíván megtenni. Ennek a szabadságnak a külső körülmények és a belső 
neurobiológiai folyamatok szabnak határt. Mivel a cselekvési döntést neuronális 
diszpozíció előzi meg, nem beszélhetünk akaratszabadságról. Az ember nem tudja 
befolyásolni, vagy megváltoztatni az akarást létrehozó fi zikai folyamatokat, pusz-
tán a cselekvési (kivitelezési) lehetőségek közül választhat. A tartalmi szabadság 

172 W. Härle, Menschsein in Beziehung. Studien zur Rechtfertigungslehre und Anthropologie, 
Tübingen 2005, 296, 303.
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szabadítás útján áll elő. Nem része az emberi természetnek. Magától egyetlen ember 
sem juthat el erre a képességre, hanem csak képesítettség révén. Úgy szabadulha-
tunk meg a függőségeinktől, ha Jézus Krisztusban megtaláljuk igazi rendelteté-
sünket (vö. Jn 8,31k; Gal 5,1). Ez a szabadság szellemi tartalmakhoz (alapvető 
valóságértelmezési támponthoz) van kötve, így az adottságoktól függetlenül, nem 
ritkán azokkal dacolva élhető meg.

3.3. Isten Lelke és a mi lelkünk

Végül azt a kérdést kell még feltennünk, hogy a test-lélek-szellem kérdéskörre 
vonatkozó természettudományos ismeretek birtokában miként képzeljük az Isten 
Lelkének munkáját az emberi életben, illetve a legmagasabb rendű szellemi műkö-
dés, a hitbeli meggyőződés életformáló hatásait.

Már többször tettünk utalást arra, hogy a „lentről fölfelé” (a testi folyamatoktól 
a pszichikus működésen át a szellemi tevékenységig) ható kauzalitás magyaráza-
ta kevéssé jelent problémát a természettudományos gondolkodás számára. Fordí-
tott irányban viszont már meglehetősen nagy a tanácstalanság. Az idegélettani 
kutatásokból arra következtethetünk, hogy az agy által összegyűjtött és összekap-
csolt információk a tudatban rendeződnek, mintázatot nyernek és válnak azután 
„kezdeményezőjévé” és rendező elvévé az átéléseknek és a viselkedésnek. Ez egy 
értelmező, értékelő mozzanat, melynek révén az újonnan megjelenő benyomáshoz 
többletinformáció (rend, mintázat, forma) járul. Így összefüggésbe kerül már 
meglevő tapasztalatokkal, egy nagyobb egész részévé válik, olyan rendbe ágyazó-
dik, ami jelentést és jelentőséget kölcsönöz neki. Hasonló megy végbe, mint ami-
kor valaki egy könyvet olvas. Betűket, betűsorokat, interpunkciókat lát maga előtt, 
amelyek szavakká, mondatokká és értelmes szöveggé állnak össze a fejében. Az 
egész felől nyernek értelmet a kisebb egységek is. A megértést követően ezek el is 
veszítik jelentőségüket, a szöveg értelme függetlenné válik a hordozó közegtől (pl. 
hogy mekkorák voltak a betűk, milyen formátumú a könyv, stb.). Életünk mentá-
lis folyamataiban az értelemtartalmat, a mintázatot, a rendező elvet a személyes 
meggyőződésünk különböző aspektusai biztosítják; mindaz, amit meggyőződés-
sel hiszünk a világról, önmagunkról és a kapcsolatainkról. Ezek a tartalmak az 
élettörténet során folyamatosan változnak, alakulnak, árnyaltabbakká válnak, 
bizonyos esetekben az ellenkezőjükbe fordulnak át. Tekintélyes részük azonban 
továbbfejlődés nélkül raktározódik a tudattalanban, s onnan, mintegy a kulisszák 
mögül „rendezi” az átélés és a viselkedés aktuális folyamatait. Így történhet meg, 
hogy netán gyermekkori élethelyzetekhez illő értelmezések határozzák meg a jelen 
történéseihez való viszonyulásunkat. Mindenkinek fontos életfeladata, hogy „kar-
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bantartsa” a meggyőződésrendszerét. Némelyek ezt úgy hajtják végre, hogy jó 
pozitivisták módján igyekeznek mindig a realitáshoz igazítani a feltevéseiket. Az 
élet leglényegesebb kérdéseiben (mint amilyen pl. az életünk értelme, az önbecsü-
lésünk, a kötődéseink, az etikai tájékozódásunk kérdései) azonban a realitáselv 
elégtelennek bizonyul, ezért rá vagyunk utalva, hogy szellemi forrásokból merít-
sünk értelmezési mintákat. Ilyen forrás az Isten kijelentése, amely új megvilágí-
tásba, mi több, az Isten jelenléte révén új erőtérbe is helyezi a lelki történéseket.

„Föntről lefelé” irányuló hatást a pszichológia a pszichikus és a testi folyamatok 
kölcsönhatásának a szintjén a pszichoszomatikus megbetegedésekben, a szellemi 
és a pszichikus történések viszonylatában pedig a diszfunkcionális kognitív sémák 
betegítő és az újraértelmezés gyógyító hatásában éri tetten.

a) A psziché és a testi működések közötti kapcsolatról régóta beszél a pszichoszoma-
tikus orvoslás.173 Arról mindig is volt tudomása az embernek, hogy a testi betegsé-
gek és gyengeségek kihatnak a lelkiállapotra is, ill. a testi egészség lelki kiegyensú-
lyozottságot eredményezhet (bár egyáltalán nem szükségszerűen ered ményez is). 
Arról is voltak mindig sejtések, hogy a lelki zavarok, vagy a szellemi élet rendezet-
lensége (pl. a bűn), előbb-utóbb testi elesettséghez, vagy betegségtünetekhez vezet-
hetnek (Zsolt 31,11; 32,4; Jn 9,2; 1Kor 11,30). 

Már a pszichoanalízis kezdeti időszakában fény derült arra, hogy elfojtott ér-
zelmi konfl iktusok folyamatos szorongást okozhatnak, ez állandó izgalomban 
(készenléti állapotban) tartja a vegetatív idegrendszert, ami végül szervi funkció-
zavarokhoz majd megbetegedéshez vezethet. Egy betegség tehát a lelki feszültség 
kifejezője lehet. Szinte azt mondhatnánk, hogy a szánk helyett beszél a problémá-
inkról. Azok a félelmek és vágyak ugyanis, amelyeket valamilyen okból nem jut-
tathatunk kifejezésre, és amelyeknek megfelelően nem cselekedhetünk, azaz nem 
távolodhatunk el a félelmünk forrásától (mert pl. ez éppen a saját szülőnk, vagy 
felettes-énünk), vagy nem közeledhetünk a kívánságunk tárgyához (pl. mert 
megtiltották), tünetek útján kezdenek beszélni.

Megfi gyelték, hogy a testi betegség megjelenésével a lelki feszültségek csökken-
nek. A tünetek mintegy szimbolikus megjelenítései, s egyben értelmezései is a 
tudatból kizáródott feszültségterhes élményeknek. A tünetképzés tekinthető tehát 
egyfajta megoldási kísérletnek az adott problémára. Ezek a megfontolások első-
sorban az un. konverziós tünetekre illenek. Kevésbé van szimbolikus jelentése a 
tüneteknek a pszichoszomatikus problémák másik csoportjában, a funkcionális 

173 Lásd B. Luban-Plozza/W. Pöldinger/K. Kröger, Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlat-
ban, Budapest 1994, különösen 11-28.; S. Jakab, Beziehungen erleben. Aspekte menschlicher Bezie-
hun gen aus der Sicht heilender systematischer Poimenik für Gemeindeseelsorge, Spezialseelsorge und 
Diakonie, Berlin 2006, 152kk.
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tünet-együttesek (pl. szívneurózis) esetében. Ilyenkor a panaszok hátterében nem 
lelhetők fel organikus elváltozások, vagyis valójában nem áll fenn pszicho-szoma-
tikus kapcsolat, hanem a tünet a pszichikus probléma (belső nyugtalanság, kime-
rültség, szorongásos állapot, hangulatzavar, stb.) kísérőjelensége. Más esetekben 
(pl. a stressz-betegségeknél) a huzamos lelki megterheltség, vagy a konkrét konfl ik-
tus szervi elváltozáshoz vezet, melynek „áldozata” általában a szervezet „leggyen-
gébb pontja”, ahol eleve fennáll valamilyen eredetű és mértékű hajlamosság a 
megbetegedésre. 

A pszichoszomatikus összefüggésekkel kapcsolatos megfi gyelések egybevágnak 
azokkal az antropológiai megállapításokkal, amelyeket a teológia is képvisel. 
Eszerint az ember személy volta, lelki életének, kapcsolatainak összehangoltsága 
és kiegyensúlyozottsága meghatározó jelleggel bír a testi életére nézve.

b) Nézzük meg végül, hogy miképpen hat a szellemi dimenzió a pszichére! Emil 
Brunner két helyen is részletesen kitér erre a kérdésre antropológiájában.174 Meg-
állapításai ma is fi gyelemre méltóak. Leszögezi, hogy a pusztán pszichikus műkö-
désként felfogott szellemi tevékenység a szellem lényegét véti el. Ebbe a hibába 
gyakran esnek a pszichológusok. „Az ember szellemi működése nem érthető meg 
lentről, hanem csak ’föntről’ nézve, az emberi szellem feloldhatatlan kapcsolatban 
áll Isten Lelkével, de nem azonos az isteni Lélekkel. […] A szellemet, a pusztán 
funkcionálisan pszichikustól eltérően, csak ’transzcendálva’, átnyúlva és az énen 
túlról, a már nem adottságszerű felől lehet megérteni. […] A szellemi dimenzióban 
másféle törvényszerűségek uralkodnak, mint a pszichikaiban, nem ok-okozati 
törvényszerűségek, hanem értelem-, és norma-törvényszerűségek. Szellem csak 
értelemmel kapcsolatban létezik.”175 Sőt nem is csak arra irányul, hogy értelmessé 
tegye az ember egyes cselekedeteit és az életével kapcsolatos történéseket, hanem 
a mindennek értelmet adó értelemre és a minden norma normájára akar rátalálni. 
Amikor tehát transzcendál, túllép a maga világán, mindig keresi a végső vonatko-
zási pontot, s ezzel már meg is különbözteti magát a psziché működési módjaitól. 
Igazán szellemivé azonban csak azáltal válik, hogy Isten feltárja előtte önmagát. 
Brunner semmiképpen sem szeretne a dualista fölfogás felé közeledni, ezért hang-
súlyozza, hogy az ember „szellemi-lelki-testi totalitás”,176 fontosnak tartja továbbá 
azt is aláhúzni, hogy az ember szellemi léte a pszichében gyökerezik, „a szellemi 
élet pszichikus anyagból épül fel”,177 vagy más megfogalmazásban: a szellem tu-

174 E. Brunner, Der Mensch im Widerspruch, Zürich 1985 (5. kiad.), 234kk., 356kk.
175 Brunner, i.m. 235.
176 Brunner, i.m. 356.
177 Brunner, i.m. 356, 358.
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lajdonképpen az értelmet kereső lélek.178 A pszichének ez a sajátos aktivitása a hit. 
A hit kapcsolja össze Brunner szerint a lelket és a szellemet, ill. a hit biztosítja a 
kettő egységét. Ezt továbbgondolva arra juthatunk, hogy a lélek nem a fantázia, 
vagy az intuíció útján folytat szellemi tevékenységet, hanem a „hívés” az a pszi-
chikus alapfunkció, melyben fontos szerepet kap mind a képzelőerő, mind pedig 
a lényeglátó ráérzés, de ezeknél egyszersmind sokkal átfogóbb is, hiszen működik 
a leghétköznapibb jövőtervezésnél éppúgy, mint a lét végső értelmének, vagy 
egyenesen az értelemadónak a keresése közben. A hit formálisan, a fi des qua 
creditur értelmében az embernek az a képessége, és arra való belső késztetése, hogy 
a közvetlenül tapasztalható, kiszámítható, átlátható, befolyásolható valóságon 
túltekintsen és a mögöttes okokra és végső célokra, a már meg nem ismerhető 
eredetre és a még meg nem valósult lehetőségekre nézve feltételezéseket, vagy 
meggyőződéseket fogalmazzon meg, s ezekre mint tényekre támaszkodva alakít-
sa az életet. Látható tehát, hogy a hit (mint hívés) pszichikus és szellemi működé-
si mód egyszerre. A tartalma fogja az egyik, vagy a másik kategóriához tartozónak 
minősíteni. Amennyiben az Isten kijelentésén (mint fi des quae creditur-on) tájé-
kozódik, a bibliai értelemben vett hitről beszélhetünk,179 de minden más vallási 
tartalom (de csakis a vallási tartalom) vallásos hitté avatja a hivés képességét.

Az első fejezetben már részletesen is szó volt róla, hogy a kognitív pszichológia 
és pszichoterápia180 jóvoltából ismét hangsúlyt kapott az a szintén igen régi meg-
fi gyelés, hogy az ember viszonyát a valósághoz, világészlelését és világértelmezését 
alapvetően az határozza meg, hogy mit hisz a világról, önmagáról és az embertár-
saival való kapcsolatáról. Nem az történik, amit felvilágosult emberekként szinte 
magától értődőnek vennénk, hogy ti. a környezetünkből ingerek érnek bennünket, 
s ezekre reagál a szervezet, de még nem is az a helyzet, hogy a körülményeket 
alaposan megvizsgáljuk, és a valóságnak leginkább megfelelő módon válaszolunk, 
hanem az, hogy a már meglevő meggyőződéseink, feltételezéseink és hiedelmeink 
szemüvegén át nézve értékeljük a minket ért hatásokat és az adott helyzetről szer-
zett információkat, s ennek alapján reagálunk. Már J. Piaget megfi gyelte, hogy a 
csecsemők viselkedése bizonyos szervezettséget mutat, azaz előre meghatározott 
mintázatot követ. Feltételezte, hogy e viselkedésmintázatok részint öröklött ele-
meket foglalnak magukban, részint azonban saját tapasztalatok „lenyomataiból” 
állnak. A cselekvés mint sémát követi a mintázatot, nemcsak a saját kezdeménye-
zésű, hanem a reakciószerű cselevések esetén is, sőt a séma már az észlelést is 

178 Brunner, i.m. 357.
179 Brunner egyedül ebben az esetben látja biztosítottnak az igazán (wahrhaft ) szellemi megjelené-

sét az ember életében, in: I.m. 365. Hasonló állásponton van K. Barth is, in: K. Barth, Kirchliche 
Dogmatik, III/2, 414kk.

180 Lásd Mórotz K./Perczel Forintos D. (szerk.), Kognitív viselkedésterápia, Budapest 2005, 187kk.
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meghatározza, mielőtt megjelenne a konkrét reakció. Később a világgal és önma-
gunkkal kapcsolatban szerzett összes tapasztalatunk kognitív és aff ektív sémák 
formájában raktározódik az emlékezetünkben. A sémák sajátossága, hogy nemcsak 
az eseményeket és a bennük való személyes részesedésünket tartalmazzák, hanem 
az objektív körülményeknél sokkal hangsúlyozottabban az élményfeldolgozás 
folyamatát és a belőle levont következtetéseket is. A konkrét helyzetektől teljesen 
függetlenné vált „sűrítményekről” van tehát szó, amelyek általánosítások, értéke-
lések, értelmezések és következtetések révén keletkeztek. Ezek „vezérlik” azután 
– tudatosan vagy tudattalanul – az analóg életeseményekben az információfeldol-
gozást és a viselkedést.181 Tehát nem közvetlenül a helyzetek váltják ki az átéléses 
és viselkedéses válaszokat bennünk, hanem azok a sémák, amelyeket a helyzetek 
aktivizálnak. Általuk (melyek maguk is értelmezések) értelmezve tapasztaljuk a 
valóságot és benne önmagunkat. Ezek a lélektani megfi gyelések is arról tanúskod-
nak, hogy a gondolkodásunkat, átéléseinket és viselkedésünket irányító lelki 
tartalmak valójában szellemi produktumok: megtörtént életeseményekből levont 
következtetések, a tapasztalható valóság értelmezései, összefüggések továbbgon-
dolásai, valóságtól elrugaszkodott feltevések – egyszóval hittartalmak. 

A lelkünk mélyén, a tudat által alig megközelíthetően, és meglehetősen nagy 
állandóságot mutatva helyezkednek el az un. „magfeltevéseink”, azok a meggyő-
ződések és feltételezések, amelyek a világszemléletünk, az életfi lozófi ánk vázát 
képezik. Ezeken át szűrünk meg minden információt, ezekhez igazítjuk a benyo-
másainkat, a csak azt követően határozzuk meg a viszonyulásunkat hozzájuk és a 
válaszunkat rájuk. Ezért nem úgy hat ránk a világ, amint van, hanem aszerint, 
amit hiszünk, vagy feltételezünk róla. Ahhoz tehát, hogy valamiben is változzon 
a viszonyulásunk a valósághoz, előbb a „mélyhitünk” tartalmainak, a „maghie-
delmeinknek” kell módosulniuk, vagy egészen kicserélődniük. Ahogy a saját 
képességeinken és képtelenségeinken, mások jó- és rosszindulatán, vagy a világ 
rendjén és rendetlenségén tájékozódnak ezek a hittartalmak, úgy igazodhatnának 
Isten kijelentéséhez is. Ennek megválasztása az ember szabad döntésének a kérdé-
se. Tapasztaljuk persze, hogy pusztán attól, hogy új ismeretek, vagy szempontok 
jutnak tudomásunkra és elfogadjuk azokat, a mélyben még nem változik semmi. 
Csak egész lényünket megrázó, megérintő, vagy megindító felismerések változ-
tatják meg az alapvető meggyőződéseink rendjét és tartalmát. Isten ezen a mély-
ségi szinten akar döntő változást elérni mindannyiunk életében. Azért szólal meg 
„élő és ható” (Zsid 4,12) módon, hogy a „maghiedelmeinket” az Ő személyébe és 
Igéjébe vetett hitté alakítsa át. 

181 Vö. R. Sachse/O. Püschel/J. Fasbender/J. Brell, Klärungsorientierte Schemabearbeitung, Göt-
tingen etc. 2008, 32kk.



III. KERESZTYÉN SPIRITUALITÁS

1. Társadalmi, egyházi, személyes feltételek

Amikor a spiritualitás kérdése felvetődik, először mindenki arra szeretne választ 
találni, hogy vajon miért beszélnek ma erről oly gyakran az emberek, miért vált 
éppen korunkban divatossá ez a téma, miért vágynak olyan sokan spirituális él-
ményekre. Az okok sokaságát három csoportba sorolhatjuk: társadalmi-kulturá-
lis, egyházi és személyes-pszichikus kategóriákba.

1.1. Társadalmi-kulturális háttér 

A keresztyén civilizáció kezdi maga mögött hagyni azt a gondolkodásmódot, világ- 
és életszemléletet, ami a felvilágosodás óta szinte töretlenül meghatározta. Egyre 
kevésbé tűnik ideálként vonzónak a felvilágosult modern ember, még ha az a ci-
vilizáció, amit létrehozott, egyenlőre alternatíva nélkülinek is látszik. Senki sem 
akar lemondani azokról a tudományos és technikai vívmányokról, amelyekkel 
mint a felvilágosodás gyümölcseivel a mai ember komfortossá tette az életét, és 
amelyek segítségével biztosítva érzi magát a rá leselkedő veszélyekkel szemben. 
Ugyanakkor azonban szeretné az élményvilágát függetleníteni ezektől a külső 
adottságoktól. Egyre nyilvánvalóbban jelentkezik az igénye egy belső „ellenvilág” 
felépítésére a psziché és a pneuma építőköveiből. Hitével, meggyőződésével nem 
kívánja többé támogatni a modern kor eszméit, de egyelőre igénybe veszi a vívmá-
nyait mind a világról felhalmozott ismeretek, mind pedig materiális javak terén. 

A modernnek nevezett világkorszakot három meggyőződés jellemezte:182

A • ráció segítségével minden életprobléma megoldható, minden emberi kérdés-
re válasz adható, minden félelem legyőzhető és minden álom megvalósítható. 
Az ésszerűség és a belátás képessé teszi a társadalmakat a lehető legoptimálisabb 
döntések meghozatalára, az egyént pedig önállóságra, ön bizalomra szabadítja 
fel. A ráció feleslegessé teszi a hagyományozott hittartalmakhoz, vagy hiedel-

182 Lásd J. Habermas/J.-F. Lyotard/R. Rorty, A posztmodern állapot, Budapest 1993. Erről alább még 
részletesebben szó lesz.
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mekhez való ragaszkodást, és az időközben érthetetlenné vált életszabályoknak 
való engedelmességet. Nem szükséges hinni többé – tudni kell.
A modern ember bízik továbbá a • fejlődésben. A fejlődés megállíthatatlan és 
visszafordíthatatlan. Fejlődik a társadalom élete az egyének vagy kisebb cso-
portok meghatározó szerepe felől, a többségi döntéshozási mechanizmusokon 
át a konszenzuális problémamegoldások irányába. A tudományos-technikai 
vívmányokhoz minden nemzedék hozzáteszi a maga részét, fi nomítja, töké-
letesíti, kiegészíti a korábbiakat. S fejlődik az egyén is: az élettörténet fejlődé-
si ívet ír le, amelynek alapprogramja az önmegvalósítás. Mindenki a saját 
életéért felelős, maga alkotja meg az identitását, egyedül tőle függ, hogy a 
képességeit miként bontakoztatja ki és a fogyatékosságaiból hogyan kovácsol 
erényt.

A fejlődés, a modern ember meggyőződése szerint nemcsak lehetőség, 
hanem kötelesség is. Aki nem lép előre (mégpedig a lehető leggyorsabb ütem-
ben), az önmagát pusztítja és a társadalom kárára él. 
A modern kor harmadik jellegzetes meggyőződése az, hogy a•  történelem és 
a jelen társadalom összefüggéseinek és tendenciáinak ismerete elegendő ta-
nulsággal szolgál a jövőt meghatározó iránypontok kiválasztásához. Minden 
a kialakulásának folyamatában érthető meg, s ennek a folyamatnak a megis-
merése és átlátása egyben a vizsgált jelenség megértési lehetőségét is biztosít-
ja. Szemben az előbbi két meggyőződéssel a historizmus mint szemlélet a XX. 
század eleje táján már idejétmúltnak számított.

Amikor azt mondjuk, hogy a modern kor az alkonyához érkezett és beköszön-
tött a posztmodern, akkor ennek a három meggyőződésnek az alapokig terjedő 
megingására gondolunk, s természetesen mindazoknak az eszméknek az elerőt-
lenedésére vagy kiüresedésére, amelyek ezen meggyőződések valamelyikére épül-
nek. Jean-Francois Lyotard így fogalmaz: a metaelbeszélések ideje lejárt. A modern 
kor az említett meggyőződések és a belőlük táplálkozó eszmék, ideológiák, fi lozó-
fi ák, elméletek mentén egységesíteni tudta a zsidó-keresztyén kultúrkörben élők 
gondolkodását. Mindenki – hívő és hitetlen egyaránt – a maga módján, sajátos 
hangsúlyokkal és hangolásban osztotta ezeket a nézeteket. Még az antimodernista 
mozgalmak is a modern kor érvelési logikájával próbálták képviselni álláspontju-
kat (lásd pl. a fundamentalista írásmagyarázat strukturális azonosságait a histó-
riai-kritikaival.)

A XX. század második felében a modern kor jellemző tendenciái sorra visszá-
jukra fordultak. Ez Wolfgang Welsch183 szerint nem is annyira amiatt következett 

183 W. Welsch, Perspektivität und Spannung. Zum Begriff  der „Postmoderne”, in: S. Pauly (Hrsg.), 
Spiritualität in unserer Zeit, Stuttgart 2002, 65kk.
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be, mert tévutakként lepleződtek le, hanem mert szélsőséges, túlhajtott formájuk-
ban önmaguk karikatúráivá váltak. A racionalitás dicsőítése eljutott odáig, hogy 
ha mindent ezen a mérlegen mérünk, akkor előbb-utóbb a racionalitás kritikáját 
is el kell végeznünk, s kiderül, hogy a racionalizmus éppúgy nem képes kiállni egy 
megsemmisítő bírálatot, mint bármi más ezen a világon. A ráció csak úgy kímél-
heti meg magát az ilyen támadásoktól, ha semmit nem kritizál többé, vagy ha 
elkezd a kritikák kritikájával foglalkozni. Ezzel ismét létjogot nyer a hit (ponto-
sabban hiszékenység), a bizonytalanság iránti bizalom, az ellenőrizhetetlenre való 
ráhagyatkozás, a már nem érthetőnek, csak érezhetőnek valóságként történő ke-
zelése.

A fejlődés is elvesztette igéző erejét. A hétköznapi ember már nem képes követ-
ni, hogy most éppen hol tartanak a természettudományok. Csak a „kiváltságosak” 
szűk köre érti, amit a fi zika, a biológia, avagy az informatika tud. A nagy többség 
már nem is törekszik rá, hogy felfogja mindazt, ami a világból megérthető; nem 
akar hozzájárulni a fejlődés előmozdításához, megmarad a felszín (a végtermék) 
iránt érdeklődő fogyasztónak. A fejlődés ügyében tehát érdektelen. S mi több, nap 
mint nap szembesül azzal, hogy miközben egyre kényelmesebbé és élvezhetőbbé 
válik az élet, rohamosan nő a pusztulás veszélye (környezetszennyezés, felelőtlen 
manipulációk lehetősége az élettel kapcsolatban stb.). Nem áltathatjuk magunkat 
azzal, hogy a fejlődés maradéktalanul a javunkat szolgálja. 

Az egyéni élettörténetben az önmegvalósítás kényszere vált teherré. Nem lehet 
mindig erősnek lenni, nem vagyunk képesek mindig a legjobbat kihozni magunk-
ból, mindig a legoptimálisabb döntéseket hozni. A mai ember már nem akarja 
megtervezni az életét, nem kíván nemes célokat kitűzni és a megvalósításukhoz 
ragaszkodni, akár áldozatok árán is. Már csak azért sem, mert akkor sok más le-
hetséges cél eléréséről kellene lemondania. Ha nem eszméknek hódolva, hanem 
valóban saját felelősségre, autonóm módon kell alakítanunk az életünket, akkor 
érdemes a lehető legtöbbféle kínálatba belekóstolni: nem egy valamiben naggyá 
válni és maradandót alkotni, hanem inkább az élmények sokféleségéből felépíteni 
az életet. 

A modern által annyira hangsúlyozott szubjektivitás ezzel önmaga torzójává 
lett. A modern szubjektum még céltudatos, heroikus beállítottságú volt. A poszt-
modern ember már azt gondolja: ha szubjektíven hozzuk a döntéseinket az életünk 
alakításával kapcsolatban, akkor nem követhetünk távlati célokat, mert bármeny-
nyire is magunk választottuk azokat, egy idő után uralkodni kezdenek rajtunk. A 
célratörő szubjektum nem engedheti meg magának, hogy kedvére hátat fordítson 
a céljainak. A célok tehát korlátozzák a szubjektivitást. A mai ember szeretné 
fenntartani magának azt a kiváltságot, hogy amennyiben elveszti a kedvét vala-
mihez, másba kezdhessen, vagyis megőrizhesse szubjektivitását. Ilyen módon az 
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értelmes voltuk rovására a dolgok élményértéke nő meg. Az élmény szubjektív 
értéke nem vitatható, az mindenkinek magánügye. Az, hogy valami értelmes-e, 
ahhoz már bizonyos közmegegyezés szükséges. Mások ugyanis megkérdőjelezhe-
tik, ezért érvelni kell mellette. Az élmény egyedül a miénk – benne élhetjük meg 
legegyszerűbben a szubjektivitásunkat. A posztmodern társadalom legszembetű-
nőbb jellemzőjének ezért Gerhard Schulze, német szociológus az élmény-centri-
kusságot találta.184 Mintha a korábban racionálisan szervezett társadalom az él-
mények keresésének és kínálatának adta volna át a főszerepet, ahol az az egyetlen 
rendező elv, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon. 

A spirituális átéléseket kínáló „piac” feltétlenül számíthat érdeklődőkre, s nem 
is nagyon kell versenyeznie más portékákkal, hiszen az élmények intenzitásában 
csak a drogok, vagy a Bungee-jumping és hasonló életkockáztató szórakozások 
mérhetők hozzá.

Mindenki tapasztalja, hogy e megváltozott szellemi közegben a legkülönbözőbb 
élménymódok kerültek a spiritualitás körébe. Ariane Martin átfogó szociológiai 
vizsgálatot végzett annak kiderítésére, hogy milyen dimenziókba sorolható a 
spiritualitás megélésének számtalan módja a mai nyugati társadalmakban.185 Hét 
spiritualitás-dimenziót tudott elkülöníteni. Művének címe és bevezető gondolatai 
sejtetik, hogy a spirituális praktikák hátterében emberi vágyak és szükségletek 
húzódnak meg. Az egyes dimenziókat mégsem rendelte az ember pszichikus 
szükségleteihez, holott ez tisztább összképet eredményezett volna, és magyaráza-
tot adott volna a szerző által is emlegetett átfedésekre az egyes dimenziók között. 
Ezzel a kiegészítéssel ismertetjük most röviden A. Martin kutatási eredményeit.

Az • önérték-érzet, ill. az identitás szükségletének szolgálatában állnak azok a 
spirituális élmények és tapasztalatok, amelyek egyfelől a „belső utazás” más-
felől a „gyógyulás” dimenziójába sorolhatók. Mindkét esetben az én áll a 
középpontban, ezért az egyén szinte kultikus tisztelettel bánik a testével. 
Mindent elkövet, hogy biztosítsa a legegészségesebb feltételeket a működésé-
hez, és hogy távol tartsa tőle a stresszt okozó hatásokat. A rituálisan betartott 
egészségvédő szabályok és az ugyanígy végzett gyakorlatok titkon a halha-
tatlanság illúzióját táplálják. Hasonló a célja a betegségekből való csodás 
szabadulások keresésének. Tökéletesen épnek és egészségesnek kell lenni. Bár 
a tökéletesség és a halhatatlanság képzete valójában nem elérendő cél, hanem 

184 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft . Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/New York 1992. 
(2. kiad.) Schulze elméletét alább részletesebben is bemutatjuk.

185 A. Martin, Sehnsucht – der Anfang von allen. Dimensionen zeitgenössischer Spiritualität, 
Ostfi ldern 2005. 
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eredendő állapotnak számít. Természetes emberi adottság, amit csak érvény-
re kell juttatni.186

A • kontroll- és értelem-szükséglet kielégülését szolgálják a „varázslat” és a 
„megszabottság” dimenziójában megjelenő spirituális gyakorlatok. Minél 
közelebb merészkedik valaki a titkokhoz, annál erősebb benne az az érzés, 
hogy már nem érhetik meglepetések. Minél jobban ismeri a titkok felnyitá-
sának technikáit, annál biztosabban tartja a kezében magát a titkot is. Ugyan-
akkor hozzátartozik a lelki békességhez, hogy biztos tájékozódási pontjai, sőt 
mindenre kiterjedő tájékozódási rendszere legyen. Ebben segítenek az ezote-
rikus összefüggések, de minden olyan tanács, szabály, vagy igazság is, amely-
ről valamiféle isteni eredet feltételezhető. Ilyenek a rituális szabályok, a spiri-
tuális „mesterek” által közvetített igazságok, vagy különös módon beszerzett 
információk (kártyavetés, inga, horoszkóp, stb.). Szeretné az ember az életét 
egy jól átlátható, és örökké fennmaradó rendbe beillesztve tudni.
A • kötődési, ill. elrejtettségi szükséglet áll a „közösség”, a „világhoz való viszo-
nyulás” és a „nagy utazás” dimenzióiban megjelenő spirituális érdeklődés 
hátterében. A mai ember kötődésre vágyik – elköteleződés nélkül.187 Keresi 
azokat az alkalmakat, ahol bensőséges együttlétek után mindenki megy tovább 
a maga útján, s az együttes élményből nem következik semmiféle felelős-
ségvállalás. Ilyen szcénikus összetartozás-élmények szerzésére kiváló alkalmat 
adnak a spirituális szeánszok és a különböző hálózatok. A kötődés szükséglet 
kielégülésére másféle lehetőséget nyújtanak a természet- és jogvédő megmoz-
dulások, megint másfélét az un. „retro-romantika”, amelyben régi idők kul-
túrájával, vallási szokásaival lehet azonosulni (menekülve a maiból, vagy ta-
gadva azt). A „nagy utazás” pedig a transzcendenssel, a mindenséggel való 
misztikus egyesülésre ad módot. Ezzel teljesül be igazán az ember kötődési 
igénye.

Ariane Martin rengetegféle spirituális, vagy ilyen funkciót betöltő eljárási mó-
dot, élményváltozatot, praktikát vett számba és elemzett, hogy segítse a tájékozó-
dást a kínálatok rengetegében. Az egyházi, vagy vallási repertoárt szándékosan 
fi gyelmen kívül hagyta. Azt kívánta bemutatni, hogy mi mindent találhatnak meg 
és találnak ki az emberek a vallások által kínált lehetőségek mellett, ill. sok esetben 
azokkal szemben.

186 A. Martin, i.m. 213.
187 A. Martin, i.m. 214k. 
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1.2. Egyházi feltételek

Milyen helyzetben vannak hát az egyházak a megváltozott igények közepette?
A keresztyénség kelléktárában háromféle élménykínálat szerepel:

a szimbolikus-misztikus élmény. Megtalálható a katolikus és görög keleti • 
templomi miliőben és istentiszteleti rituálékban. A protestánsok ilyen élmény-
ben részesülhetnek az Isten igéjével való egzisztenciális találkozások alkal-
mával.
a közösségi élmény, amelyekben a tagok szeretetet adhatnak és fogadhatnak • 
az egymással és Krisztussal ápolt kapcsolatuk keretében. A koinónia titokza-
tos részesedés egymás életéből horizontális, és Krisztus életéből vertikális 
síkon, aminek alapja a feltétel nélküli szeretet, illetve elfogadás. Ennek az 
élménymódnak minden egyházban tere van.
entuziasztikus-karizmatikus intenzívélmény, amelyben a Szentlélek jelenléte • 
biztosítja az élmény dinamikáját. Ez az élménytípus elsősorban a karizmati-
kus kisközösségekre jellemző.

Hozzá kell tennünk, hogy mindhárom élménymód a keresztyén egyházban a 
bibliai mérce szerint is legitim. A következők jelenítik meg a spiritualitást az egy-
házban: a meditatív-imádságos Istenhez fordulás, az életet meghatározó Ige-meg-
értések, a felelősség-vállalás közössége agapé-szeretetben és a feltöltekezés szolgá-
latokra képesítő Lélekkel. 

Ebben a tekintetben a legmostohább körülmények a református egyházban 
vannak. De valamennyi történelmi egyházról elmondható, hogy csak részlegesen 
vagy egy belső szűk kör számára teszi megélhetővé a spiritualitást. A protestánsok 
a racionalizmus kihívásának igyekeztek megfelelni, a katolicizmus (és az ortodox 
keresztyénség) pedig a hétköznapitól messze eltérő életszentséghez kötötte a va-
lódi spirituális tapasztalatokat. 

1.3. Pszichikus feltételek

A spiritualitás minden formája a végső soron az emberi és az isteni, az immanens 
és a transzcendens közötti szakadék megszűntetésére irányul. Némelyek az em-
beri aktivitásra helyezik ebben a főhangsúlyt, mások olyan történésként fogják fel, 
amelyben az ember passzív fogadója az iránta megnyilvánuló isteni kezdeménye-
zésnek. A spirituális igény hátterében azonban mindenképpen egy ősi, a lélek 
egészét átható szakadás-érzet húzódik meg, amit az ember újra és újra fájdalmas 
tényként tapasztal, ezért nem szűnik meg vágyakozni a teljességre, az egység át-
élésére, az „elveszett paradicsom” visszanyerésére.
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Az emberi élet első szakaszát a kötődés és az elválás dinamikája határozza meg. 
Ez tapasztalható az én és a „jelentős másik”, a belső és a külső világ, a képzelet és 
a valóság állandó kettősségében. Az összekapcsolás és a szétválasztás küzdelme 
nem fejeződik be a kisgyermekkorral, hanem az egyén egész élettörténetén át 
megmarad. Folytatódik a férfi  és a nő, a szubjektum és az objektum, a szellemi és 
a materiális, a tudat és a tudattalan, az egyén és a közösség, a jó és a rossz, az em-
beri és az isteni polaritásaiban. Miközben az ember számára mind a megkülön-
böztetés, mind az összekapcsolás fontos mozzanatnak számít, fájdalmasan éli át, 
hogy jobbára az elválasztás győzedelmeskedik. Mintha a modern ember nem 
érezte volna ezt a fájdalmat, inkább örömét lelte a világos elhatárolódásokban, s a 
ráció győzelmeként értékelt minden egzakt megkülönböztetést. Közben azonban 
fokozatosan felerősödött benne a vágy az összekapcsolásra, az ellentétek kibékí-
tésére, az egység megtalálására és átélésére. 

Már Sigmund Freudot fi gyelmeztette a francia író Romain Rolland, amikor ő a 
vallást könnyen érthető projekciós mechanizmusként próbálta értelmezni, hogy 
ne feledkezzen meg az „örökkévalóság sejtelmének az érzéséről, amit határtalan, 
korlát nélküli, mintegy ‚óceáni’ érzésnek” nevezhetünk.188 „Csak ennek az óceáni 
érzésnek az alapján nevezheti valaki magát vallásosnak, akkor is, ha minden hitet 
és minden illúziót elutasít.”189 Freud elismeri ennek a felvetésnek a jogosságát, bár 
megvallja, hogy saját lelkében ilyen érzéseket még sohasem fedezett fel. Ezért ki 
is tart eredeti elképzelése mellett, hogy az ember vallási szükségletét nem a teljes-
ség iránti vágyból, hanem az „infantilis gyámoltalanságból és az általa ébresztett 
apa utáni sóvárgásból”190 vezesse le. S hozzáteszi: „nem tudnék megnevezni ha-
sonlóan erős szükségletet a gyermekkorból, mint ami az apai védelmet igényli. 
Ezzel az óceáni érzés szerepe, mely mintegy a korlátlan nárcizmus helyreállításá-
ra törhetne, az előtérből kiszorul. […] El tudom képzelni, hogy az óceáni érzés 
pótlólag került vonatkozásba a vallással.”191 Ezzel Freud ha nem is vetette el, de 
relativizálta ezt a szempontot és nem foglalkozott tovább vele. A pszichoanaliti-
ku sok következő nemzedéke viszont éppen az anya-gyermek kapcsolatban vélte 
felfedezni azokat a primer élményeket, amelyek az ember vallásosságában, illetve 
spiritualitásában később megelevenednek és kulcsszerepet játszanak.

A szemléletváltás első lépése a freudi nárcizmus-elmélet korrekciója volt. Freud 
szerint a csecsemő, mivel még nem tud saját személye és a környezete között kü-
lönbséget tenni, a kívánságainak kielégítését, az anyai védelmet, gondoskodást és 
meleg ölelést úgy éli át, mint amit ő maga idéz elő – ezért ez primer narcisztikus 

188 S. Freud, Rossz közérzet a kultúrában, in: Uő, Esszék, Budapest 1982. 329k.
189 Uo.
190 Freud, i.m. 336.
191 Uo.
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állapotnak, vagyis tudattalan önszeretetnek értelmezhető. Ebben az állapotban 
teljesen egybeesik a szeretet forrása és tárgya. A csecsemő olyan világban érezhe-
ti magát, amelyben vágyai teljesülnek, amelyből a veszélyek ki vannak zárva, a 
kellemetlenségek kiküszöbölődnek, amelyben határtalan a szeretet és a biztonság, 
amelyik számára a tökéletes világ.

Bálint Mihály Freuddal szemben arra hívta fel a fi gyelmet, hogy erről a korai 
harmóniaélményről nem indokolt feltételezni, hogy a gyermek azt saját produk-
tumaként éli át, és ezért kellene egyszerűen az önszeretet archaikus formájának 
tekintenünk. Valójában az ellenkezője történik: a csecsemő passzív elfogadója a 
róla gondoskodó személy szeretetének.192 A feltétlen szeretettségnek primer élmé-
nyében lehet része, anélkül persze, hogy a szeretet forrásáról tudomása lehetne. 
Önszeretetre csak akkor lesz szüksége, amikor ez a harmonikus, hibátlan világ 
elkezd széttöredezni. Kiderül, hogy az anya nem képes minden kívánságát telje-
síteni, nem elégíti ki azonnal a vágyait, nem hárítja el mindjárt a kellemetlensé-
geket, nincs szüntelenül a látóterében. Az anyahiány e kellemetlen érzését azzal 
lehet elhárítani, illetve a tökéletes világ illúzióját azáltal lehet fenntartani, hogy a 
gyermek vagy idealizált szülőképet alakít ki magának, vagy pedig saját magát 
próbálja naggyá tenni.193 Az idealizálási törekvés és a pozitív önképhez való ra-
gaszkodás a felnőttkorban is meghatározza a társas kapcsolatokat és a viszonyulást 
a világhoz. A nárcizmusnak ezek a formái természetesen megmaradhatnak a 
normalitás keretei között, de – amint tapasztaljuk – manapság társadalmi mére-
tekben jellemző a narcisztikus kielégületlenség. Túl nagy számban vannak jelen 
a társadalomban az olyan személyek, akik szociális környezetüktől állandóan 
igénylik a csodálat vagy csak a csodálkozás (illetve sok esetben a megütközés) 
valamilyen megnyilvánulását az önbizalmuk megerősítésére, vagy akiknek sztá-
rokra, divatdiktátorokra, gurukra, vagy éppen egy rajongva csodált focicsapatra 
van szükségük ahhoz, hogy valamelyest jól érezzék magukat a bőrükben. A mai 
társadalomról elmondható, hogy az önimádat társadalma (Christopher Lasch). 

Az anyai szeretetet átmenetileg azzal is tudja pótolni magának a gyermek, hogy 
valamely kedvenc tárgyát anyai funkciókkal ruházza fel, sőt az ideális, a tökéletes 
anya megjelenítőjévé teszi, aki mindig kész vigasztalást nyújtani, és mindig jelen 
van. Ugyanezt a szerepet betöltheti egy ének vagy egy esti ima is. A plüssállatka, 
a párna vagy paplan csücske, a kiskendő képes megnyugtatni, megvigasztalni a 
gyermeket, olyan biztonságot nyújt, amilyet egy anya nem tud minden pillanatban 
(pl. éjszaka) biztosítani. Ezeknek a tárgyaknak a gyermek már nem is csak embe-

192 M. Bálint, Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse, Frankfurt/M. etc. 1981, 
56kk.

193 Vö. H. Kohut, Narzissmus. Eine Th eorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer 
Persönlichkeitsstörungen, Frankfurt/M. 1973.
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ri, hanem isteni képességeket tulajdonít. Azt jelenítik meg a számára, aki teljes és 
minden időben érvényes elrejtettséget tud adni. Így válik elviselhetővé az élet egy 
olyan világban, amelyben ezernyi veszély leselkedik az élet elpusztítására. A belső 
és a külső valóság közé ékelődik egy köztes tér, amely isteni képességekkel bíró 
szimbolikus tárgyakkal, cselekménysorokkal (rituálék), képzetekkel töltődik ki. 
Ezek mind egy mindenható, mindenütt jelenvaló és elrejtettséget adó személyt 
szimbolizálnak, amilyennek a gyermek egykor az anyát hitte, de kiderült róla, 
hogy ezeknek a követelményeknek nem felel meg. Jellemző rájuk még – mint 
minden szimbólumra –, hogy ugyanannyira tartoznak a szubjektumhoz, mint az 
objektív, sőt a transzcendens világhoz. Ezért meg is szüntetik, illetve áthidalják a 
szakadékot az egyén belső világa és a külvilág, illetve a túlnani világ között. 

A gyermekkori „átmeneti tárgyak” később folyamatosan elvesztik jelentőségü-
ket, levetkőzik a rájuk ruházott hatalmat, s a régi holmik közé kerülnek. Az az 
igény azonban a felnőtt korban sem szűnik meg, amiknek a kielégítését szolgálták. 
Helyükre a kulturális produktumok és vallási tartalmak lépnek – mondja Win-
nicott.194

Az imént ismertetett pszichológiai megfi gyelések és elgondolások nagy jelentő-
séggel bírnak a spiritualitás pszichés hátterének a megértése szempontjából.195 

Az „átmeneti tárgy”-elmélet világossá teszi, hogy a spirituális cselekmények és 
a velük kapcsolatos „szent tárgyak” vagy szövegek (pl. Biblia)196 milyen módon 
jelenítik meg az ember számára a Szentségest magát, s ennélfogva miért érzi az 
ember, hogy különleges hatalommal és erővel bírnak. Miként képeznek összekötő 
láncszemet az itteni és a túlnani valóság között, és miért tartja őket olyan nagy 
becsben a velük élő ember. 

A nárcizmus-elmélet pedig arra derít fényt, hogy miért él az emberben oltha-
tatlan vágy arra, hogy eggyé váljon az élete alapjával, feltételével, őrzőjével, táplá-
lójával és megtartójával. Egyszer ugyanis már volt ilyen paradicsomi élményben 
része – azért ezt keresi folyamatosan az élete során. Felnőtten nem a hajdani ta-
pasztalat mását, vagy új kiadását szeretné átélni, hanem a korábbi látszólagos 
helyett most az igazit. A kisgyermek pusztán úgy véli, hogy a gondoskodó anyai 
szeretet egyben a teljességbe, a tökéletes harmóniába való beágyazottságot jelenti, 
valójában annak tökéletlen, halvány mása volt. A valódit az ember az Istennel való 
bensőséges találkozásban és együttlétben élheti át.

Az idealizáló hajlam is jelentős szerephez jut a spiritualitásban. „Az én Istenem 
hatalmas Isten, ő az istenek Istene és az uraknak Ura.” Hódolatban, tiszteletben 

194 D. Winnicott, Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, München 1974, 241k.
195 A továbbiakhoz lásd S. Bobert-Stützel, Frömmigkeit und Symbolspiel, Göttingen 2000, 184kk.
196 Részletesen foglalkozik ezzel disszertációjában W. Drechsel, Pastoralpsychologische Bibelarbeit. 

Ein Verstehens- und Praxismodell gegenwärtiger Bibel-Erfahrung, Stuttgart etc. 1994.
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részesíteni csak a hatalmas Istent lehet. A spiritualitásnak központi eleme, hogy 
az érdeklődése tárgya mindenható. Nála lehet oltalmat, védelmet találni, hozzá 
fordulva elfelejthetjük tehetetlenségünket és gyámoltalan voltunkat. Az önbecsü-
lésre erősítőleg hat, ha az egyén tapasztalja, hogy az Isten-kapcsolat ápolása erőt 
ad akadályok leküzdésére, életfeladatok teljesítésére. Továbbá a beavatottság vagy 
kiválasztottság tudata, valamint az Isten általi elfogadottság, megigazítottság 
ígérete hatalmas lökést adhat az önbecsülésnek. Mekkora megtiszteltetés, ha va-
laki tudja, hogy Isten saját tulajdonának, édes gyermekének tekinti! 

A narcisztikus törekvésekhez tartozik, hogy olyan személyekkel ápolunk kap-
csolatot, akik hasonlóak hozzánk, s a velük való barátság kiterjeszti az egyéni lé-
tünk határait, mintegy megsokszorozza a személyünket és a lehetőségeinket. Az 
azonos hiten lévők közösségében átélhető: én ők vagyok, ők pedig én, velük együtt 
már vagyok valaki, s nem is akárki. Ezek a lélektani megfi gyelések nem adnak 
magyarázatot a spiritualitás jelenségére, pusztán azt a lelki diszpozíciót tárják fel, 
amely a spirituális igény hátterét képezi. Az igény még nem megvalósulás. Az a 
tény, hogy az ember vágyakozik a teljességre, a határtalanságra, a tökéletességre, 
vágyik elrejtettségre és kibontakozásra, még nem mond semmit arról, hogy mind-
ezt hol fogja keresni és miben találhatja meg.

2. A spiritualitás fogalma és típusai

2.1. A spiritualitás pszichológiai defi níciója

A pszichológia számára azért vált érdekes kérdéssé a spiritualitás,197 mert miután 
tömegek távolodtak el az egyházaktól és választottak maguknak egészen világi 
életformát s a gondolkodásukból is szinte nyom nélkül vesztek ki a keresztyén 
világszemlélet elemei, kiderült, hogy ettől még nem csökkent a legtöbb ember 
érdeklődése a végső valóság iránt. Úgy tűnik, belülről fakadó igényről van szó, 
amit a vallásosság társas megélési módjainak háttérbe szorulása miatt mindenki 
egyénileg igyekszik kielégíteni. Elsősorban olyan élmények keresésével, amelyek-
ben a hétköznapi tudat megnyílik a közvetlenül tapasztalható személyi és tárgyi 
valóságon túli, transzcendens valóságrégió számára, és ezáltal lehetővé válik a 
megérintettség, sőt megragadottság átélése a teljesebb léttel, vagy talán a végső 
létalappal történő találkozás közben. Ha ilyen jellegű egyszeri élmények értelme-

197 Legújabban A. A. Bucher foglalta össze rendszerezetten és teljességre törekedve a spiritualitással 
kapcsolatos pszichológiai kutatások eredményeit: A. A. Bucher, Psychologie der Spiritualität. 
Handbuch, Weinheim 1997.
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zés útján betagolódnak az átélő világszemléletébe, akkor spirituális tapasztalatok-
ról beszélhetünk. Ha pedig továbbmenve általános beállítottság is származik be-
lőlük, akkor azt spiritualitásnak nevezzük. A spirituális élmény akkor vallásos, ha 
valamely vallás élet- és világértelmezési rendszere és életgyakorlata keretében 
keletkezik, és/vagy beilleszthető és be is illeszkedik ebbe a keretbe. Szükséges 
azonban hangsúlyoznunk, hogy nem miden spirituális élmény vallásos, még azok 
közül sem, amelyek egy adott valláshoz kapcsolódnak, ha pl. az élmény nem il-
leszthető be annak a vallásnak tanrendszerébe és gyakorlatába.  

Ha a spiritualitás pszichológiai defi nícióit198 nézzük, akkor egyrészt a spirituá-
lis érdeklődés eredetére találunk utalást: „belülről fakadó öntranszcendencia-
igény” (Daniel Helminiak) áll minden spirituális élmény hátterében. Másrészt a 
spiritualitás irányáról szólnak a meghatározások: „a transzcendenshez kapcsoló-
dás individuális alakítása” (Jacob A. van Belzen); „a szentséges szubjektív megta-
pasztalása” (Frances Vaughan); „a szentséges keresése” (Kenneth I. Pargament). 
Harmadrészt pedig a defi níciók az átélés módjáról tesznek említést, mikor „inten-
zív élményről” (Wilfried Belschner); „az énhatárok megnyílásáról” (Ursula Wirtz/ 
Jürg Zöbeli) vagy „folyamatos nonduális tudatról” (Ken Wilber) beszélnek.

Christoph Scharfetter, zürichi pszichiátria-professzor átfogónak szánt, ezért 
meglehetősen bonyolultra sikeredett meghatározása a következőképpen hangzik: 
„A spiritualitás olyan beállítódás és életvezetés, amely a behatárolt hétköznapi 
tudatot segíti, fejleszti, tágítja és nyitogatja az én- és személyhatáron át az indivi-
duumot meghaladó, transzcendáló és ezért transzperszonálisnak nevezett tudat 
területe irányába. A spiritualitás az Egyedülin tájékozódó és az Egyedülihez rendelt 
életet jelenti, annak tudatát, hogy az egyén az egyénfölötti létből részesül, azaz úgy 
élheti át saját magát, mintha lényének igazi természete, magva és lényege az az át-
fogó Egyedüli lenne, amely felülmúl mindenféle emberileg felfogható megjelenési 
módot és jellemezhetőséget, ezért az alakja és a tartalma meghatározhatatlan.”199

Ez a defi níció is tartalmazza a spirituális tapasztalat forrását és irányát, ami a 
transzcendens Egyedüli. Az emberi feltételt beállítottságként és életvezetésként 
nevezi meg, a megvalósulás útját pedig a tudat holisztikus, mindent átfogó tudat-
tá történő kibontakozásában látja. Scharfetter meghatározása a spiritualitás mo-
nisz tikus200 felfogását tükrözi, amely feltételezi, hogy a valóság egésze egyetlen 
lényegre vezethető vissza, s ez a lényeg minden részletben felfedezhető. „Az edények 

198 Összegyűjtve lásd M. Utsch, Religiöse Fragen in der Psychotherapie, Stuttgart 2005, 194k. Az 
alábbiakban innen idézünk.

199 Ch. Scharfetter, Der spirituelle Weg und seine Gefahren, Stuttgart 1997, 1., vö. 5.
200 Vö. W. Th iede leírásával a monisztikus, a funkcionalisztikus és a karizmatikus spiritualitásról, W. 

Th iede, Der Spiritualitätsbegriff  – Konsequenzen für die enzyklopädische Frage der Th eologie, in: W. 
Ritter/M. Rothgangel (Hrsg.), Religionspädagogik und Th eologie, Stuttgart 1998, 187kk. 
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különbözőek, de ugyanaz a tartalom.”201 Ezt a végső egységet némelyek úgy értel-
mezik és élik meg, hogy egy közös alapra hivatkoznak. Mindenkiben ugyanaz a 
vágy él a teljességre, az elrejtettségre, a békességre és boldogságra, ugyanazzal a 
lélekkel imádkozik, ha különbözők is a képzetek és a hittartalmak, amelyek a közös 
spirituális beállítottsághoz kapcsolódnak. Mások a közös célban látják az egysé-
gesítő tényezőt. Sokféle úton haladhatunk, de végül ugyanahhoz az Egyhez érke-
zünk meg. Mert ha nincs más rajta kívül, akkor nála mindenki találkozik. Mind-
két elképzelés föléje akar emelkedni a különbözőségeknek. Tagadja mindenek előtt 
a különbséget teremtő és teremtmény között, és nem vesz tudomást azokról az 
egyértelmű eltérésekről sem, amelyek az egyik vallást a másiktól, vagy az ezotériát 
és a babonát a vallásoktól elválasztja. Lélektani szempontból ez érthető is lenne, 
mivel a lélektan nem tud (vagy inkább nem akar) a tartalmakra tekintettel lenni. 
Azokra a hatóelemekre és folyamatokra fi gyel, amelyek valamennyi spirituális 
jelenségben azonosak. Látnunk kell azonban, hogy ezt a spiritualitás-fogalmat 
nemcsak a pszichológusok, hanem a New Age propagálói, a keleti vallások követői, 
sőt – bár a keresztyénség alapelveivel összeegyeztethetetlen – a keresztyének je-
lentős része is elfogadja és használja. Megfelelő alap mindenféle szinkretista gon-
dolkodás számára. 

A monisztikus szemlélettől lényegesen eltér a funkcionális spiritualitás-felfogás. 
Itt az átélésekre, azok más élményekkel összehasonlíthatatlan voltára, a szükség-
let-kielégítésre és a lelki egészségvédelemre esik a főhangsúly. A mai ember sok 
mindent elveszített, ami az élethez elengedhetetlenül fontos. Elvesztette a világ 
Alkotójával kapcsolatos „feltétlen függés-érzetét” (Friedrich Schleiermacher), el-
vesztette a kapcsolatát azzal a tradíciófolyammal, ami az élet alapkérdéseiben 
biztos eligazítást adhatna a számára, de elvesztette a képességét is mély, bensőséges 
és teherbíró embertársi kapcsolatok kialakítására. A spiritualitás ezeknek a vesz-
teségeknek az enyhítésére szolgál. Biztonságérzetet, az élet széttöredezettségében 
egységélményt, újszerű erőforrást vár tőle az ember, s ezek alapján kiegyensúlyo-
zottabb, boldogabb, sőt sikeresebb életet remél. A funkcionalisztikus szemlélet a 
spiritualitás megélésének azokat a módozatait részesíti előnyben, amelyek meg-
határozott metodika segítségével, korlátozott idő alatt, kiszámítható hatást válta-
nak ki. Az empirikus vizsgálatok eredményeiből Anton A. Bucher egy ilyen spiri-
tualitás-felfogást lát kirajzolódni. Ez a spiritualitást lényegileg „elkötelezettségnek 
és kapcsolatnak [tartja], mégpedig az embert meghaladó, átfogó Végső, Szellemi, 
Szentséges, sokak által mindmáig Istennek nevezett létező iránt; de az embertár-
sak és a természet iránt is. Ez a nyitás feltételezi, hogy az ember képes saját énjétől 

201 Uo. 192.
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eltekinteni, azt transzcendálni.”202 Bucher az emberi oldalra helyezi a hangsúlyt, 
pontosabban az ember transzcendáló képességén alapuló el- és leköteleződésre, 
ami azután választhatja magának tárgyául a túlnani, végső valóságot éppúgy, mint 
a természetet, vagy a kozmoszt, vagy éppen a szociális környezetet. Miközben az 
én önmagán túllépve belebocsátkozik az elköteleződést jelentő kapcsolatba, telje-
sebb formában talál magára.203 Ez a meghatározás csak akkor nem teszi a fogalmat 
egészen parttalanná, és csak akkor nem minősít mindenféle bensőséges kapcso-
latot spirituális jellegűnek, ha a kapcsolaton feltétlen, létmeghatározó lekötelezett-
séget és elköteleződést értünk. 

Werner Th iede szerint a keresztyén spiritualitás-fogalom eltér mindkét előbb 
említettől és legtalálóbban a bibliai szóhasználatnak megfelelő értelmű „karizma-
tikus”204 jelzővel jellemezhető. Nem az emberből, hanem az Istenből indul ugyan-
is ki, aki kegyelmesen az emberhez fordul és Lelke által hitet, bizalmat, világos 
látást, szeretetet és erőket ajándékoz neki. Részelteti az embert önmagából, de nem 
isteníti meg, hanem igazi emberré, Isten gyermekévé teszi. A bibliai spiritualitást 
vizsgálva Klaus Berger is azt állapítja meg, hogy a „spiritualitás nem emberi tevé-
kenység, hanem újszövetségi értelemben azt jelenti, hogy az ember Isten Lelkétől 
engedi vezetni és ösztönözni magát.”205 Eszerint a keresztyén spiritualitásban is 
központi szerepet játszik a „határátlépés”, csakhogy nem az ember felől az isteni 
irányba, hanem fordítva, Szentlelke által Isten lépi át a határt az ember felé. Így 
nem a különbség szűnik meg (ha időlegesen is) az ember és az Isten között, hanem 
az elválasztás, a kapcsolatnélküliség. Isten határátlépése a Krisztusban látható, az 
emberi lét sajátosságaihoz igazodó és minden emberre érvényes módon történt 
meg. Benne szemlélhetjük a határt átlépő (inszcendens) Istent. Az isteni kezdemé-
nyezés feltétel nélkülisége az oka annak, hogy valójában nem alakulhatnak ki a 
keresztyén kegyességben olyan praktikák, amelyek „kikényszeríthetnék”, vagy 
akár csak előidézhetnék az Istennel való találkozás élményét. Ha mégis létrejöttek 
ilyenek az egyháztörténet során, azok idegenek a keresztyénség szellemétől. A 
keresztyén spiritualitás másik jellemzője, hogy személyes kapcsolati jellege van. 
Idegen tőle az elszemélytelenítő összeolvadás. Mindig találkozás két személy kö-
zött, ahol a legmélyebb együttérzés és egyetértés sem tüntetheti el a teremtő és a 
teremtmény közötti mérhetetlen minőségi különbséget. A biblikus spiritualitás 
tehát kommunikatív, dialogikus. Kulcsszerep jut benne az imádkozásnak és az 

202 A. A. Bucher, i.m. 56.
203 Bucher, i.m. 33.
204 Th iede, i.m. 195.
205 K. Berger, Was ist biblische Spiritualität? Gütersloh 2000, 16. Vö. még P. Wick, Unverständnis, 

Schrecken, Auferstehung und fragende Nachfolge, in: S. Pauly (Hg.), Spiritualität in unserer Zeit, 
Stuttgart 2002, 11kk.
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Isten megszólító szavának. Már az ószövetségi kegyességben is ezek a jellemzők 
dominálnak, s ez nem változott az Újszövetségben sem. A Szentírás igéit hallva, 
megértve és befogadva azt élheti át a zsidó és a keresztyén kegyes ember, hogy Isten 
beszél hozzá. Isten szavának igazságtartalma jelenti a keresztyén spiritualitás tá-
jékozódási horizontját. 

A bibliai spiritualitás megvalósulása a Krisztus-követés, annak minden morális 
velejárójával, beleértve azt is, hogy a Krisztus útja az élet odaáldozására is kész 
szeretet útja. Klaus Berger érdekes módon úgy véli, hogy a spiritualitás nem a 
keresztyén hithez, sem nem a cselekedethez tartozik, hanem a kettőt kapcsolja 
össze.206 Mintegy „moralitás előtti” formája a hitnek, amely szükségszerűen mo-
rális konzekvenciákhoz vezet. A hit aktív átélése, amely a jócselekedetekhez szük-
séges aktivizálás is egyben, de nem maga a cselekedet és nem is maga a hit. Peter 
Wick viszont azzal érvel, hogy az evangéliumok a Krisztus-követés útját ajánlják 
a kegyesség útjaként. „Ez az út nem más, mint az életút maga, amit testi módon, 
racionálisan-irracionálisan, érzékeinktől vezérelve, nap mint nap, megállás nélkül 
megteszünk. Mégis különbözik más életutaktól, mert a Krisztus követésében 
megtett út.”207 Olyan haladás ez, amelyben az ember nem tud valamit, hanem 
kérdez, beszélget, együtt van Jézussal. Wick végül így összegzi vizsgálódása ered-
ményeit: „Az Újszövetség nem biztat spirituális technikák alkalmazására, amelyek 
a hétköznapi történéseken kívül juttatnak találkozáshoz Istennel, hanem az olva-
sóit és hallgatóit ismételten a spiritualitás különös útjára hívja, nevezetesen arra, 
hogy hallgassák Jézus Krisztus evangéliumát, lépjenek ki a szemlélődő szerepből, 
vegyék a bátorságot ahhoz, hogy hittel elinduljanak Jézus követésére, hagyjanak 
el mindent, s engedjenek a vonzásnak, amely megragad és nem enged el, értsenek 
meg dolgokat, és ugyanakkor adják is föl a megértésüket, kérdezzenek, csodálkoz-
zanak és féljenek nagy félelemmel, hogy így ‚lássák’ a feltámadottat és az életük 
részesüljön az Ő felfoghatatlan, életadó erejéből és a feltámadás öröméből.”208 

2.2. A mai egyház spiritualitásfogalma

A ma használatos – időközben szekularizálódott – spiritualitás-fogalom a domon-
kosoknál fordul elő először a XIX. századi Franciaországban. Akkoriban egyér-
telműen keresztyén és teológiailag is világos jelentése volt. Azt a történést fejezte 
ki, amelyben az isteni Lélek testi módon megtapasztalhatóan, cselekedetekre in-

206 Berger, i.m. 213.
207 Wick, i.m. 23.
208 Wick, i.m. 25.
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dítóan és az életvitel belső rendjét meghatározva nyilvánul meg. Amikor az Isten-
be vetett hit és az iránta tanúsított bizalom megszentelt életvitelhez vezetett, vagyis 
jócselekedetekben és az Istennel való kapcsolat cselekvő ápolásában (rendszeres 
Igére fi gyelés, imádkozás, lelki feltöltekezés) konkretizálódott, spiritualitásról 
beszéltek.209

a) A protestánsok ugyanezt hagyományosan kegyességnek, praxis pietatisnak 
nevezik.210 Az ő felfogásukban a kegyesség a hit tartalmának az életté alakítása. 
Röviden Krisztus tanítványaihoz méltó életgyakorlat. Nem különös, a hétközna-
pitól eltérő körülmények között (mint pl. szerzetesi életformában), s nem is meg-
határozott cselekmények nyomán létrejött pszichikus állapotokhoz kapcsolódóan, 
de még nem is elragadtatási élményektől indíttatva, hanem a mindenki más által 
is megélt életnek a sajátos minőségeként. Az a spiritualitás, amely nem valósítha-
tó meg minden emberi életben függetlenül hivatástól, családi állapottól, külső 
életkörülményektől, messze áll a protestáns, de a biblikus felfogástól is. 

A protestáns ember egyébként átlagos élete Gerhard Ruhbach211 szerint öt jel-
lemző alapján válik kegyes életté:

A • bibliai tájékozódás nyomán. A protestáns kegyes ember a Szentírásban Isten 
szavát keresi, és abból tudja meg, hogy kicsoda Isten, ki az ember és mi tud-
ható az Isten és az ember kapcsolatáról. Az Isten kijelentésén méri le a sejté-
seit vagy tapasztalatait Istennel kapcsolatban, Isten szava alapján értelmezi a 
világot és a saját életét. Ezért igehallgatás és bibliaolvasás által folyamatosan 
keresi Isten igazságát, a Szentírással állandó és eleven kapcsolatban áll. Esze-
rint a protestáns spiritualitás az írott és testté lett Igében önmagát kijelentő 
Isten iránt megélt feltétlen bizalom. A bizalom megélése dialógikus, a Logosz 
által létrehívott dialógusban áll. Mivel a mindenség Ura szólítja meg és bírja 
válaszadásra az embert, ez a kapcsolat átminősíti az ember viszonyulását a 
világ minden eleméhez és történéséhez, mert ezután már nemcsak a jelensé-
gekkel, hanem azok létalapjával és végső eredetével is találkozik.212

209 A keresztyén spiritualitás témáját legújabban Dahlgrün protestáns gyakorlati teológusnő dolgoz-
ta fel igen részletesen, in: C. Dahlgrün, Christliche Spiritualität. Formen und Traditionen der Suche 
nach Gott, Berlin/New York 2009.

210 Vö. J. M. Sautter, Spiritualität lernen, Neukirchen-Vluyn 2005, 44k.
211 G. Ruhbach, Th eologie und Spiritualität, Göttingen 1987, 126kk., Lásd még H.-M. Barth, Spiri-

tua lität, Göttingen 1993, 44kk.
212 M. Beintker református dogmatikus szerint a keresztyén spiritualitásnak négy feltétele van: 1. 

készség a Bibliának Isten beszédeként való tanulmányozására és komolyan vételére, 2. készség imád-
ságos együttlétre Istennel, 3. imádkozó alapmagatartás, azaz Istenre tekintő viszonyulás a világhoz, 4. 
közösség azokkal, akik Jézus Krisztushoz tartozóknak vallják magukat. In: M. Beintker, Christliche 
Spiritualität, in: H. Krech/U. Hahn (Hg.), Lutherische Spiritualität – lebendiger Glaube im Alltag, 
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A • Krisztus-követés által. A keresztény ember elhívott ember. Kegyessége válasz 
Isten hívására. A Krisztus-követés abban áll, hogy a bűnös ember felszaba-
dulva és hálával fogadja a megigazításról szóló és a krisztusi emberlétre hívó 
evangéliumot. Jézussal együtt Atyjának nevezi Istent, és mint gyermek hálás 
szívvel engedelmeskedik az Ő szavának. Megbocsátó és szeretetteljes lélekkel, 
mások megmentésének a szándékával fordul embertársaihoz, és kész áldoza-
tok vállalására, ha ilyen módon tanúskodhat Isten szeretetéről. 
A • hívők közösségével való együttörvendezésben és „együttnyomorgásban”. A 
protestáns kegyesség közösséget kíván, szinte minden megnyilvánulásának 
embertársi vonatkozásai vannak. Ad és elfogad. Nem magát építi, hanem 
mások által épül és másokat épít. S mivel a hívők közössége élő organizmus, 
ennek az épülésnek folyamatosan kell történnie. 
A világ felé végzett • szolgálatban és bizonyságtételben. A protestáns kegyes 
ember nem vonul ki a világból, nem a maga lelki (és testi) jóléte, hanem mások 
boldogsága és üdvössége foglalkoztatja. Cselekedeteiben a krisztusi etika 
vezérli: a felelősség, az alászállás, az empátia és az áldozatvállalás etikája. 
A hitben való növekedés által, melynek emberi feltétele az • imádkozó életvitel. 
Növekedés csak az Istennel való dialógikus kapcsolatban képzelhető el. Sem 
az Igére fi gyelés, sem az imádkozás nem állhat időnkénti felbuzdulásokban, 
ezeknek folyamatosan kell kísérniük a kegyes ember életét, éppúgy, mint a 
másik javát szolgáló cselekedetek gyakorlásának. 

Ezekhez a pontokhoz kívánkozik kiegészítésül még, hogy a protestáns kegyes-
ség egészséges esetben nem félelem, vagy érdekalapú, hanem a hívő szabad elha-
tározása áll mögötte. Belátta, hogy a Krisztus-követés útja az egyetlen emberhez 
méltó és Isten kegyelmének megfelelő életút. Kényszer alatt, törvényeknek való 
engedelmesség módján azonban nem járható, csak szabadságban. 

Jellemző még a protestáns kegyességre, hogy az indítéka a háládatosság: az el-
nyert kegyelemért, a megígért üdvösségért érzett hála az Istennel való élő kapcso-
lat fenntartására és a szeretet cselekedeteire ösztönöz. A protestáns spiritualitás 
válaszadó jellegű. Nem a kegyes érzések, gondolatok és cselekmények nyomán vár 
isteni választ a hívő, hanem Isten megragadó Lelke, személyesen megszólító igéje 
és megváltó tette készteti önátadó és áldozatkész háládatosságra. Nem vetődhet 
tehát a protestáns kegyességre annak az árnyéka, hogy a benne tanúsított aktivitás 

Hannover 2005, 52kk. Pálra hivatkozva Beintker megfogalmazza a keresztyén spiritualitás jellemzőit 
is. Ezek: 1. nincs metódusa, 2. nemcsak a beavatottak, hanem mindenki számára megérthető, 3. kö-
zösséget hoz létre, s nem szorítkozik a belső épülésre, 4. a szeretet jellemzi. Uo. 48kk.

Dahlgrün kritériumai a következők: 1. Isten a kezdeményezője, 2. krisztocentrikus, 3. reménykedő, 
4. a szeretet parancsára épül, 5. önelkötelező, 6. imádkozó, 7. közösségi, 8. alázatosan engedelmes, 9. 
nem magabiztos. C. Dahlgrün, i.m. 420kk.
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Isten megigazító tettét kiegészítené, vagy a megvalósulásához a legcsekélyebb 
mértékben is hozzájárulna. Egybehangzanak ezekkel a megállapításokkal Jens 
Martin Sautter nemrég publikált megfontolásai. Szerinte a keresztyén spiritualitás 
a „hit észlelhető megjelenési formája az ember beállítottságában és viselkedésé-
ben.”213 Sautter ezen azt érti, hogy úgy a morális, mint a szimbolikus-expresszív 
megnyilvánulásokban megfi gyelhető az ember kegyessége. Bár a hit maga az Isten 
és ember kapcsolatának a titka, a hit kifejeződései (a kegyesség) emberi eszközök-
kel is vizsgálhatók. S belőlük lehet következtetni a hit minőségére és tartalmi 
hangsúlyaira, illetve esetleges torzulásaira.

b) A spiritualitás katolikus felfogása leginkább két ponton tér el a protestáns szem-
lélettől. Egyfelől a kegyességben az Istennel való titokzatos egyesülés élményét 
helyezi a csúcspontra, míg a protestáns szemlélet a dialogicitást hangsúlyozza. Az 
ember Isten előtt mint Teremtő előtt mindig teremtmény marad, ez a lényegi kü-
lönbség soha, semmilyen élményben és létállapotban nem tűnhet el, még az örök-
kévalóságban sem. A legszemélyesebb és legteljesebb közösség Istennel az, amikor 
az ember „megfelel” a rendeltetésének, azaz illő választ ad az Isten vele kapcsola-
tosan kinyilvánított akaratára. Másfelől igen meghatározó a katolikus kegyesség-
felfogásban a módszeres és fokozatos tökéletesedés, illetve megszentelődés gondo-
lata és gyakorlata. Noha a múlt század 50-es éveiben már Karl Rahner is felemelte 
a szavát a kegyességben uralkodó „felemelkedési logika” ellen.214 Ehelyett azt a 
nézetet hangoztatta, hogy a spiritualitás az ember tevékenységeinek egzisztenciá-
lis elmélyítését jelenti élethelyzetről élethelyzetre. Ez észlelésének egészlegességét, 
teljességre vonatkoztatását, cselekvésének a belső szabadságban gyökerezését, 
bizalmának pedig a túlnani valóságra hagyatkozását jelenti. A mai katolikus fel-
fogás ezek mellett kiemel néhány olyan jellemzőt is, amelyek a protestáns kegyes-
ség-fogalommal teljesen egybeesnek. Ezek:

A keresztyén spiritualitás az Isten kijelentésének konkrét tartalmaira irányul, • 
végső soron magára Istenre. Ezért nem helyettesíthető a mai világunkban oly 
népszerű „eszperantó-spiritualitással”,215 mely különböző vallásokból és ezo-
terikus nézetrendszerekből vett elemeket barkácsol össze közös nyelvvé.
A spiritualitás nem korlátozódhat a hit érzelmi, irracionális és titokzatos • 
oldalára. Szerepet kell benne játszania a rációnak (a megismerésnek és a 
megértésnek) akkor is, ha az értelem nem elemző, inkább intuitív módon 

213 Sautter, i.m. 45. Vö. C. H. Ratschow, Frömmigkeit címszó alatt írt cikkével, in: EKL (3), 1400.
214 K. Rahner, Über das Problem des Stufenweges zur christlichen Vollendung, in: Uő, Schrift en zur 

Th eologie, Bd. 3. Einsiedeln etc. 1956, 11kk.
215 Vö. M. Beintker, i.m. 46.
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működik benne. A spiritualitás megélése a szektásodás melegágyává válik, 
ha nem kapcsolódik logikailag is vállalható világszemlélethez. 
Keresztyén spiritualitás nincs etika nélkül. Az Istennel élő kapcsolatot ápoló • 
ember törvényszerűen felszabadul embertársai szolgálatára és megerősödik 
benne a felelősségérzet mások iránt.216

c) Református felfogásunk szerint217 a biblikus kegyességi gyakorlat két szempon-
tot sohasem mellőzhet: a világos tartalmakat és az etikai következményeket. Ke-
gyességünknek a Jézus Krisztus Atyjával való dialógikus (Igére fi gyelő és imád-
kozó) kapcsolatban és embertársi szolidaritásban, azaz Isten és emberek iránt 
tanúsított szeretetteljes életstílusban kell megnyilvánulnia. Mint láttuk, a késő-
modern spiritualitás-fogalom olyan élményszerzési lehetőségekre utal, amelyeknek 
meghatározatlan a tárgya és irányultsága, és amelyeknek nincsenek etikai kon-
zekvenciái. Ezt a szemléletet akkor sem oszthatjuk, ha keresztyén közösségekben 
jelenik meg. El kell fogadnunk, hogy emberlétünkhöz tartozik egy általános szel-
lemi nyitottság, ami a hétköznapi tapasztalati és eszmei tájékozódási pontokon 
túltekintő beállítottságot, folyamatos lényegkeresést, és a teljesség iránt való olt-
hatatlan vágyakozást jelent. Ezt, a kegyesség-gyakorlásnak is érzelmi-indulati 
hátteret biztosító diszpozíciót nevezhetjük általános értelemben spiritualitásnak. 
A diszpozíciót azonban az a tartalom minősíti, amelyre irányulva kibontakozik, 
és azok a következmények kölcsönöznek értéket neki, amelyek a megélése nyomán 
az embertársi kapcsolatokban megmutatkoznak. Keresztyén, s benne református 
kegyességről akkor beszélhetünk, ha a spirituális irányultság tárgya nem e világ-
ból való, azaz ha a spiritualitás nem szakralizálja a világot, és ha következtében 
nemcsak individuális gazdagodás történik, hanem erősödik az embertársi felelős-
ségtudat is.

A református kegyesség legfontosabb ismérvei tehát a következők:
A református spiritualitás mindig Istent tapasztalja kezdeményezőnek. Az • 
ember csak befogadó, elfogadó. Hittapasztalat egyedül a hozzánk lehajló, a 
testté lett „Egészen mással” találkozva szerezhető. E spiritualitás lényege tehát 
nem a túlnani valóságba történő átlépés, hanem az „Eljövendő” általi megra-
gadottság momentuma. A református kegyesség nem tartja szükségesnek az 
„emberi” elhagyását az „isteni” felé fordulás, vagy mozdulás közben, hanem 
az Isten általi „határátlépés”, az inkarnáció csodája (a testté lett és az írott 

216 Ch. M. Rutishauser, Spiritualität im Kontext – előadáskézirat 2006, 5k.
217 A református spiritualitás jellemzőit a szerző a Zsinat Elnökségének kérésére egy egyházi állás-

foglalás tanulmányi anyagában foglalta össze.
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Igében) nyűgözi le a hívőt, és kegyelmi megajándékozottság (karizmatikusság) 
alapján jut lelki feltöltődéshez és teljességélményhez.
A református kegyességgyakorlásban nem azonos lényegű és eredendően • 
egybetartozó, valami okból azonban fájdalmasan szétszakadt valóságrészek 
egymásra találása és egybeolvadása történik, hanem két lényegileg különböző 
létező, Teremtő és teremtmény hat egymásra, kerül egymással kapcsolatba. 
Keresztyén kegyességről nem beszélhetünk az „extra nos” Isten kegyelmes 
alászállása nélkül. Ugyanakkor nem gondoljuk, hogy bizonyos emberi fel-
tételek megteremtése a legkevésbé is biztosíthatná a bensőséges kapcsolat 
létrejöttét Istennel. Ezért hiányzik az Újszövetségben minden olyan módszer 
vagy technika, melynek segítségével Isten közelsége, szava, segítő ereje, vagy 
áldása kikényszeríthető lenne. A kegyesség módszeressé tehető ugyan, de ez 
nem járul hozzá a „hatékonyságához”.
A református kegyességnek • válaszadás-jellege van. Emberi válasz Istennek a 
Jézus Krisztusban véghezvitt üdvözítő tettére. A hívő ember létmódja ezért a 
hálaadás – ez kegyességének az alaphangja is. A „szüntelen” imádkozásban, 
elsősorban is a hálaadásban, valamint a szeretet cselekedeteiben jut kifejezésre.
A kegyesség tehát • nem cél, hanem következmény, gyümölcs. A református 
szemlélet szerint a kegyesség gyakorlása által Istennél nem „érhető el” sem-
mi.218 Az érdemekre törő kegyes ember mindenek előtt bűnbánatra szorul 
önzése miatt. A református kegyesség tiltakozás a kegyelemre szorultságot 
felejtő és felejtető spiritualitással szemben.
A református kegyesség • Isten Igéjéből táplálkozik. Nem belső lelki tartalékok 
után kutat, hanem Isten beszédének az igazságait szeretné felfedezni és a 
„szívébe rejtve” bensővé tenni. Az Igéből tudható meg, hogy kegyes ember 
valójában nincs is, hanem csak kegyelmes Isten és kegyelmet nyert ember 
van. Nincs református kegyesség az Igével való ismétlődő egzisztenciális ta-
lálkozások nélkül.
A református kegyesség • nem alkalomszerű felbuzdulásokban, hanem a hét-
köznapi életben tanúsított, Istenre tekintő alapmagatartásban mutatkozik 
meg. Az „Isten színe előtt” (coram Deo) élés gyakorlata. Az Isten iránti hála 
érzéséből táplálkozó önzetlen cselekedetek hozzátartoznak a spiritualitáshoz, 
az ilyen cselekedetekben ugyanis Isten Lelkének jelenléte és ereje mutatkozik 
meg. Az életszentség nemcsak külön fogadalmakat tett személyek jellemzője, 
hanem minden Krisztus iránt elkötelezett ember életének része.
A református kegyességi gyakorlat központi tartalma: • dicsőség-adás Istennek, 

218 Vö. H.-M. Barth, Spiritualität, Göttingen 1993, 51. H.-M. Barth megfogalmazásait valamennyi 
pontnál fi gyelembe vettük.
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mert valóban soli Deo gloria. Annak folyamatos tudatosítása ez, hogy semmi 
jót nem köszönhetünk magunknak, továbbá hogy az Isten döntéseit kegyel-
mesnek és tökéletesnek fogadhatjuk el akkor is, ha azok megértése a mi em-
beri felfogóképességünket meghaladja. 

3. A protestáns spiritualitás feltűnő formái

A protestáns hitgyakorlatban formálisan kétféle spiritualitást különböztethetünk 
meg: a növekedési és a kapcsolati spiritualitást.219 

Az előbbiben a modern ember szemlélete tükröződik, amely megköveteli az élet 
minden területén a továbblépést, a fejlődést, a kibontakozást, sőt a tökéletesedést. 
Az Isten iránti hit különös lehetőséget biztosít az emberi lét horizontjának kitágí-
tására, a közvetlenül tapasztalható valóság transzcendálására, s ezzel egészen új 
tapasztalatok szerzésére. Túl lehet lépni megszokott, már kiüresedett rituális cse-
lekvési formákon, s új rítusok bevezetésével, vagy csak egy-egy alkalomra szánt 
rituális cselekmények kipróbálásával újfajta élményekhez lehet jutni. Ez a spiritu-
alitás akkor is az egyén gazdagodására szolgál, ha mások részvétele is szükséges 
hozzá. 

A másik, a kapcsolati spiritualitás-típus az Istennel, illetve Krisztussal fennálló 
szövetség megerősítésére és az engedelmesség kiteljesítésére irányul. Nem a hívő 
lélek nyitottságának bővítése a cél – mint a növekedési spiritualitás esetében –, 
hanem a hangsúly a zavartalan Isten-ember-kapcsolatra esik. „A spiritualitás re-
zonancia Istenre”:220 Igéjének a meghallásában, komolyan vételében, engedelmes 
életvitelben és imádságos válaszadásban. A másik ember ebben a spiritualitásban 
részben úgy szerepel, mint a felebaráti szeretetre felszólító isteni parancsban a 
felebarát, akire nézve a parancs teljesítendő, részben pedig úgy, mint akivel közö-
sen élhető meg a kiválasztottság titka, és akivel együtt ápolható a kiválasztó Isten-
nel való kapcsolat. A keresztyén spiritualitás élettere ugyanis a koinónia. 

Nem formai, hanem tartalmi különbségek alapján mutatja be Peter Zimmerling 
a legszembetűnőbb mai protestáns kegyességi mozgalmak, illetve irányzatok 
felfogását és gyakorlatát.221 Az általa felsoroltak közül a Kirchentag-spiritualitás, 
a kommunák spiritualitása és a meditációs mozgalom nálunk nem talált táptalaj-
ra, a karizmatikus és a fundamentalista jellegű spiritualitásnak azonban számos 

219 M. Nüchtern, Spiritualität auf dem Markt, in: M. Herbst (Hg.), Spirituelle Aufb rüche. Perspektiven 
evangelischer Glaubenspraxis (FS für M. Seitz zum 75. Geburtstag), Göttingen 2003, 14kk.

220 Nüchtern, i.m. 17.
221 P. Zimmerling, Evangelische Spiritualität, Göttingen 2003, 138kk.
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követője van. Érdemes az általa gondosan összegyűjtött jellegzetességeket szem-
ügyre venni és értékelni.222

3.1. Karizmatikus kegyesség

A karizmatikus mozgalom bármelyik ágáról van is szó, spiritualitásának sajátos-
ságai révén tűnik ki a többi keresztyén közösség közül. Valójában teológiai újdon-
ságot nem hozott, csupán nagyobb hangsúlyt helyezett a Szentlélek munkájára és 
különös ajándékaira. „A karizmatikus spiritualitás conditio sine qua non-ja a 
Szentlélek közvetlen megtapasztalása.”223 A Szentlélek-keresztség224 primer élmé-
nyét (amit megkülönböztetnek a megtéréstől és az újjászületéstől) mindig a nyel-
veken szólás tapasztalható jele kíséri. Így válik mindenki számára nyilvánvalóvá 
a Szentlélek vétele. Ez az eredmény karizmatikus körökben mintegy sakramentális 
rangot kapott, vagyis aki csak akar, részesülhet benne. A történelmi egyházakon 
belüli karizmatikus megújulási mozgalmak valamelyest relativizálták a Lélek-
keresztség és a nyelvekben szólás jelentőségét, és a már megtörtént keresztség 
megerősítését, valamint a Szentlélek munkájának tudatossá és hatékonnyá válását 
látják benne. 

A Szentlélek vétele, az újszövetség bizonyságtétele szerint vitán felül része a 
keresztyén életnek. Nem képes senki krisztusi életvitelre és küldetésének betölté-
sére a Szentlélek többletereje, bölcsessége, vigasztalása és „lelkesítése” nélkül. Ez 
az ajándék azonban nincs feltétlenül különös átélésekhez, illetve mindenki által 
tapasztalható jelekhez kötve, sem nem kell időben elválnia a vízkeresztségtől. A 
Lélek a Krisztus-követő élethez adatik akkor is, ha különös élmények nem kap-
csolódnak hozzá. Aki egyetlen lépést is tesz ezen az úton, azt már a Szentlélek ereje 
által tette. 

A karizmatikus kegyesség nagy érdeme, hogy ráirányította a fi gyelmet a Szent-
lélek munkájára a gyülekezet életében. Hozzászokott a keresztyénség, hogy néhány, 
Lélek által felhatalmazott személy látja el a hívek lelki építése, a misszió és a sze-
retetszolgálat feladatait, míg a többiek csupán befogadók. A reformátori egyetemes 
papság elve ezzel szemben azt jelenti, hogy mindenki felhatalmazást kapott, min-
denkinek vannak képesítettségei a Szentlélektől olyan feladatokra, amelyek mások 
épülését szolgálják. A karizmák megbízatásokhoz járó képesítettséget, „kegyelem-

222 Az alábbiakban Zimmerling ismertetéseinek főbb megállapításain haladunk végig, vö. Uő, i.m. 
170kk.

223 Zimmerling, i.m. 171.
224 Vö. Mt 3,11; Jn 1,33; ApCsel 1,5
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konkrétumot”,225 meghatározott feladathoz szükséges kegyelem-többletet jelente-
nek. A kegyesség a feladat elvégzése, nem pedig érdemessé válás a Szentlélek véte-
lére. A karizmák tehát – szemben Zimmerling állításával – nem a megszentelődés 
területére tartoznak, hanem a szolgálat erő-hátterét képezik. Ezért hangsúlyozza 
Éliás József, hogy a „szentírók szerint a diakónia a küldetés teljesítése, a szeretet 
betöltése; keretfogalom: a szolgálat a keret, a szeretet a tartalom. […] Mert a diakónia 
az a – minden más káriszmát átható, ezek irányát, minőségét megszabó és a krisz-
tusi (keresztyén) tettek összességét magában foglaló – káriszma, amely úgy viszo-
nyul a többi káriszmához, mint a fonál a ráfűzött gyöngyökhöz.”226 Ugyanakkor 
a karizmatikus kegyesség vadhajtásának kell tekintenünk, ha bizonyos extrém 
karizmák, mint a nyelveken szólás, a prófétálás, vagy a gyógyítás különös megbe-
csülést élveznek, mintha jobban kifejeznék a Lélek jelenlétét és munkáját, mint a 
kevésbé feltűnő ajándékok. Ha ehhez még a szentségbeli fokozatok képzete is tár-
sul, akkor ez egyenesen a Szentlélek szándékával ellentétben áll. 

A karizmatikus kegyesség további sajátossága az Isten dicsőítésének újszerű 
gyakorlata. Míg Kálvin nyomán a protestantizmus a „soli Deo gloria” jelmondat-
tal az egész emberi életnek a hálaadás-jellegére mutat rá, addig a karizmatikus 
dicsőítés nem minden életmegnyilvánulásra, cselekedetre, döntésre vonatkoztat-
va vallja, hogy azoknak Isten dicsőségét kell szolgálniuk, hanem alkalmakhoz köti 
a dicsőítést. Azzal a céllal, hogy a résztvevők az Isten dicsőítésének teljesen át 
tudják adni magukat (a közös éneklést mozgással is kiegészítve), és hogy nagyobb 
„lehetőséget” kapjon Isten Lelke a dicsőítő emberek lelkének megérintésére. Bib-
liai idézetekkel is alátámasztható, hogy a szívből jövő, gesztusokkal és mozdula-
tokkal is kifejeződő öröm Isten kegyelme és nagysága fölött megjelenhet, sőt meg 
is kell, hogy jelenjen a hívők istentiszteletében. Nem csupán erre kijelölt alkalma-
kon, hanem mindig. Olyan istentiszteleti énekekre van tehát szükség, amelyekben 
kifejezheti a gyülekezeti tag ezeket az érzéseit, és olyan hosszú időt kell szánni az 
éneklésre, hogy a részvevőknek legyen módja azonosulásra az énekben szavakkal 
megfogalmazott és a dallam által megerősített mondanivalóval. 

A karizmatikus kegyesség hajlik arra, hogy az éneklésnél a hangerő, az ismét-
lések és a mozgások által előidézett hangulatot az Isten Lelke jelenlétével és mun-
kájával azonosítsa, holott ez csak akkor lenne indokolt, ha az emelkedett hangulat, 
vagyis az Isten iránti hála és az Ő tettei miatt érzett öröm megelőzi a dicsőítést. A 
dicsőítés a meglevő hála kifejezésére szolgál. 

Egyoldalúságként értékelhető még, hogy a karizmatikus kegyességben aránylag 
kevés hely jut a bűn miatti nyomorúság átélésének és a bűnbánat fájdalmának, 

225 Vö. Éliás J., A következő lépés, Debrecen 1994, 96k.
226 Éliás, i.m. 104.
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valamint a panasz érzésének és kifejeződésének. Pedig ezek is részei az Isten színe 
előtti létnek. A „pozitív gondolkodás” a spiritualitásban éppen olyan egyoldalú és 
hibás, mint általában az életben. A bibliai értelemben vett karizmatikus jellegű 
kegyesség a Szentlélek szabadságában élő ember kegyessége (2Kor 3,17; 1Kor 
6,12kk; Róm 8,15; 14,17), aki tud önfeledten örülni a kegyelemnek és tud csodál-
kozni Isten munkáján ebben a világban. Ezért a spiritualitásnak ez a színezete nem 
hiányozhat az egyház életéből. Ahogy Éliás J. kimutatja, az első gyülekezetek még 
a Krisztus szabadító tettének (bűnáldozatának) és reménységet adó jelenlétének 
(feltámadás) örömében éltek, „de azt szerették volna, ha a földi bonyodalmakat is 
elintézi helyettük. […] Több évtized elmúltával lett úrrá az első gyülekezetekben 
a csalódottság, amit úgy kompenzáltak, hogy a belső ‚szenzációk’ felé fordultak.”227 
A tanítás változatlan maradt, de az élményigény szintje megváltozott. A pneuma-
tikus hatások helyére először a pszichikusak léptek, melyek már „kézben tarthatók”, 
előhívhatók és irányíthatók voltak, amelyekkel kapcsolatban viszont nem érezték 
magukat a gyülekezetek Isten szabad akaratának (ami engedelmesség hiányában 
önkényességnek is tűnik) „kiszolgáltatva”. Később még olyan torzulások is járul-
tak a pneumatikusnak a pszichikusra való lecseréléséhez, mint az extrém karizmák 
előtérbe kerülése, hogy az élményszerűség még egyértelműbb legyen és a pszichi-
kus elemek még álcázottabban érvényesülhessenek a kegyességben. A különösség 
keresése kiegészült önző és szeretetlen hasonlítgatásokkal és pozícióharcokkal. „A 
maradék karizmákat nem karizmaként, hanem csak feladatként és tisztségként 
véve tudomásul fordul az érdeklődés a tan, a liturgia és a szervezés (vezetés és 
kormányzás) felé. A folyamat végeredménye, hogy az organizmus (a gyülekezet) 
organizáció (egyházközség) lesz.”228 Ezt a torzulást sajnos sem a reformáció, sem 
a pietista ébredés nem tudta kiküszöbölni. A reformáció a tanítás tisztaságára tette 
a hangsúlyt, a pietizmus pedig az egyéni hitmegélést kegyességi szabályok szigorú 
betartása által felszínessé tette és így csábított a farizeusi törvényeskedésre.

3.2. Fundamentalista kegyesség
  
A fundamentalisták eredetileg magukat különböztették meg ezzel a jelzővel azok-
tól, akik a modern gondolkodástól elbűvölve készek voltak a hitük addig megkér-
dőjelezhetetlennek tartott tartalmait felfüggeszteni és igazat adni az azokkal el-
lentétes természettudományos megállapításoknak. 1910-ben az amerikai 
protestánsok egy része összefogott, hogy harcot kezdjen az általuk alapvető hit-

227 Éliás, i.m. 127.
228 Éliás, i.m. 128.



120 • Amint vagyunk

igazságoknak tartott teológiai tételek védelméért. Ezek a tételek a következők 
voltak: 1. a Biblia tévedhetetlensége, 2. Jézus Krisztus istensége és szűztől való 
születése, 3. Jézus bűnért való helyettes áldozata, 4. Jézus testi feltámadása, 5. Jézus 
személyes visszajövetele a földre.229 Ezeket a teológiai tételeket kiegészítette még 
az egyetértés abban, hogy a tudomány mindazon eredményeit el kell utasítani, 
amelyek az így értelmezett bibliai hittel ellentétben állnak, továbbá hogy mindazok, 
akik ezeket a fundamentális tételeket nem osztják, nem számítanak igaz keresz-
tyéneknek. Ma már jól látható, hogy a protestánsok akkori tiltakozása a modern 
természettudományi és történettudományi eredmények ellen, ugyanannak a 
modern gondolkodásnak az eszköztárával és befolyásolási módszereivel él, mint 
amit támadni szeretne. A fundamentalizmus tehát nem antimodernista mozgalom, 
hanem a modern kor szüleménye. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy kozmogó-
niai, biológiai, vagy históriai, netán régészeti érveket használ fel a sértőnek vélt 
természettudományos (pl. darwinizmus), vagy történeti (historiai-kritikai szöveg-
értelmezés) megállapítások cáfolására. A modern gondolkodásra jellemző az is, 
hogy ideológiai kérdésként kezeli a hit kérdését. Werner Huth mutatta ki, hogy a 
keresztyén fundamentalizmus magán viseli az ideológiák valamennyi jellemvo-
nását. Jellemző rá például, hogy 

számára az alapelv fontosabb a realitásnál, • 
néhány megfogalmazással az emberi lét valamennyi kérdését elintézettnek • 
véli, s ezeket a megfogalmazásokat előírásszerűen kezeli és megkérdőjelezhe-
tetlennek tartja,
képviselői türelmetlenek a más nézeten levőkkel szemben, • 
a tanítás tisztaságának megőrzésére éberen fi gyel, nemcsak kifelé, hanem a • 
lelkiismeret irányába is,
a vélt igazságokhoz ragaszkodni, az erkölcsi előírásoknak engedelmeskedni • 
mindenkinek kötelessége,
a környezet megítélése annak alapján történik, hogy valaki egyetért, vagy • 
elutasító, így sorolódik a jók és igazak, illetve a gonoszok és tévelygők tábo-
rába.230

A fundamentalizmus tehát a modern kor ideológiáinak egyike. Nem csupán 
tradícióhűség a modern ember újításaival szemben, inkább „modern 
antimodernizmusnak” nevezhető. Vitathatatlan, hogy a modern kor okozta vál-
tozások fájdalmából született és születik, sőt a modern által tett ígéretek betelje-
sedésének elmaradása is szerepet játszik ennek a regresszív, azaz egy korábbi ál-
lapotot felelevenítő és igazolgató reakciómódnak az alkalmazásában, mégis 

229 Vö, Zimmerling, i.m. 183; W. Huth, Flucht in die Gewissheit, München 1995, 35kk.
230 Huth, i.m. 17k.



III. Keresztyén spiritualitás • 121 

minden gyógyító igyekezete ellenére azok a sebek maradnak a fi gyelme közép-
pontjában, amelyeket orvosolni szeretne. Nem tud túllépni rajtuk, mert azok él-
tetik. Ott nincs fundamentalizmus, ahol nem kell valami ellen harcolni. A harci 
szellem teszi a fundamentalistákat hajthatatlanokká, türelmetlenekké, gyakran 
erőszakosakká.

A mai világban a keresztyén fundamentalisták harca három fronton folyik. 

a) Küzdenek egyfelől a Szentírás szó szerinti ihletettségének az igazáért és ebből 
következően vallják, hogy a Biblia minden megállapítása tévedhetetlen. Közben 
nem akarják megfelelő súllyal fi gyelembe venni, hogy Isten Lelke nem kikapcsol-
ta az ihletés közben a szentírók személyét, hanem éppen bevonta, amint bevonja 
ma is az igehirdetőt üzenete továbbadásának a folyamatába.231 Ezért nem beszél-
hetünk tévedhetetlenségről, hanem csak meghatározottságról. Az írásba foglalás 
különben nem része a kijelentés történésének, legföljebb következménye; nem az 
üzenet vételéhez, hanem a továbbadás kötelezettségéhez tartozik.232 Kálvin, az 
Institutio I. könyve 7. részének 4. és 5. szakaszában233 azt az álláspontot képviseli, 
hogy igaz ugyan, hogy a Szentírásban „Isten személyesen beszél” hozzánk, erről 
mégis egyedül Isten tud meggyőzni bennünket (testimonium Spiritus Sancti 
internum, vagy arcanum). „Az Ige nem talál befogadásra az emberek szívében, 
míg a Szentlélek belső bizonyságtétele mintegy pecséttel nem hitelesíti. Ugyanan-
nak a léleknek kell tehát behatolnia a szívünkbe, aki a próféták szája által szólt, 
hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy híven mondták el azt, ami ’isteni módon’ 
volt rájuk bízva.”234 Kálvin tehát nem bízza a mi emberi okoskodásunkra, sem 
pedig az írott szöveg természetére Isten szavának hitelesítését, hanem a Szentlélek 
munkájára hagyja úgy az Írás oldalán, mint a mi oldalunkon. Tehát a Biblia hite-
lességének a kérdése érdektelen enélkül az utólagos hitelesítés nélkül. Valójában 
ezzel kimondja, hogy a Szentírás tekintélyének nem létezik „objektív” biztosítéka. 
Hacsak nem a Szentlélek munkáját tekintjük a lehető legobjektívebb ténynek a 
világban. Mindenesetre a mi személyes (szubjektív) meggyőzettetésünk nélkül 
nem fog Isten megszólalni a Szentírás igéiből. Az Istennel való élő kapcsolat teszi 
lehetővé számunkra, hogy az Isten beszédét „élő és ható” Igeként (Zsid 4,12) fo-
gadjuk.

231 Lásd Dr. Sípos Ete Álmos, A kijelentés és a Biblia, in: Collegium Doctorum, 2008, 162kk. és 
Alföldy-Boruss Dezső, A tévedhetetlenség és a Biblia, in: Collegium Doctorum, 2008, 183kk. cikkét.

232 W. Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 122k.
233 Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, 1559. rövidített formában. A Magyarországi Refor-

mátus Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest 1986, 24kk.
234 Uo. 25.



122 • Amint vagyunk

b) A másik frontvonal a pluralizmussal szemben húzódik. A fundamentalizmus 
természetéhez tartozik, hogy csak igazat és hamisat, jót és rosszat, helyeset és 
helytelent, istenit és ördögit ismer, s tagad minden átmenetet a két szélsőség között. 
Azt pedig végképp elképzelhetetlennek tartja, hogy egymástól eltérő szemlélet-
módok egyszerre legyenek helyesek és igazságot tükrözők, de még a sokféleképpen 
igazolható enyhébb változatba sem tud beleegyezni, nevezetesen, hogy minden-
kiben csak „rész szerint van meg az ismeret” (1Kor 13,9.12), azaz hogy mindenki 
részben téved, s valószínűleg abban, amiben másnak meg esetleg éppen igaza van. 
Már annak beismerése is sokat tompíthatna az ellentétek élén, hogy egyedül Is-
tennek van igaza.

 
c) A harmadik ütközési pont az a missziói elkötelezettség, amely kénytelen a világot 
hívőkre és hitetlenekre osztani, s a hitetlenek elfogadható voltát a hitre térésükhöz 
kötni. A problémát a megvetés okozza, nem a bűnben élőkkel kapcsolatos felelős-
ségtudat. Az igazság birtoklásának kizárólagossága, a hívő önigazultság jelent 
gondot, nem pedig az evangélium továbbadásának a szándéka és az abban tanú-
sított buzgalom. 

A fent elmondottak jól összefoglalhatók Christoph Türcke fundamentalizmus-
defi níciójával: szociálpszichológiai szempontból a fundamentalizmus „kísérlet 
arra, hogy gyökértelenné vált, elbizonytalanodott egyéneket lelki tartáshoz juttas-
sunk – mégpedig annak az alapnak a ragasztgatásával, amely éppen szétmállóban 
van. A fundamentalizmus arra hivatkozik, ami éppen megrendült. Nem hajlandó 
tudomásul venni, hogy léteznek ellenvetések a meggyőződésével szemben, mert 
maga is érzi azok fájdalmas igazságát. Tulajdonképpen a saját kételyeit igazítja 
helyre, hitét a hitetlenség motiválja, ezért nemcsak menekülés a modernből, hanem 
annak egyik tipikus arcéle is.”235 A fundamentalizmus az elbizonytalanodott em-
ber önvédelmi reakciója. Önmagában az, hogy valakinek szilárd meggyőződése 
van, vagy az, hogy teljes szívvel elköteleződött egy mindent meghatározó igazság 
mellett, még nem jelent fundamentalizmust, sem nem szükségszerű, hogy oda 
vezessen. Éppen az ellenkezője a valószínű: a szilárd meggyőződés védettséget 
jelent a fundamentalisztikus reakciómódokkal szemben. Az elbizonytalanítható, 
a meggyőződésében labilis személy hajlik a fundamentalizmusra, mert neki véde-
keznie kell, neki folyton bizonyítania kell az igazát (elsősorban a maga számára), 
neki állandóan fi gyelnie kell a veszélyekre, őt szüntelenül szorongás gyötri (vagy 

235 Ch. Türcke-t idézi H. Keupp, Fundamentalismus szócikkében, in: S. R. Dunde (Hg.), Wörterbuch 
der Religionspsychologie, Gütersloh 1993, 124. Vö. Ch. Türcke, Fundamentalismus – maskierter 
Nihilismus, Springe 2003.
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legalábbis az átlagosnál magasabb a szorongáskészsége), neki sohasem nyugodt a 
lelkiismerete, neki támadnia kell, nehogy a védekezésben kudarcot valljon. A 
fundamentalisztikus gondolkodásmód egyszerűsített sémákat használ, kiküszöböl 
minden ellentmondást, a titkokat megfejti, hogy távol tartson minden bizonytalanító 
tényezőt. Ugyanezt szolgálja az érzelmek, az élmények kerülése, illetve azonnali 
racionalizálása, mert az élményszerű sohasem elég konkrét, nem megfogható, nem 
kategorizálható. Biztosabb a másodkézből való tapasztalat, főleg ha azt szó szerint, 
újabb kérdések fölvetése nélkül értelmezzük (pl. bibliai csoda-történetek). A régi-
hez, a megváltoztathatatlanhoz való ragaszkodás ezen felül védelmet nyújt a fo-
lyamatosan, s már követhetetlenül zajló változások között. Tanulságos H. Henseler 
rövid jellemzése a fundamentalizmus pszichodinamikájáról: „Pszichodinamikai 
szempontból a fundamentalizmus a biztonsági és elrejtettségi szükséglet megtá-
mogatása. A biztonságot és elrejtettséget tekintélyek, ideálok és csoportok garan-
tálják, amelyekkel az egyén azonosulni tud. Ugyanerre szolgál az alapelvek és 
vezérgondolatok egyszerűsége és világos volta. Ha a biztonsági és elrejtettségi 
szükségletet veszély fenyegeti, ha az alapvető meggyőződés megkérdőjeleződik, 
akkor az alapok inognak meg. A következmény: szorongás. A félelmetes veszé-
lyekre a potenciális fundamentalista a reakcióképzésnek nevezett elhárító mecha-
nizmussal, vagyis a tények ellenkezőjének a különös hangsúlyozásával válaszol. 
Határozottan és hevesen, néha a fanatizmusig menően állítja, hogy meggyőződé-
sében bizonyos és szilárd. A reakcióképzés hátterében rejtőző félelemről a funda-
mentalista ridegsége és vitára való képtelensége árulkodik.” Azok Henseler szerint 
a „potenciális fundamentalisták”, „akik nem azért hisznek, mert egy felismert 
igazsággal kapcsolatban meggyőződésre jutottak, hanem mert hinni akarnak, sőt 
hinniük kell, mivel minden kételkedést fenyegetően élnek át. […] A potenciális 
fundamentalisták titkos kételkedők, akik bőszen harcolnak a kételkedések ellen, 
hogy így mentsék hitbizonyosságukat.”236 

A fundamentalista kegyességi gyakorlatot is a félelemhárítás ténye határozza 
meg. A kegyesség itt elsősorban életrendet jelent. Ebben a bibliai kijelentések (főleg 
a konkrét utasítások) kiemelt szerepet játszanak. Kiolvasható ugyanis belőlük a 
tennivalók világos programja, sőt a megszentelődés folyamata is. A megszentelő-
dés, vagyis az engedelmességben való tökéletesedés nemcsak lehetőség, hanem 
kötelezettség is a hívő számára. Egyre teljesebbé válik a szabályozottság és egyre 
aprólékosabbá az önkontroll, s egyre szigorúbbá az Isten vigyázó és fegyelmező 
tekintetét megtestesítő közösségi kontroll. A hitben történő növekedés nem a 
teljesebb szabadság, hanem a kiterjedő kötöttség irányába halad. Cserében persze 

236 H. Henseler, Gedanken zum Fundamentalismus, in: M. Bassler (Hrsg.), Psychoanalyse und 
Religion, Stuttgart 2000, 20.
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növekszik a biztonságérzet és csökken a szorongás. A keresztyén hit a szabályo-
zottságnak ezen a szintjén csak a környezettől izolált kisközösségekben, vagy 
magányos küzdelemben élhető meg. Ezért a fundamentalisztikus kegyesség gyak-
ran „kvázi-szektát” hoz létre a keresztyén közösségen belül. A körből kirekeszti 
azokat, akik nem ugyanúgy gondolkodnak, ellenségnek tekinti őket, előítélettel 
van irántuk, s ezért általában a kommunikációt is megszakítja velük. Így lehetet-
lenné válik a segítő visszajelzés is a környezet részéről. 

A fundamentalisztikus spiritualitás helyesen érzékeli a szabadság abszolutizá-
lásában rejlő veszélyeket. Elsősorban azt a tragikus következményekkel fenyegető 
visszaélési lehetőséget, amelyben a felelősségtudatot teljesen eltompítja a szabadság 
mámora. Látja másodsorban a relativizmusban rejlő visszásságokat. Ha semmilyen 
igazságnak nem tulajdonítunk abszolút tekintélyt, az Isten igazságának sem, akkor 
nem számíthatunk arra, hogy szilárd talajon épül föl az életünk, s akkor végső 
soron mindennek az ellenkezője is igaz lehet. Isten tekintélyét nem relativizálhat-
juk, mert akkor semmi sem lesz biztos többé. Szükség van tehát biztos fundamen-
tumra. Erről az egészséges keresztyén hit sohasem mondhat le. Jürgen Moltmann 
így fogalmaz: „Létezik kritika előtti fundamentalizmus. Ez nagyon elterjedt. De 
van kritika utáni fundamentalizmus is.”237 Különösen nagy szüksége van erre a 
keresztyéneknek „a minden lehetséges” elvét követő világban. A kritika utáni ál-
lapot azt jelenti, hogy a belülről kifelé irányuló valóságkritika eljutott a belátásra, 
a kívülről érkező kritikával kapcsolatban pedig megjelent az igazat adás momen-
tuma, valamint kialakult az önkritika, az önkorrekció készsége is. A fun da men-
talisztikus kegyesség – posztkritikai megjelenési formájában – példát mutat az 
elkötelezettségben, az életfontosságú dolgok megalkuvás nélküli komolyan véte-
lében és a kitartásban. A történelem során nagy kríziseken segítette át a keresz-
tyénséget a hívők már-már a józan ésszel dacoló kitartása és hűsége, jó (vagy néha 
rossz) értelemben vett fundamentalizmusa. 

Látható, hogy a spiritualitás mindkét irányzatos, vagy mozgalom jellegű meg-
élési módja fontos bibliai igazságokat jelenít meg, ugyanakkor túlzásoktól és 
egyoldalúságoktól szenved. Jézus tanítványai azt tanulhatják Mesterüktől, hogy a 
kegyesség megélése ne legyen látványos (Mt 6,1-8), semmi módon se okozzon 
feltűnést a környezetében. Csak a gyümölcseit lássák az emberek: a hívő ember 
derűjét, felszabadultságát, békességét és készségét arra, hogy másokért, akár áldo-
zatok árán is felelősséget vállaljon és hordozzon.

237 J. Moltmann, Das Reich Gottes in der modernen Welt: Jenseits von Modernismus und Funda-
men talismus, in: Jahrbuch Mission, Hamburg 1995, 152.
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I. POSZTMODERN TÁRSADALOM

Az elmúlt negyedszázadban vitathatatlanul szemléletbeli változás állt be a zsidó 
és a keresztyén vallási hagyományok talaján felépült kultúrkörben, amit hétköz-
napi nyelven nyugati világnak, vagy nyugati civilizációnak szoktunk nevezni. Az 
emberek gondolkodásmódja, életfolytatása gyökeresen megváltozott, tervei és 
célkitűzései néhány évtized alatt messze eltávolodtak a korábban megszokottaktól. 
Az előző fejezetben, a spiritualitás tárgyalásakor már nagy vonalakban jellemez-
nünk kellett ezeket a változásokat, most tekintsük át alaposabban is, hogy mi 
minden lett mássá a modernnek a posztmodernbe történő átmenete idején.

A felvilágosodás és az azt követő modern kor időszaka természetessé tette, hogy 
a ráció a végső döntőbíró a megismerésben és az azzal kapcsolatos minden vitás 
kérdésben. Azt is egyértelmű tényként kezelte a modern világ, hogy a fejlődés 
feltartóztathatatlan és feltétlenül pozitívan értékelendő. Modern jellegzetesség 
továbbá, hogy a fejlődésbe vetett hit összekapcsolódik az emberi lehetőségek kor-
látlanságának képzetével. A negyedik modern korra jellemző sajátosság pedig az, 
hogy az individuum jogot formál arra, hogy autonóm módon éljen a társadalom-
ban, és elvárja a társadalomtól, hogy minden feltételt biztosítson az egyén kibon-
takozásához és terveinek megvalósításához.

Ezek az evidenciaként kezelt szempontok az elmúlt negyedszázad folyamán 
sorra megkérdőjeleződtek, majd előállt egy új gondolkodásmód, egy új szemlélet, 
amit posztmodernnek, vagy késő modernnek neveznek.

Jean-Francois Lyotard,238 a posztmodern egyik legjelentősebb teoretikusa a 
változást az egységet biztosító „meta-elbeszélések” elerőtlenedésére vezeti vissza. 
Néhány évtized leforgása alatt elvi alapon álló heterogenitás, sokszínűség váltotta 
fel a nagy egységesítő elbeszéléseket. Tulajdonképpen három „meta-elbeszélés” 
biztosította az egységes világértelmezés lehetőségét egészen a XX. század közepe 
tájáig, mára azonban elvesztették meghatározó szerepüket:

az első a • felvilágosodás gondolata azzal az ígérettel, hogy általa megszabadul-
hat az emberiség a politikai és a vallási elnyomás bilincseitől,

238 J.-F. Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Graz-Wien 1986.; J. Habermas/J.-F. 
Lyotard/R. Rorty, A posztmodern állapot, Budapest 1993, 7kk.; Vö. G. Hilger/St. Leimgruber/H.-G. 
Ziebertz, Religionsdidaktik, München 2001, 70kk.; Lásd még: Bölcskei G., Hit és értelem új szövetsé-
ge a XXI. században, in: Collegium Doctorum I./1. 2005, 15kk.
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a második az • idealizmus szemléletmódja azzal az elképzeléssel, hogy a kul-
túra és a társadalom az értelem irányítása mellett céltudatosan épül föl és 
fejlődik,
a harmadik a • historizmus azzal a meggyőződéssel, hogy a történelmi folya-
matok vizsgálatával és megértésével megtalálható a dolgok értelme és meg-
határozhatók a továbbhaladás irányai és céljai.239

Lényegesen kisebb hatótávolságú és erősen politikai színezetű e három mellett 
a kapitalizmus és a marxizmus egymással szembenálló „meséje”. Az egyik a gyors 
egyéni meggazdagodás reményét táplálva, a másik az elnyomottak, kizsákmányol-
tak felemelésével kecsegtetve szőtte/szövi elbeszéléseit.

Az uniformizáló mítoszok közös háttere az előrelépés lehetőségébe vetett biza-
lom: annak erősítésére és fenntartására szolgálnak, és az a céljuk, hogy segítsé-
gükkel a társadalom tagjai minél egységesebben, és a lehető legöntudatosabban 
tegyenek meg minden tőlük telhetőt a fejlődés előmozdítására. De a fejlődés min-
dig diff erenciálódással jár együtt, így végső soron az egység fennmaradása ellen 
hat. Olyan gondolkodási, értékelési és cselekvési mintákat termel ki, amelyek a 
hagyományosan meglévőkkel azonos súlyú érvényességet követelnek maguknak. 
Egyenjogúságukért és egyenértékűségükért ráadásul a nagy eszmékre hivatkozva 
küzdenek, s azzal érvelnek, hogy e közös eszmei talajból nőttek ki, előállásuk a 
nagy elbeszélések egyenes következménye akkor is, ha a korábban egyeduralmat 
élvező felfogás ellentétét (alternatíváját) jelenítik meg. Az egységesítés szándékával 
született mítoszok így a saját beteljesült céljaik áldozatává váltak. A fejlődés igen-
lése és az egységesség fenntartása nem fér meg egymással. A fejlődéshiten alapuló 
közös célok és eszmék a megvalósulásuk közben emésztik fel az egyetértést és a 
közösséget. Egységálmokat csak a fejlődést radikálisan lefékező totalitárius rend-
szerek, vagy a szeretetközösségek tarthatnak életben.240 A fejlődést leginkább 
szorgalmazó neoliberálisok természetesen egyik megoldást se tudják elfogadni, 
ezért szeretnének mindenkit meggyőzni afelől, hogy az egységesség ideje végleg 
befejeződött. E törekvésük azonban nyilvánvaló módon egység-igényű, és éppen 

239 Érdekes ezzel egybevetni W. Engemann elemzésének eredményeit, amikor a mai prédikációkban 
előforduló „modern-ember”-jellemzéseket veszi sorra, s kimutatja, hogy melyek a leggyakrabban hasz-
nált közhelyek a modern emberről. Ezek: a technokrácia-közhely, mely a magát mindenre képesnek 
tartó emberhez kapcsolódik; a negatívum-közhely, ami arra utal, hogy a „modern ember” kifejezés 
gyűjtőfogalmává vált a rossz tulajdonságoknak, torzult hajlamoknak és korszakos bűnöknek; ellentét-
közhely, amely a modern embert úgy jeleníti meg, mint az egyházához hűséges hívő ember ellentétét. 
W. Engemann, Der „moderne Mensch” – Abschied von einem Klische, in: Wege zum Menschen 1996/8, 
447kk.

240 Wolfgang Welsch radikális megfogalmazása szerint össztársadalmi szinten a „terror az egyetlen 
hatékony út a teljesség eléréséhez”. in: W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 1993 (4.), 
62.
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olyan türelmetlenül érvényesítik, mint ahogy az általuk kárhoztatott totalitárius 
egység-teremtők küzdenek. Az egységre jutás tekintetében tehát az alternatíva a 
totális szervezet, vagy a szeretetközösség. Csak a szeretetközösség képes a sokfé-
leségben megélhetővé tenni az egységet, ill. az egység hangsúlyozása mellett is 
megengedni a sokféleséget. A totális rendszerek ezzel szemben bizonyos szempon-
tokat és lehetőségeket preferálnak, míg az ezekkel össze nem illőket erőszakosan 
kirekesztik. Így egységesítenek. Ennélfogva, ha a szeretetközösség össztársadalmi 
szinten nem valósítható meg – márpedig ez a helyzet –, akkor bele kell nyugodni 
az egységesség halálába, és vállalni kell a radikális sokféleséget.

A posztmodern nem korszakváltás útján köszöntött be. Eddig az emberiség a 
korszakváltásokat paradigmaváltásokként élte át. Legtöbbször az eszmék „kifára-
dása”, az életmodellek használhatatlanná válása, az értékek devalválódása érleli 
meg a helyzetet a változásra és biztosít helyet alternatív megoldásoknak. Máskor 
meg a megismert és kipróbált utak mellett jelennek meg új lehetőségek és ezek 
hozzák lázba a kísérletező kedvű embereket. Amint szaporodnak a jó tapasztalatok 
az „újdonságokkal” kapcsolatosan, úgy válik egyre közelibbé a paradigmaváltás.

A posztmodern nem így jelent meg a színen, hanem mint a modern beteljesü-
lése, radikalizálódása. Wolfgang Welsch ezt érzékelteti már a kérdést tárgyaló 
könyvének címében is, amikor posztmodern modernségről beszél.241 Mások a 
kontinuitás és a törés egyidejűségét a „második modernitás” megfogalmazással 
juttatják kifejezésre.242

A változást a következő történések jelzik: 
a lehetőségek teljes körű kihasználására való törekvés eljutott a „kategorikus • 
pluralitás” megköveteléséig,
a racionális kritikai beállítottság következetes érvényesítése elvezetett a ráció • 
kritikájához és érzékennyé tett az irracionalitás szépségére,
a cselekvő egyén megítélése szakított a modern kor erős, hatalmas szubjek-• 
tumával, s rálelt a gyenge, törékeny és töredékes, a végletekig toleráns, önér-
vényesítéséről lemondó, önmagának való szubjektumra,
a boldogságkeresés egyre rövidebb távú célok elérésében volt kénytelen meg-• 
találni a vágyott boldogság morzsáit, míg végül a pillanatnyi élmények nem 
váltak a boldogság egyedüli forrásaivá.

Mindenki maga lett kis életkastélyának tervezője és kivitelezője. Saját ízlése 
szerint, lehetőleg minden fellelhető „építőanyag” felhasználásával barkácsolgatja 
az életét. Erős „kötőanyagokat” nem használ, mert sohasem lehet tudni, mikor kell 

241 W. Welsch, i.m.
242 Vö. F. Schweitzer, Die Konstruktion des Kindes in der Bibeldidaktik, in: G. Lämmermann et al 

(Hg.), Bibeldidaktik in der Postmoderne, Stuttgart 1999, 122kk.
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valamit lebontani, vagy átalakítani. A megalapozással sem bajlódik sokat, mert ez 
túlságosan meghatározná az épület alaprajzát, megszabná a kiterjedését. Előre nem 
tanácsos az egész tervet elkészíteni, sem a terveket hitelesíttetni, hogy a módosítás 
lehetősége mindig megmaradjon.

A posztmodern szó defi niálása nem illene a szó tartalmához, az klasszikusan 
modern vállalkozás lenne. Ezért a jelenséggel foglalkozók meghatározás helyett 
inkább jellemzőket sorolnak, ki-ki a maga szemszögéből. Egyesek lélektani, mások 
szociológiai, megint mások fi lozófi ai vonatkozásokat emelnek ki. Az alábbiakban 
a posztmodernnek azokat a fő vonásait ismertetjük, amelyek a különböző elem-
zésekben szerepelnek.

1. Robbanásszerűen radikalizálódó pluralizmus

Vége az egyértelműségnek, vége a bizonyosságnak. A mi szempontunkból ez azt 
jelenti, hogy a szekularizáció folyamata beteljesedett, a keresztyénség által képvi-
selt igazságok nem tarthatnak igényt többé általános elfogadásra, evidenciára. Ez 
a fejlemény sokkoló hatással van az egyházakra, pedig a Biblia alapján egyáltalán 
nem lenne szabad meglepődnünk rajta. Az evangélium ugyanis mindaddig, amíg 
valóban evangélium, idegenül hangzik ebben a világban. Valószínűnek látszik, 
hogy a nyugati keresztyénség azért jutott zsákutcába, mert megpróbálta az evan-
géliumot a világhoz hasonlóvá tenni, hogy senkinek se legyen gondja az elfogadá-
sával. Pedig az evangélium idegen a világban és idegen a világnak. Ezt tudomásul 
kell vennünk. Ha ezt az idegenséget, ezt a kivetettséget, ezt a kapukon és városon 
kívüliséget – ahogy a Krisztus Golgotán álló keresztje fi gyelmeztet bennünket – 
nem vállalja az egyház, akkor a rábízott üzenetet tagadja meg. Nem lehet mézes-
madzaggá alakítani azt, ami egyébként „botránkozás” és „bolondság”, „nekünk, 
kik megtartatunk, Istennek ereje” (1Kor 1,18). Az evangélium természetéből tehát 
sem az nem következik, hogy a többség minden belső ellenállás nélkül igent mond 
rá, sem pedig az, hogy „piaci” szempontokat fi gyelembe véve egy sorba lenne ál-
lítható „más evangéliumokkal” (Gal 1,6). Önfélreértés lenne, és félreértésekre adna 
okot, ha a keresztyénség a világban jelenlevő pluralizmusnak azzal akarna meg-
felelni, amilyen módon (és módosításokkal!) a Krisztus igazságát a világ elé tárja, 
s nem azzal, amint megérti és kész befogadni mindazokat, akik a lehető legkülön-
bözőbb helyekről érkezve keresik az igazságot. (Erre vonatkozik Pál sokat idézett 
mondata arról, hogy „mindeneknek mindenné” lett némelyek megnyerése érde-
kében – 1Kor 9,19kk)

A sokféleség a posztmodernben azáltal válik követelménnyé, hogy az alterna-
tívák egyenértékűségének az elve áll mögötte. Így egymástól teljesen eltérő, részben 
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vagy egészen ellentétes nézetek, magatartások és orientációk nyerhetnek nemcsak 
létjogosultságot, hanem egyenjogúságot is. A leleményesség szabadon csaponghat, 
mindenki teljesen egyéni utat kereshet magának. Az új, a mindenki másétól és 
minden eddigitől eltérő, varázserővel bír. Vonzó minden, ami korábban tilalom 
alá esett vagy tabunak számított, leomlottak a lelkiismereti korlátok, és felértéke-
lődnek az olyan átélési lehetőségek, amelyek valami különöset, valami újdonságot 
ígérnek. Ugyanakkor az új varázsa igencsak múlandó. Alig jut idő a friss élmények 
élvezetére, máris felébred a szomjúság a még újabb iránt. A csapongás eredménye, 
hogy az átélések nem épülnek be az egyén életébe, hanem csak laza szálakkal 
kapcsolódnak egymáshoz, így igazán identitásépítő erejük, hatásuk nem lehet. 
Tovább élezi a helyzetet, hogy az új féktelen keresése a hagyomány teljes leértéke-
lésével és leértékelődésével jár együtt. Értékét veszíti a család, a hivatás, az élettör-
téneti múlt, és ezekkel együtt az előző generációktól átvett élet- és valóságértelme-
zések rendszere, így a hagyományozott vallási felfogás is. Ezzel az identi tásépítéshez 
szükséges legtágabb keretek, legalapvetőbb orientációs szempontok is elvesznek. 
A történelmi vallások helyét a spiritualitás ezernyi változata veszi át, arctalan 
vallási masszát képezve, amit összefoglalóan New Age-nek szoktak nevezni. Per-
sze a szaktudósok megkülönböztetik a New Age-tudatot a posztmodern-tudattól. 
A már idézett Welsch ezt írja: ”A posztmodern gondolkodás távol tartja magát a 
monizmus minden formájától. Elhatárolódik az uniformizálástól és a totalizálástól, 
az embereket megkötöző utópiáktól és a rejtetten működő despotizmustól és he-
lyette a multiplitás és divergencia, a sokféleség és a konkurencia paradigmái, va-
lamint a heterogén valóságelemek koegzisztenciája iránt vonzódik.”243 Ezért idegen 
tőle a New Age mindent magába foglaló egyelvűsége.

A posztmodernizmus a pluralitást nem úgy kezeli, mint adottságot, még kevés-
bé, mint elviselendő rosszat, hanem úgy tekint rá, mint nyereségre, azaz élvezi ezt 
a sokféleséget, emiatt meg is tesz mindent annak érdekében, hogy fenntartsa. Ettől 
színes, ettől érdekes az élet és a világ. Holnap ismét nap lesz, új lehetőségekkel – és 
ez önmagában is örömteli dolog. Semmit sem szabad végérvényesnek tekinteni, 
semmi sem kötelez, saját ígéreteim sem, hát még külső körülmények, vagy szemé-
lyek. Luther híres mondásának szavaival így fogalmazható meg a posztmodern 
ember élet-mottója: „Itt állok, de másképp is tehetnék”. Nincs olyan hatalom, nincs 
olyan erő, sem belül, sem kívül, aki nekem ezt kötelezővé tehette volna.  

A posztmodern pluralizmus két szempontból is érzékenyen érinti a keresztyén-
séget. 

Egyfelől azért, mert a vallást mint az élet és a világ értelmezésnek egyfajta rend-
szerét rehabilitálja ugyan, és irracionalitása miatt dicsérőleg állítja szembe a fel-

243 W. Welsch, i.m. 4.
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világosult racionalizmussal, de azonnal be is sorolja a többi álvallási, babonás és 
ideológiai értelmezési rendszerek közé. Ezzel évezredes hagyományokat relativizál, 
és megkísérli végérvényesen kivonni a forgalomból azt a mércét, amellyel a valódi 
és a hamis vallásosság megkülönböztethető lenne. Tudjuk, hogy a reformátorok 
egyáltalán nem voltak a XX. századi dialektikus teológia felfogásához hasonlóan 
vallásellenesek. A hit és a vallás ellentétét – persze nem alaptalanul – a barthi te-
ológia élezte ki. A reformátorok még igaz és hamis vallásról beszéltek. A posztmo-
dernnek az egyik, számunkra elgondolkodtató és kihívást jelentő vonása, hogy 
rehabilitálja a vallást, de egyszersmind relativizálja is. Sajnos a keresztyénség a 
relativizálást azonnal leértékelésnek veszi, pedig nem lenne szabad sem felhábo-
rodnia, sem megsértődnie, hanem szavakkal és cselekedetekkel érvelnie kellene 
az igaz vallás oldalán, ahogy ezt reformátor eleink tették.  

Másfelől a posztmodern korban a keresztyénségnek el kell viselnie, hogy a többi 
vallásokkal – úgymond – piaci helyzetbe került. Versenybe kell bocsátkoznia az 
egyéb vallások kínálataival, pedig tudván tudja, hogy a rábízott evangélium ösz-
szehasonlíthatatlanul más, mint amit más vallások nyújtani képesek. Ezért ő va-
lójában nem versenyez, csak a többiek állnak versenyben vele. Neki időnként csak 
a különbözőségét kell egyértelművé tennie. Ezt nem vehetik tőle rossznéven azok, 
akik a pluralizmus zászlaját magasba emelik. Nem osztozhat például a posztmo-
dern végtelen türelmében az ellentmondások iránt, nem adhatja fel hierarchikus 
értékrendjét, nem mondhat le az igazságnak arról a teljességéről, amit Jézus Krisz-
tusban ismert fel. Útbaigazító lehet számunkra Wilfried Härle-nek, a heidelbergi 
teológia egyik dogmatika professzorának az a kijelentése, hogy „a hit semmit sem 
tűr el, a szeretet mindent eltűr”244. A hit terén nincs türelem. Ott igazság és hamis-
ság van. A szeretet viszont határtalan türelemmel van azok iránt, akik nem az 
igazságot, hanem a hamisságot választják, képviselik, vagy akár hirdetik is a vi-
lágban. Az igazsággal kapcsolatos meggyőződés legyen a keresztyénségben ren-
díthetetlen a posztmodern korban is, de nem lehet kevésbé rendíthetetlen benne 
a szeretet sem. Ahogy ódivatúnak tűnt ezzel a modern korban, úgy annak fog 
látszani a jövőben is. Míg a modern gondolkodás a metafi zikai valóság tagadását, 
az ateizmust és az ember bálványozását helyezte szembe a keresztyén üzenettel, és 
ezzel harcias kiállást provokált, addig a posztmodern szellemiség összemos, felold, 
bekebelez, ezért árnyalt identitás-megfogalmazásra késztet. Míg a modern ember 
elutasító volt, addig a posztmodern nyitott a keresztyén üzenettel szemben. Tegyük 
hozzá azt is, hogy posztmodern szemlélettel sokkalta felfoghatóbb az üzenet lé-
nyege, mint ahogy az a modern gondolkodás számára volt. Godwin Lämmermann 

244 W. Härle, Der Toleranzgedanke im Verhältnis der Religionen, in: E. E. Müller/H. H. R. Schulz 
(Hg.), Th eologie und Aufk lärung, Würzburg 1992, 337k.
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szerint egyenesen a posztmodern kor hozta el újra a kalcedoni dogma megértésé-
nek a lehetőségét és a benne kifejeződő igazság megbecsülését. A kalcedoni hit-
vallás így fogalmaz Jézus Krisztusról: „Ugyanazt az egy Krisztust, aki Fiú, Úr, 
Egyszülött, két természetből összeelegyítetlenül, elválaszthatatlanul, osztatlanul, 
elkülönítetlenül valónak ismerjük el.” Ebben a hittani megfogalmazásban kifeje-
ződik az összeegyeztethetetlen egysége és az összehasonlíthatatlan hasonlósága.245 
A posztmodern gondolkodás számára nem jelent nehézséget a sokat vitatott „ho-
gyan valósul meg?”-kérdés Jézus kettős természetének az egységével kapcsolatban. 
Megnyugszik a visszakérdezésben: Miért ne lenne lehetséges? 

„Posztmodern módon a különbözőt már nem a hasonló variánsaiként képzeljük 
el, hanem számolunk alapvető véleménykülönbségekkel, összeegyeztethetetlen-
ségekkel és ellentétességekkel. A posztmodern pluralitás problematikus és lénye-
gi.” – mondja Welsch a már hivatkozott könyvében.246 Problematikus a „minden 
lehetséges” (és mindennek az ellentéte is!)247 elve miatt, lényegi pedig azért, mert 
a teljességet jobban megközelíti, mint az egypólusú igazság-hangsúlyozás, noha 
minden teljességkoncepciót elvet.   

Teológiai refl exiónkban szóba kell hoznunk azt a tényt is, hogy a Krisztusban 
hívők közössége önmagát a kezdetek óta úgy defi niálta, mint sokféleségben meg-
élt egységet, mint belső pluralitást, amelyben az egység nem sérti, vagy gátolja az 
egyéni különbségeket, és a különbségek nem lehetnek akadályai az egységnek. Ez 
nyilván mindig kihívás a szeretet számára, hiszen ellentéteket csak szeretetben 
lehet elviselni, különböző emberek csak szeretetben tudnak testvérekké válni. Ha 
ezt a keresztyénség nem tudja megélni a sokféleség világában, akkor megint vala-
mit az evangélium lényegéből veszít el. Az egy Lélek (1Kor 12,4) adta szellemiségen 
és az egy test (1Kor 12,12) adta kereteken belül az egyének egymás mellé vannak 
rendelve, mert egymásért és a Krisztus evangéliuma hirdetéséért kell kibontakoz-
tatniuk egyénileg kapott lelki ajándékaikat. A karizmákról szóló páli tanítás na-
gyon plasztikusan mutatja be az egységet a sokféleségben, és a sokfélét összefogó 
egységességet az egy Lélek és sokféle ajándék feszültségében. Az ősegyház egység-
gondolata, eltérően minden analóg jelenségtől, nem egy fölérendelt egységesítő 
„csúcsszervhez”, vagy akár valamely emberi tekintélyhez kapcsolódik, hanem az 
önmagát megalázó, a megfeszített, az övéi közt Lelke által jelen levő Krisztushoz. 
Az egység nem kapcsolódik hatalomhoz, hanem éppen ellenkezőleg: mindenféle 

245 G. Lämmermann, Die Schimäre des Subjekts, in: Uő et al., Bibeldidaktik in der Postmoderne, 
Stuttgart 1999, 113.; Vö. Bolyki J., A természettudományok kérdései a XX. század teológiatörténetében, 
Budapest 1980.

246 Welsch i.m. 315.
247 Vö. Paul Feyerabend híres megfogalmazásával: „anything goes”. Lásd továbbá a Pethő Bertalan 

által összeállított „botránylistát”, in: Pethő B. (szerk.), Poszt-posztmodern, Budapest 1997, 15.
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hatalomról, hatalmaskodásról való radikális lemondásban élhető meg. Ugyanak-
kor nem lehet megfeledkezni az egyénről mint embertársról sem, mert éppen az 
egymásért való felelősségvállalás miatt gyökeresen más ez a sokféleség, mint a 
posztmodern pluralizmus, ahol az én másféleségem többnyire kimondatlanul is 
azt üzeni a másiknak, hogy: „hagyj békén, semmi közünk egymáshoz!”. Az ősegy-
ház sokszínűségben megvalósított egysége azt jelenti, hogy ugyanazt a felelősséget 
hordozza mindenki a másik ember iránt. Az egyéniesség semmi esetre sem jelent-
het önmagának valóságot a gyülekezetben. A lelki ajándékok nem pusztán kü-
lönbségeket teremtenek a gyülekezet tagjai között, hanem egyszersmind „energeti-
zálják” is őket, ismét nem önmegvalósításra, hanem mások építésére. A közös 
épülés pedig úgy történik, hogy az élő kövek egymáshoz illeszkednek, egymásra 
támaszkodnak, míg létre nem jön az a lelki ház, amit egyháznak nevezünk (1Pt 
2,5; Ef 2,20kk). A sokféleség tehát kommunikatív sokféleség kell, hogy legyen. 
Amint az Újszövetség kutatója, Samuel Vollenweider mondja: „A Szentlélek egy-
séget teremtő hatása úgy jut érvényre a gyülekezetben, hogy különböző világok 
egymással kommunikációra lépnek egy közös nyelv segítségével. Ennek a feltétele 
a másik iránti érzékenység, és a képesség az ő helyzetének észlelésére (1Kor 14,16kk). 
A szeretet nyitja meg a szemeinket erre.”248 A gyülekezet belső, Szentlélektől ihle-
tett kommunikatív pluralitása biztosít alapot az egységes kommunikációra a 
külvilág felé is. Az egyház bizonyságtétele csak egy valakiről szólhat, a megfeszített 
és feltámadt Názáreti Jézusról, az élő Isten Fiáról. Kifelé ebben valósul meg az 
egységünk a sokféleségben. 

2. Az élet esztétizálása

Az egységes látás- és gondolkodásmódról, a közös célokról való lemondás egy 
úgynevezett esztétizálódási folyamatot indított el a késő modern korban, a poszt-
modern hajnalán. Az életnek nem nagyobb értelem-összefüggésekben, hanem 
önmagában kell szépnek lennie – vallja a posztmodern. Ezért a fő cél az élmény-
gyűjtés, az „instant” boldogság éppen esedékes adagjainak a beszerzése. Az élet 
gyönyörködtető élmények szövedéke. Minél sűrűbb a szövet, annál boldogabbnak 
érzi magát az ember. Gerhard Schulze, német szociológus azzal vált híressé, hogy 
a posztmodern kor társadalmát élmény-társadalomként249 jellemezte. A fejlett 

248 S. Vollenweider, Viele Welten ein Geist, in: J. Mehlhausen (Hg.), Pluralismus und Identität, Gü-
tersloh 1995, 372.

249 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft . Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M. 1992. Vö. W. 
Welsch, Az Esztétikai – korunk egyik kulcskategóriája, in: Pethő B. (szerk.), i.m. 264kk., valamint A. 
Wintels, Individualismus und Narzissmus, Mainz 2000, 126kk.
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társadalmakban élő mai ember a legközvetlenebb módon, hétköznapi élmények-
ben kívánja megragadni a boldogságot. Ehhez persze olyan szintű jólétre van 
szükség, amelyben alapvetően minden szükséglet, kívánság, sőt vágyálom is ki-
elégíthető, azaz jelen van a piacon a kielégítéshez szükséges kínálat, és a társadalom 
tagjai megengedhetik maguknak, hogy éljenek is vele. Fogyasztási cikkek tömege, 
életmódváltozatok, hivatás-változtatási lehetőségek, partnerek váltása, szabadidős 
programok, de még alternatív hit-gyakorlatok is szerepelnek a kínálatban. Az 
nyeri meg az emberek tetszését, ami a legrövidebb idő alatt a legintenzívebb élmé-
nyeket képes biztosítani. A posztmodern ember életének értelmét az élmények 
mennyisége és intenzitása szabja meg, pillanatnyi komfortérzete alapján értelme-
zi és értékeli az egész életét. A korábbi idők élet-meghatározói az alkotói, illetve 
teljesítmény-értékek voltak, ma az élmény-értékek töltik be ugyanezt a szerepet. 
Nem az a kérdés, hogy mit tesz, vagy mit kellene tennie az embernek, hanem az, 
hogy mi esik jól, mi „jön be”, mi jelent valami érdekeset és újat. A fő motívum nem 
az optimális, hanem a maximális stimuláció elérése. Ez elkerülhetetlenül oda 
vezet, hogy mindig új élményforrás után kell nézni. Schulze az élményhajhászást 
a drogfogyasztáshoz hasonlítja. Az izgalmi szint visszaesésétől való félelem indít 
az ismételt szerfogyasztásra. Az élmények habzsolásának hasonló indítéka van. 
Egy idő múlva már elegendő ok az unatkozáshoz, ha az élményszint csupán a 
normális értéken van. Ezért az illetőt az unalomtól való félelem kényszeríti az 
élménykeresésre. 

A piacgazdaság részint érzékenyen reagál mindenféle fogyasztói igényre, és 
azonnal kínálja azt, amire kereslet mutatkozik, részint pedig maga is igyekszik 
éhséget ébreszteni arra a kínálatra, amihez érdeklődőket toboroz. Ezzel kialakul 
az ördögi-kör az élménykeresés és az élmény-éhség gerjesztésének a pólusai között. 
Az alapvetően befelé tekintő, és belső folyamatokon tájékozódó életvitel kiegészül 
egyfajta kívülről vezéreltséggel, manipulálhatósággal. Az élményeket hajhászó 
ember előbb vagy utóbb egészen a piaci kínálat rabságába esik, és idővel valóban 
boldogságnak fogja tartani, amiről sugalmazzák neki, hogy az. Akkor igazán 
hatásos egy reklám, ha a célszemélyekben az az érzés támad, hogy részesülniük 
kell a kínált jóból, mert különben valami létfontosságút szalasztanának el. 

Az emberi kapcsolatokat is megmételyezi, hogy szinte kényszeresen összehason-
lításokat kell tenni a saját életlehetőségek és a másoké között. Versenyhelyzet áll 
elő, amit az irigység és a győzni akarás indulatai kísérnek. A legközvetlenebb kap-
csolatokban pedig a hűséget kezdi ki, ha elsődleges szemponttá válik, hogy eleget 
kapok-e a másiktól, vagy esetleg nagyobb élményeket nyújthatna valaki más. 

Az élményéhség kielégítése tekintetében Schulze vizsgálatai szerint bizonyos 
tagolódás fi gyelhető meg a társadalomban. Az azonos életfi lozófi át vallók, a ha-
sonló szimbólumokat használók, a műveltségben és életkorban egymáshoz közel 
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állók „egyeztetik” a fogyasztási szokásaikat is, ugyanabban lelik örömüket, ugyan-
az jelent számukra szórakozást, vagy élvezetet. Ezek jól elkülöníthető társadalmi 
miliőt alkotnak. Ötféle miliőt különböztet meg Gerhard Schulze az élményszerzé-
si szokások alapján:250 

a) A „színvonalra adók” csoportjához magas műveltségű, negyvenen fölül levő 
emberek tartoznak. Ők a színházi előadások szünetében, koncerttermekben, vagy 
éppen az istentiszteleten találkoznak. Szeretik az igényesen kidolgozott, előadás-
szerű prédikációkat. Örülnek, ha ünnepélyes hangulata van az istentiszteleteknek, 
ha neves igehirdető szolgál, vagy ha a templomban rendszeresen tartanak zenés 
áhítatokat. Számukra a gyülekezet is kulturális értékeket közvetítő közösség.

Fontos nekik a rang, s folyamatosan kapaszkodnak fölfelé a társadalmi ranglét-
rán. Nem helyi, hanem országos lapokat olvasnak, antik bútorokkal rendezik be 
lakásukat, színvonalas éttermekbe járnak és klasszikus írók műveit olvassák.

Szívesen vesznek részt a gyülekezetközi kapcsolatok ápolásában, jelen vannak 
azokon a közös rendezvényeken, ahol különös személyiségek is szerepelnek. Ilyen-
kor törekszenek arra, hogy a jelentősebb fellépőkkel személyesen is találkozzanak.

A gyülekezetben adódó hétköznapi tennivalókban ritkán vesznek részt, a na-
gyobb horderejű tervek megvalósításához viszont bőkezű adományokkal járulnak 
hozzá. Életeszményük a tökéletesség.

b) A „harmóniát kedvelők” köréhez olyan idősebb emberek sorolhatók, akik az 
életterüket bensőséges, kellemes, szépen rendezett fészekké alakítják. A nyilvá-
nosságtól visszavonultan, szerényen élnek. Visszahúzódásuk oka, hogy tartanak 
mások ítéletétől, megszólásától. Konfl iktuskerülők. Kedvelik a helyi ünnepségeket. 
A gyülekezeti életben a családias, mégsem megszokott alkalmak iránt vonzódnak. 
Adnak arra, hogy az ő családjukban előforduló keresztelés, esküvő, vagy éppen 
temetés valóban szép és emlékezetes legyen. A hit, az egyház számukra hozzátar-
tozik az élet rendjéhez, és boldogok, ha minden szempontból rendben tudhatják 
az életüket.

Örömmel vállalnak szolgálatokat a gyülekezetben, mert szeretnek másoknak is 
örömet szerezni. Rájuk mindig lehet számítani. A gyülekezeti kirándulásokon 
feltétlenül részt vesznek, ahol közvetlenebbé, sőt barátivá válhat a kapcsolatuk 
addig ismeretlen, vagy csak látásból ismert személyekkel. 

c) Az előző két csoport jellemzői keverednek az „integrációra törekvők” körében. 
Ők kedvelik a társaságot, de nincsenek magas kulturális igényeik. Részt vesznek 

250 Schulze, i.m. 267kk.
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mindenben, ahol emberekkel lehet találkozni, és tartalmas időtöltésre van mód. 
Szívesen kertészkednek és vasárnap délutánonként sétálni szoktak. Összekötő 
szerepet játszanak a közösségekben. Akkor érzik jól magukat a gyülekezetben, ha 
sokszínű kínálattal találkoznak, és kiválaszthatják azt a csoportot, amelyben ak-
tívak lehetnek. Érdekeltek abban, hogy mindig történjen valami fi gyelemfelkeltő 
a gyülekezet életében, szeretik a mozgalmasságot. Általában nem kitartóak egy-egy 
kiscsoportos alkalom látogatásában. Középszinten képzett idősebb emberek tar-
toznak ide.

d) Az „önmegvalósítók” társasága közép és felső szinten képzett fi atalabb szemé-
lyekből áll. Minden vonzza őket, ami egyéniségük kibontakoztatásához hozzájá-
rulhat. Igényük van arra, hogy maguk választhassák meg, mi válik a hasznukra. 
Ezért kísérletezgetnek különböző munkahelyekkel, társadalmi szerepekkel, vagy 
partnerekkel. Kevéssé kötődnek közösségekhez, még a családjukhoz sem. Nem 
tesznek különbséget értékes és kevésbé értékes dolgok között. Minden újításra 
kaphatók, mindent kipróbálnak. A gyülekezetben is olyan akciókhoz kapcsolód-
nak, amelyek a szokványostól eltérő célokat követnek. Elvállalják a szervezőmun-
kát és azokat a feladatokat, melyek szerepléssel járnak. „Egyszerű” résztvevőként 
kevésbé érzik jól magukat. Ha az adott gyülekezet nem kínál nekik megfelelő 
kibontakozási lehetőséget, hamar átpártolnak más keresztyén közösségekbe. A 
hűségesebbek is gyakran tesznek „kirándulásokat” más kegyességi gyakorlatot 
követő felekezeteknél. Szívesen választják Jézust példaképükül, s megpróbálnak 
valami olyat tenni, amiben a vele való azonosulást, és az Ő személyének különös-
ségét élhetik meg.

e) A „szórakozók” köréhez szintén fi atalok tartoznak. Ők nem értékekre, hanem 
élvezetre vágynak. Igyekszenek megragadni mindent, amitől feldobottságot, pil-
lanatnyi örömöket remélhetnek. Múlatják az életet. Elsődleges szempontjuk a 
saját jó hangulatuk. Növekedésre, fejlődésre, továbblépésre nem törekszenek, sőt 
irritálja őket, ha valamiben ilyen ösztönzésekkel találkoznak. Az egyházhoz csak 
akkor lenne közük, ha valamilyen szórakozási lehetőséget is kínálna. Ifj úsági al-
kalmakon előfordulnak, főképp ha zenekar is működik. Csak a merészen forma-
bontó, kimondottan ifj úságnak szánt istentiszteleteken lehet számítani a megje-
lenésükre.251

Az előbbiekből látható, hogy főleg a fi atal generációra leselkedik az a veszély, hogy 
az élmény-társadalomban elveszti józanságát, és szenvedélybeteggé, élményfüg-

251 Lásd az előbbiekhez M. Klessmann, Pastoralpsychologie, Neukirchen-Vluyn 2004, 75.



138 • Akik között élünk

gővé válik. Ezzel visszájára fordul és kárára lesz az az egyébként sok áldást tarto-
gató lehetőség, hogy a valóságot ne csak tisztes távolságból, az objektivitásra ké-
nyesen ügyelve, érzéketlenül szemléljük – amire a modern kor szoktatta rá az 
embert –, hanem rácsodálkozzunk arra a gazdagságra, amit Isten adott az ember-
nek a teremtett világban, és hálás szívvel részesüljünk belőle. 

A keresztyénség számára az élmény-társadalom komoly kihívást jelent. Minde-
nekelőtt önkritikára indítja, mivel a XX. század első két harmadában a keresztyén 
életfelfogás az átéléseket, a hit élmény-oldalát nagyon mostoha bánásmódban 
részesítette. Rudolf Bohren már a hetvenes években felhívta erre az egyoldalúság-
ra a gyakorlati teológusok fi gyelmét, amikor a gyakorlati teológia feladatát az Isten 
szépségének bemutatásában jelölte meg.252 Bohren, mint a dialektikus teológia egyik 
képviselője, semmi esetre sem kíván holmi élményekre alapuló hitet propagálni, 
azt viszont elengedhetetlennek tartja a keresztyén ember számára, hogy észrevegye 
az Isten jelenlétének szépségét a teremtésben, a kultúrában, a művészetekben, a 
történelemben, egyének és a gyülekezet életében. 

A Szentlélek ajándéka nyomán a hívő ember maga is részese az Isten jelenlétének 
a világban és tevőleges résztvevője a világ Isten gondolata szerinti megváltoztatá-
sának. Az élmény-társadalom korában rendkívül fontos megállapítás, hogy a 
valóság igazi, és igazán gyönyörködtető észlelése az, amikor a túlnanit vesszük 
észre az itt és most-ban. Az egyháznak azon kell munkálkodnia, hogy a posztmo-
dern embert ráébressze, hogy az élmény nem cél, hanem a cél felé tartás kísérője-
lensége. Aki a cél felé halad, az él át szép élményeket. A hívő ember nem az élmé-
nyeket, hanem Istent keresi, és közben rátalál a világban, és a saját lelkében is az 
Isten keze munkájára. Ez tölti el gyönyörűséggel.  

Azt is meg kell értetnie az egyháznak a mai emberrel, hogy az Isten kijelentése 
az egyébként soha nem észlelhetőre nyitja meg az ember szemeit. Arra, „amiket 
szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt” (1Kor 2,9). 
Ezután a világ minden eleme más megvilágításba kerül, azaz minőségi változáson 
mennek át az ember egyéb élményei is. A keresztyénség sohasem feledkezhet meg 
arról, hogy neki nem feladata, hogy a mai ember élményéhségét a maga módján 
kielégítse, de még az sem, hogy a választási lehetőségek körét bővítse a Biblia élet- 
és világszemléletével, hanem egyértelműen kell képviselnie, hogy a keresztyén 
hitnek nincs alternatívája.  

Az élmény-társadalomban vállalnia kell az egyháznak továbbá, hogy foglalkozik 
az elkerülhetetlen szenvedés, a betegség, és a halál tényeivel. Nem elhárító módon, 
mint ahogy mindenki más teszi, hanem beleérzően, az elfogadás lehetőségének a 

252 R. Bohren, Dass Gott schön werde. Praktische Th eologie als theologische Ästhetik, München 
1975.
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mérlegelésével. Az élményt kereső ember ugyanis vagy játszik, szórakozik a halál-
lal, mert a szuper-élmény ígéretét látja benne, vagy nem vesz róla tudomást, mert 
nem akar szorongást érezni miatta. A tartós szenvedéssel azonban végképp nem 
tud mit kezdeni, miközben múló fájdalmakban esetleg kedvét is leli.  

Végül a keresztyénségnek arra is ügyelnie kell, hogy az élménykeresés ne füg-
getlenedjék az etikától. Az átélés elsősége, a „milyen áron”, a „milyen utóhatással”, 
a „milyen embertársi kapcsolat-változásokkal” kérdését nagyon háttérbe szorítja. 
Az ismert katolikus rendszeres teológus, Johann Baptist Metz találóan azt mond-
ja, hogy a mai világban kialakult egy bizonyos „kis morál”, szemben a nagy etikai 
rendszerekkel. „A kis morálnak szűkebb érvényű és változékony normái vannak. 
Lemond a túlságosan hosszú távú, esetleg életre szóló lojalitásokról, szorgalmaz-
za az önmegvalósítást, kockázatok ellenére is fenntartja a célok felcserélhetőségé-
nek a jogát. Általánosan szólva ez a morál minden konfl iktust individualizál, nem 
érdeklik a nagy konszenzusok, és gyanúval fogad minden univerzális fogalmat. 
(...) Úgy tűnik, hogy a bűntelenség új álma valósul meg benne.”253 Az átfogóan 
tájékozódó moralitással szemben a „kis morál” felmentéseket biztosít az indivi-
duum számára. Az egyén érdekeit szolgálja, s a mások iránti szolidaritás és fele-
lősség nem kap benne helyet. Ez a moralitás nem kell, hogy kompatibilis legyen 
más személyek „kis moráljával”, hiszen nem szerepelnek benne általánosan min-
denkire érvényes értékek. Az élmény-értékek túltengése miatt ez a moralitás 
csakis egyénre szabott lehet, s az egyéni ízlést, szükségleteket, önkényességet hi-
vatott legitimálni. Ugyanakkor ki van téve azoknak a manipulációknak, amelye-
ket a mindenkori divat és az élménykorbácsolás éppen aktuális üzleti fogásai el 
kívánnak érni az ember viselkedésében. A keresztyénségnek folyamatosan fel kell 
hívnia a fi gyelmet arra, hogy nem elégedhetünk meg ezzel a privát morállal, hanem 
alapvető etikai értékek szerint kell tájékozódnunk az életben.

3. Szélsőséges szubjektivitás  

A pluralizmus személyes életvezetési vonatkozása az individualizálódás. Nincse-
nek kollektív igazságok, amelyekhez egyénileg alkalmazkodni lehetne, vagy netán 
kellene. Az individuum feladata, hogy meghatározza az élete hangsúlyait és irány-
pontjait. Arra kényszerül, hogy támpontok nélkül, magára hagyatva barkácsolja 
össze az élettörténetét, s magából kiindulva értelmezze és alakítsa a világot. A 
posztmodern gondolkodásmód, mint már említettük, szakít a határozott, erős, 
szándékait keresztülvivő, céltudatos szubjektum ideáljával, ami az egész modern 

253 J. B. Metz, Diagnosen zur Zeit, Düsseldorf 1994, 82.
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kort végigkísérte. Némelyek egyenesen a szubjektum összezsugorodásáról, sőt 
haláláról beszéltek, holott csak a győzelemre termett, önmagát istenítő szubjekti-
vitást felváltotta egy világtól és embertárstól elforduló, befelé néző és befelé épít-
kező szubjektivitás. Ez az egyén nem sikereket akar felmutatni, hogy mások 
irigykedésétől legyen boldog, hanem másoktól függetlenül szeretné boldognak 
érezni magát. Meghalt a színpadias hős és feltámadt a „boldog hajléktalan”. A 
szubjektivitás ezzel nem visszavonult, hanem felszínes megjelenési formáját őszin-
tére és teljesre cserélte.254 Posztmodern értelemben a szubjektum olyan egyéni 
nézeteknek, célképzeteknek és beállítottságoknak a gyűjtőhelye, amelyek mások 
számára nem beláthatók, vagy éppen tarthatatlannak tűnnek. A szubjektivitás itt 
egyet jelent az önkényességgel, a vélemények és a cselekvések indokolhatatlansá-
gával. Ennélfogva a magára hagyatottsággal, gyengeséggel és esendőséggel is.255  

A társas kapcsolatokban az ilyen szubjektumok csak magas szintű toleranciával 
lennének képesek együttműködni. De milyen elvi alapon tehet szert a mai ember 
ilyen toleranciára? Ehhez ugyanis nagyon stabil meggyőződésre lenne szükség. 
Mindig azok a személyek türelmesek másokkal, akik a saját meggyőződésükben 
megingathatatlanok. Azok viszont általában intoleránsak, akik maguk elől is 
titkoltan bizonytalankodnak, ezért a saját vélekedéseik és akaratuk másokra kény-
szerítése által igyekeznek magukat megtámogatni. A tolerancia gyakorlásához 
igen szilárd belső meggyőződés szükséges. A posztmodern embernek ez nem 
erénye, ráadásul önkéntesen mondott le eff ajta igényeiről. Márpedig ha a meggyő-
ződés és elkötelezettség hiányzik, akkor a türelem nem alapulhat máson, csak a 
teljes közömbösségen a másik ember személye és gondolkodása iránt. A másik 
ember szubjektivitáshoz való jogának tiszteletben tartása, a „szabad félelem nélkül 
különbözőnek lenni” (Th eodor W. Adorno) elv érvényesítése csak addig szolgáltat 
megfelelő alapot a tolerancia gyakorlásához, amíg erre nem a közvetlen embertár-
si kapcsolatokban van szükség. „Amíg nem ismerjük egymást, addig csinálhatsz, 
amit csak akarsz, de nem bírlak elviselni, ha az én életemre is kihat a ténykedésed.” 
Egyéb okok mellett ezért válik egyre divatosabbá az önként vállalt szingli életmód. 
Közvetlen élet-közelben abszolút intoleráns a másik ember iránt a szubjektivitását 

254 Vö. Pethő B. (szerk.), Posztmodern, Budapest 1992, 26kk.
255 Welschre hivatkozva U. Pohl-Patalong a gyenge, esendő szubjektum nagy erényének a transz-

ver zalitást tartja. Ez azt a képességet jelenti, hogy az ember aktivizálni tudja a szubjektumának azt a 
régióját, amely egy adott szituációban a megértést, a belebocsátkozást leginkább szolgálja, ugyanakkor 
képes a szubjektum többi régiója segítségével a szuverenitását megőrizni. Egy másik élethelyzet a szub-
jektum valamely más aspektusát mobilizálja, és akkor ennek a segítségével tud megfelelni a kihívásnak. 
Azért lehetséges ez, mert a külső világhoz hasonlóan a belső is sokszínű és heterogén. Az öntudatos, 
autonóm szubjektum a világ megváltoztatásában volt érdekelt, maga nem akart változni. Lásd U. Pohl-
Patalong, Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft , Stuttgart 1995, 110kk.
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hangsúlyozó és féltve őrző személy. „Hogy más valaki is szívja ugyanannak a 
szobának a levegőjét, az elviselhetetlen.” „És ugyanabba a fürdőszobába járjunk 
mind a ketten, netalán még a hálószobánkat is megosszuk egymással – kibírha-
tatlan.” A posztmodern tolerancia annyit jelent: semmi közünk egymáshoz.  

A közvetlen emberi kommunikáció kutatásának újabb eredményeiből tudjuk, 
hogy a közlések mindig tartalmaznak üzenetet a közlő saját identitásáról és arról 
a szándékáról, hogy a másikat megváltoztassa.256 A kommunikációnak tehát min-
dig megvan az a kimondatlan célja, hogy az én és a másik között csökkentse a 
különbséget. Aki erről lemond, az a kommunikáció egészlegességéről, ill. értelmé-
nek egy részéről mond le. Úgy nem lehet kommunikálni, hogy én nem akarom a 
másikat befolyásolni. A szubjektivitásnak és az egymás szubjektivitása „meg-, ill. 
túlbecsülésének” az elve oda vezethet, hogy megszűnnek, vagy felszínessé, futó-
lagossá, ill. hivatalossá válnak a társas kapcsolatok, s végül elszemélytelenedik a 
társadalom.  

Ezzel még nem is érintettük a szubjektummá válás folyamatának legfontosabb 
feltételét, nevezetesen azt, hogy ahhoz mindig szükségünk van egy másik személy-
re. A „jelentős másikkal” való azonosulások és elhatárolódások útján válik az ember 
valakivé, talál rá önmagára. Valláslélektani kutatások igazolják, hogy ebben a 
folyamatban már csecsemőkortól kezdve jelen van az a „végső másik” is, akihez 
viszonyítva feltétlenül valakiknek érezhetjük magunkat, igazán szubjektumok 
vagyunk. A posztmodern szellemiség azt kívánja meg az embertől, hogy szubjek-
tuma radikálisan nyitott legyen, ne legyen meghatározott középpontja, ne enged-
je magát előírásoktól vagy külső körülményektől befolyásolni, de egyszersmind 
képes legyen minden kínálkozó lehetőséggel élni, és a környezeti kihívásoknak 
megfelelően változni.

A szubjektivitás ilyen alakulásával összefügg a vallás privatizálódásának a je-
lensége. Ezzel nagyon gyakran találkozunk a gyülekezeti munkában. A vallási 
tartalmak, igazságok és erkölcsi normák elvesztették kötelező erejüket, nem szá-
míthatnak objektív és általános érvényűségre. Az egyén szabadon válogathat 
közöttük, s a döntését nem kell megindokolnia. A világhírű amerikai szociológus, 
Peter L. Berger a „herezis kényszerének” nevezi ezt a jelenséget.257 Amikor a ha-
gyományozott rendező elveket félretéve választ valaki igazságok és normák között, 
óhatatlanul heretikussá válik. Egyfelől azért, mert szubjektív ítélet-alkotását fölé-
je helyezi mindenki másénak, másfelől pedig azért, mert igazságokból és normák-

256 F. Schulz von Th un, Miteinander reden 1-2. Hamburg 1981, 1989.
257 P. L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft , Frankfurt/M. 
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ból olyan új és egyénies rendszert teremt, amely hamisnak bizonyul az adott 
igazságok és normák eredeti „gazda”-rendszeréhez viszonyítva.

Ennek a problémakörnek is van egy olyan pozitív üzenete számunkra, amit egész 
egyszerűen így fogalmaz meg a Heidelbergi Káté, hogy az igaz hit nemcsak meg-
ismerés, nemcsak igaznak tartás, hanem szívbéli bizalom is (21. kérdés-felelete). Ez 
utóbbi már sajátosan személyes valami (bár az előző kettőnek is vannak személyi-
ség-specifi kus vonásai). Olyan, amit senki más nem él át a világon, csak én egyedül. 
Ugyanis mindenkinek csak a saját „szívbéli bizalmával” kapcsolatban lehetnek 
közvetlen tapasztalatai. A posztmodern világban újra értelmet nyer ez a személyes 
megragadottság, ez az egyéni megszólítottság, ami mindig benne volt a keresz-
tyénségben, de a modern korban többnyire szégyenkezve hallgattunk róla.

A Káté ugyanezen a személyes hangon folytatva mondja: „nemcsak másoknak, 
hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz 
kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért”. Szokásunkká vált annak hangsúlyo-
zása, hogy „másoknak”, „mindenkinek”, „mindenkire egyformán érvényes mó-
don” – és ez a modern gondolkodással igazán jól összeegyeztethető volt. Merjük 
most mondani a posztmodern embernek, hogy igenis a Krisztus igazsága számod-
ra, egyénileg, személyes megragadottságban válik életalappá. És ha valaki felfe-
dezte, hogy egyszer ő egyénileg nagyon fontos volt az Istennek, annyira, hogy „az 
Ő egyszülött Fiát adta” érte, attól a pillanattól kezdve túl tud lépni önmagán, 
mintegy maga mögött hagyhatja saját magát és odafordulhat másokhoz, mert az 
ő ügye már elintéződött. Ezután már nem a saját belső folyamatai, meg kételke-
dései, harcai, vagy gyötrődései a fontosak, hanem az, hogy a szolgálata által minél 
többekhez eljusson az evangélium.

4. Transzcendencia-keresés

A posztmodern állapot leírásával foglalkozó tudósok aránylag kevés fi gyelmet 
szentelnek annak a ténynek, hogy korunkban jelentősen megnőtt a nyugtalanul 
kereső emberek száma. Ha mégis foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor az egyéni 
életnek ezt a dinamikáját a fentebb leírt szempontok részének tekintik. Megfi gyel-
hető viszont, hogy az emberek többségét mozgásban tartó kereső nyugtalanság 
nem torpan meg a tapasztalati lét határán, hanem bátran átlép rajta (transzcendál), 
és a túlnaniban próbál támpontokat találni magának.

A teológus és valláspszichológus C. Daniel Batson a vallási orientáció különbö-
ző típusait vizsgálva azt találta, hogy az emberek jelentős hányada manapság azért 
nem sorolható sem az extrinzikus, sem az intrinzikus beállítottságúak táborába, 
mert őket a keresés jellemzi leginkább. „Vallási szempontból az számít keresőnek, 
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aki vallásosan ihletett ugyan, de tudja, hogy egzisztenciális kérdéseire nincsenek 
végérvényes válaszok, és szívesebben elviseli a válasz nélküli kérdés dinamikáját, 
mint a kérdés nélküli válasz dogmatikáját. A kereső beállítottsághoz éppen úgy 
hozzátartozik a szociális elkötelezettség, mint a vallási intézményekkel szemben 
tanúsított egészséges bizalmatlanság.”258 Kritikus élethelyzetekben természetes, 
hogy kérdezővé-keresővé válik az ember, egyre többen vannak viszont azok, akik 
mintha nem is akarnának megállapodni, mert a keresés izgalma vonzóbb a szá-
mukra, mint a találás öröme.

Jolana Poláková, cseh fi lozófusnő a posztmodern egyik legalapvetőbb jellemvo-
násának tartja a „transzcendencia-keresést”.259 Szerinte a posztmodern ember nem 
annyira az abszolút transzcendens iránt érdeklődik, hanem csak az „immanens 
horizontja” mögé kíván tekinteni. A modern élet túlhajtott immanenciájából elege 
van. Ennek szeretne véget vetni azzal, hogy már a relatívumok világában is kere-
si a transzcendenciát. A relatív transzcendenciát érzékelve azonban mindig még 
tovább lehet kérdezni.260 Az egyik terület, amelyen a határátlépés igénye igen erős, 
a modern civilizáció elszemélytelenedett volta, illetve az intézmények emberte-
lensége. A személy alattiság, a technicizálódás miatt támadt kínzó hiányérzet 
felébreszti a személyen túli valóság iránti mohó érdeklődést. A transzperszonalitás 
lesz a transzcendencia-átélés színtere, az átélés módja pedig a tudat kiterjesztése 
egyfelől a tudattalan, másfelől a már nem tudható irányába. A másik relatív transz-
cendencia-keresés a kultúrákba zártságot és a kultúrákhoz kötöttséget igyekszik 
megszüntetni, ezért a végső valóságot a kultúrákon túl, a transzkulturálisban, a 
mindenséggel való egyesülésben (misztika), valamint a mikrovilág és a világegye-
tem titkos összefüggéseiben (ezotéria) szeretné megtapasztalni. A relatív transz-
cendenciával szembeállítja Poláková az abszolút transzcendenciát. Hangsúlyozza, 
hogy itt nem pusztán egy újabb ugrásról, vagy egy távolabb eső határ átlépéséről 
van szó. „Az abszolút transzcendencia keresése csak magának a transzcendensnek 
a kezdeményezése és kölcsönösségre való nyitottsága miatt lehetséges. Célja az 
abszolút transzcendencia maga – tekintet nélkül arra, hogy milyen következményei 
lesznek ennek az emberi immanenciára nézve. Az eff ajta transzcendencia-keresés-
nek nem lehet valamilyen másodlagos haszna, hanem egyedül a transzcendens 
érdekében történik. Mivel a posztmodernt egyfajta túlburjánzott spirituális relati-

258 G. Hellmeister/R. Ochsmann, Die religiösen Orientierungen ’End’, ’Means’ und ’Quest’: Eine 
Studie zur Validierung des Ansatzes von C. Daniel Batson, in: H. Moosbrugger/Ch. Zwingmann/D. 
Frank (Hrsg.), Religiosität, Persönlichkeit und Verhalten. Beiträge zur Religionspsychologie, Münster/
New York 1996, 116.

259 J. Poláková, Perspektive der Hoff nung. Transzendenzsuche in der Postmoderne, Paderborn etc. 
2005.

260 Poláková, i.m. 33kk.
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vitás jellemzi, e radikális keresés számára különösen is kedvező feltételek terem-
tődnek meg benne.”261 Az abszolút transzcendencia nem közelíthető meg semmiben 
és semmi által, ami relatív, mert minden ilyentől teljesen különbözik, transz-
univerzális. Találkozni vele csak úgy lehet, ha ő mutatja meg magát. Az a kapcsolat, 
amely így létrejön, minden más emberi kapcsolat felett áll, azokhoz nem hasonlít-
ható, és azokkal nem helyettesíthető, hanem ellenkezőleg: az emberi kapcsolatok 
nyernek az Isten és az ember szeretetkapcsolatában alapot és értelmet.

Nyilvánvaló tehát, hogy olyan transzcendencia-élményre van szüksége az em-
bernek, amelyben nem ő a kereső, nem ő az aktív fél, hanem ő a megtalált és a 
megragadott. Kérdés, hogy valaha is le tud-e mondani az ember arról az igényéről, 
hogy maga oldja meg az élete „sok-ismeretlenes egyenletét”. Válhat-e a transzcen-
dencia iránti vágy egyszerű nyitottsággá, amelyben az emberi aktivitás egy őszin-
te imádságban csúcsosodik ki: „Ámen, bizony jövel Uram Jézus!” (Jel 22,20)?

Végül lássuk összefoglalva, hogy melyek a posztmodernnek azok az elemei, ame-
lyek a legaggályosabbnak tűnnek a keresztyénség számára.262 

Az irracionális és a transzcendens iránti érzékenység nemcsak nyitottságot • 
jelent a keresztyén üzenet számára – természetesen egyéb vallási tartalmak 
mellett –, hanem együtt jár a vallási tartalmak nagy részének devalválódásá-
val és profanizálódásával is. Ebben a szellemi környezetben elfakul az evan-
gélium nagyszerűsége és egyedülálló értéke.
A vallási szinkretizmus hétköznapivá és a • vallásos élet természetes részévé teszi 
a herezist, ami ellen nem „illik” az egyháznak harcolnia, hanem azt türelem-
mel el kell viselnie. A herezis szinte imperatívusszá vált, amint Peter L. Berger 
fogalmaz.263 A hitvédelem minden formájára az agresszivitás, a türelmetlen-
ség és a kirekesztés árnyéka vetül. Eleve gyanús a hivatkozás egy mindenek 
fölött álló, mindent meghatározó Istenre, márpedig a keresztyénség csak erre 
az Istenre hivatkozhat.
A túlhajtott szubjektivizmus a • vallásosság privatizálódását vonja maga után. 
A vallás magánügyként való kezelése feleslegessé teszi az egyház intézményét, 
mert megszűnik az igény az intézmény által biztosított és mindenki számára 
hozzáférhető kínálatokra. Csillapodik ugyanakkor a hajlandóság is a vallás 

261 Poláková, i.m. 67.
262 Lásd ehhez P. Zimmerling, Spirituelle Sehnsüchte heute – Die Wiederkehr der Religion, in: M. 

Utsch (Hg.), Wenn die Seele Sinn sucht. Herausforderung für Psychotherapie und Seelsorge, Neu-
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közösségi megélésének fenntartását szolgáló egyházi intézmények támogatá-
sára.
A transzcendens iránti érdeklődés általános megerősödése az embereket • 
vallási-spirituális szempontból „mindenevőkké” tette. Nem tudnak különbsé-
get tenni a valódi szellemi táplálék, az „ínyencségek” és a lelki-szellemi egész-
ségre ártalmas „eledel” – azaz a vallási rendszerek és az ezotéria között. 
Eklek tikusan gyűjtik össze azokat az elemeket, amelyek rövid idő alatt és 
in tenzíven, vagy látványosan hatnak, és ezekkel elégítik ki spirituális igénye-
iket. Az egyház keletkezésének az időszakában hasonló szellemi környezettel 
kellett számolni, ma mégis úgy tűnik, hogy nehezen találja meg Isten újszö-
vetségi népe az utat a posztmodern emberhez. Lehetséges, hogy előbb ki kell 
szorulnia a „piacról”, hogy azután a kínálata ismét fi gyelmet ébresszen?  

5. A korszerűség kérdése a lelkigondozásban

Minden történelmi kornak megvannak a maga emberi kulcsproblémái, amelyek 
a megelőző időszakban jóformán senkit sem foglalkoztattak, és a következő korszak 
beköszöntével már ismét kikerülnek a fi gyelem középpontjából. Ettől persze még 
igaz marad az a tétel is, hogy az ember az utóbbi három-négy évezredben (mióta 
a történelmét fi gyelemmel tudjuk kísérni) alapvetőn semmit sem változott. Ugyan-
azokkal az életfeladatokkal küszködik, s hasonló megoldásokkal kísérletezik. A 
történelmi korokat az különbözteti meg egymástól, hogy bennük az ember más-
más életfeladatot tartott a legfontosabbnak.

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor valamennyi életfeladat végső soron az 
emberi lét két alaptendenciájának valamelyikéhez sorolható, vagy a participáció, 
vagy az individuáció tendenciájához (P. Tillich).264 Arra rendeltettünk egyfelől, 
hogy részeltessünk másokat az életünkből, osszuk meg önmagunkat, váljunk 
mások gazdagítására, és magunk is részesedjünk mások életének javaiból, élvezzük 
embertársaink szeretetét, megbecsülését, közelségét. „Fogadjátok be egymást, 
miképen Krisztus is befogadott minket!” (Róm 15,7). Másfelől arra szól a rendel-
tetésünk, hogy bontakoztassuk ki a bennünk levő adottságokat, teljesítsük ki a 
létünket, valósítsuk meg világ-jobbító elképzeléseinket, ne nyugodjunk bele abba, 
hogy értelmetlenül telnek a perceink. „Fussuk meg az előttünk levő küzdő tért!” 
(Zsid 12,1). Tudjuk, hogy a modern kor az utóbbi tendenciát helyezte előtérbe. Az 
öntudatos, nagyra-törő célokat megvalósító, lehetetlent nem ismerő, sikeres ember 
ideálját követte, aki a saját szándékait és érdekeit akár szeretetlenül is kész volt 

264 P. Tillich, Der Mut zum Sein, Stuttgart 1964, 65k.
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keresztülvinni. Az ésszerűség és a célszerűség maga alá gyűrte az érzelmeket. 
Olyan életfeladatok kerültek előtérbe, mint a szakmai karrierépítés, az egyéni és 
egyénieskedő élet- és világszemlélet kialakítása, a saját egészség védelme, a biztos 
megélhetési forrás megteremtése, az egyre magasabb életszínvonal elérése, stb. Sok 
tekintetben a mai, modern utáni társadalomban is megfi gyelhető még az indi-
viduációnak ez az egyoldalú hangsúlyozása.265 A lelkigondozásnak elsősorban 
olyan emberekkel van dolga, akik vagy kudarcot vallottak ezeknek az életfelada-
toknak a teljesítésében, vagy pedig egynéhány területen eredményesek voltak 
ugyan, de közben ráébredtek, hogy a létük más aspektusai korrigálhatatlanul el-
korcsosultak, s ezt látva a kibontakoztatott „önmaguk” értékét, az összkomfortos 
életük értelmét veszti. A modern korban lelkigondozást igénylők nagy része ön-
értékelési zavarokkal küzdő, nárcizmusában sértett, identitását tekintve bizony-
talan, vagy a társas kapcsolatainak a felszínességétől szenvedő, érzelmileg elszige-
telt, mondhatni érzelmi „fogyatékos” ember.

5.1. A modern kihívásai

A XX. század elejének lelkigondozása még azt tapasztalta, hogy az önmegvalósító 
ember az élet legkülönbözőbb területein morális korlátokba ütközik, vagy ilyen 
korlátokat hág át, ezért lelkiismereti konfl iktusokba bonyolódik. Nem kellene 
ennek így lennie – vélte az akkori liberális teológia –, hiszen az ember szabadság-
ra teremtetett. Ha a közösség érdekében néha le is kell mondania valamely cél 
eléréséről, ezt szabad belátás alapján, nemes lélekkel teheti. 

Az európai keresztyénség számára az első világháború tette nyilvánvalóvá, hogy 
a kifelé mutatott emberi méltóság mögött emberhez méltatlan, állatias indulatok 
húzódnak meg. Bár a freudi pszichoanalízis már korábban végrehajtotta ezt a le-
leplezést, a teológia nem volt hajlandó tudomást venni róla. Valószínűleg két okból: 
egyrészt még nagyon hitt az ember alapvető jóságában, másrészt meg idegenkedett 
attól a freudi megoldástól, hogy a vágyak és a félelmek tudatosítása és a keletke-
zésük helyzeteihez való visszakapcsolása elhozza az egyén számára a kívánt fel-
szabadulást. A keresztyén felfogás szerint ugyanis a bennünk rejtőző alantas in-
dulatok és betegítő szorongások az Istentől elidegenedett voltunkra vezethetők 
vissza. Ennek a keresztyén hittételnek az igaza csak a világháború vérontását látva 
tudatosult újra. Az egyház lelkigondozói tevékenysége számára ebből az követke-

265 Az individuáció kifejezés C. G. Jung szóalkotása, mellyel az egyénné válás folyamatát jelölte. Meg 
kívánta ezzel különböztetni az egyén egészséges kibontakozását az egyénieskedő ambíciókat hajszoló, 
önző individualizmustól. Az egyoldalúan hangsúlyozott individuáció inkább individualizációnak len-
ne nevezhető.
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zett, hogy a beszélgetésekben lehetővé kell tenni az Istennel való kapcsolat rende-
ződését, vagyis felszabadító módon kell megszólaltatni az evangéliumot (Hans 
Asmussen, Eduard Th urneysen).266 A korábbi (liberális teológiai) felfogáshoz képest 
ebben a lelkigondozói gyakorlatban az az új mozzanat, hogy a bűnbánatot és a 
megtérést nem az Isten törvényének való engedelmesség, ill. a keresztyénség mo-
rális életrendjébe történő beilleszkedés érdekében szorgalmazza, hanem az Istentől 
való elidegenedettségnek, a Vele való kapcsolat elhidegültségének a megszünteté-
se céljából. A modern kor kihívásának megfelelően továbbra is a szabad ember a 
cél, akinek a szabadsága azonban az Isten iránti elkötelezettségén alapul, szemben 
a függetlenségre és öntörvényűségre irányuló szabadságeszme diktátumaival.

A következő (50-es évek végével kezdődő) korszak pszichoanalitikus indíttatá-
sú szerzői (Hans-Joachim Th ilo, Joachim Scharfenberg, Klaus Winkler)267 igyekez-
nek leleplezni a felettes-én-vallásosság prémodern, így anakronisztikus voltát, és 
hamis bűntudatnak kezdik nevezni azt, amit néhány évtizeddel korábban a lel-
kigondozás még Isten előtt érzett bűnösségként értelmezett. A bűnösségnek ezt az 
érzetét a felettes-énbe épült szülői parancsok, tilalmak utasítások váltják ki, amelyek 
kiskorúságban akarnak tartani, ezért feltétlen engedelmességet követelnek. Fegy-
verük a szorongáskeltés. A felettes-én-lelkiismeret szavának azonban vajmi kevés 
köze van Isten szavához. Ha a keresztyén nevelés mégis azzal azonosít ja, könnyen 
„isten-mérgezés” (Tilmann Moser)268 kiváltója lehet. Ez a lelkigondozás-felfogás 
– szintén a modern kor követelményeivel összhangban – nagykorú ság ra szeretné 
segíteni a szorongó embert. A nagykorúság szabadságot, füg get lenséget jelent a 
szülői, illetve szülői jellegű tekintélyektől és hatalmaktól. Ha ez netán a szülő 
„képére és hasonlatosságára teremtett” isten, akkor ettől az istentől is. A felettes-
én-vallásosság helyére én-vallásosságnak kell kerülnie, azaz belátás kell, hogy 
felváltsa a vakon végrehajtott engedelmeskedést. Isten belátásos módon akarja 
elfogadtatni a szándékait és a terveit az emberrel, de a tilalmait és parancsait is. 
Nem a szolgaság, hanem a fi úság lelkével ajándékoz meg (Róm 8,15). Ennek a 
lelkigondozás-koncepciónak a célképzete a lelki konfl iktusait ismerő, és azokat 
kezelni tudó ember, akinek mind az életvitelét mind a vallásosságát magas fokú 
tudatosság jellemzi. 

266 H. Asmussen, Die Seelsorge. Ein praktisches Handbuch über Seelsorge und Seelenführung, 
Mün  chen 1937. (3. kiad.); E. Th urneysen, Die Lehre von der Seelsorge, München 1948.

267 H.-J. Th ilo, Der gespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie, Göttingen 1957.; Uő, Bera-
tende Seelsorge. Tiefenpsychologische Methodik dargestellt am Kasualgespräch, Göttingen 1971.; J. 
Scharfenberg, Sigmund Freud und seine Religionskritik als Herausforderung für den christlichen 
Glau ben, Göttingen 1971 (3. kiad.); Uő, Seelsorge als Gespräch, Göttingen 1974.; K. Winkler, Ich und 
Überich-Problematik im Umgang mit Normen, in: Wort und Dienst 16 (1981) 201kk.

268 T. Moser, Gottesvergift ung, Frankfurt/M. 1976.
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Amerikában már a múlt század első felében, Európában csak a 70-es évek ele-
jétől kezd teret hódítani a modern ember elhanyagolt létdimenziójára, a társas 
kapcsolatokra és azok érzelmi oldalára koncentráló lelkigondozás-felfogás (Seward 
Hiltner, Dietrich Stollberg, Hans Christoph Piper, Richard Riess, Helga Lemke),269 
a kliens- vagy partnerközpontú szemlélet. Ihletője nem a mélylélektan, hanem a 
humanista pszichológia. Abból indul ki, hogy hiába szeretne növekedni egy élet, 
hiába hárítjuk el a növekedés akadályait, és hiába biztatunk, bátorítunk a tovább-
lépésre, ha nem teremtjük meg a legelemibb feltételeket a szabad kibontakozáshoz. 
A legfontosabb növekedési feltétel az elfogadottság érzése. Vagyis a participáció 
területén elszenvedett hiányok kiküszöbölésére, ill. enyhítésére irányul a lelki-
gondozói segítség. A lelkigondozó részéről tapasztalt feltétel nélküli elfogadás és 
beleérző megértés teszi képessé a tanácskérőt önmaga elfogadására, s ez lesz majd 
a személyes növekedés kiindulópontja. Ha a lelkigondozást igénylő jó kapcsolatba 
kerül saját magával (megfelelő mértékű önbizalma lett), az embertársaival (képes 
a szándékait mások sérelme nélkül, sőt velük együttműködve is érvényesíteni) és 
Istennel (Istent kevésbé Úrnak, mint inkább barátnak, és nem életet korlátozónak, 
hanem életet igenlőnek tapasztalja), továbbá ezeknek a kapcsolati dimenzióknak 
az önálló ápolására is képes, akkor tekinthető eredményesnek a lelkigondozói 
segítségnyújtás. Ez a lelkigondozás bár a participáció oldalán lép be a tanácskérő 
életébe, végeredményben mégis az individuáció támogatását szolgálja.

A modern kor kihívásainak megfelelni kívánó lelkigondozás minden irányza-
táról elmondható, hogy terápiás szemléletet képviselt. Abból indult ki, hogy az 
embert meg kell gyógyítani, életerőssé kell tenni, hogy megfelelhessen az egyéni-
leg rászabott életfeladatoknak, hogy ne ijedjen meg az akadályoktól, hanem hősi-
es elszántsággal vigye sikerre életprogramját. Ha kudarc érte, akkor se csüggedjen, 
hanem álljon fel és bízzon a győzelemben. Az egészséges, a talpraesett és a céltu-
datos, vagyis az erős énnel bíró ember a példaképe. 

5.2. A posztmodern lelkigondozás 

A 90-es évek végére jelentős gyakorlati teológusok kezdték el nyíltan hangoztatni, 
hogy a lelkigondozásnak szakítania kell a terápiás, azaz defi cit- és krízisorientált 

269 S. Hiltner, Preface to Pastoral Th eology, Nashville/New York 1958.; D. Stollberg, Wahrnehmen 
und Annehmen. Seelsorge in Th eorie und Praxis, Gütersloh 1978.; H. Ch. Piper, Gesprächsanalysen, 
Göttingen 1973.; R. Riess, Seelsorge. Orientierung, Analysen, Alternativen, Göttingen 1973.; H. Lemke, 
Theologie und Praxis annehmender Seelsorge, Stuttgart etc. 1978.; Uő, Seelsorgerliche 
Gesprächsführung. Gespräche über Glaube, Schuld und Leiden, Stuttgart 1992.
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szemlélettel. Az ilyen beállítottságú lelkigondozói gyakorlat – ma már nyilvánva-
ló – nem tudott sem igazán lelkigondozói, sem egyértelműen eredményes lenni. 
A pszichoterápiás és a pszichológiai tanácsadó eljárásokkal kapcsolatos konku-
rencia-helyzetben keresendő ennek a legfőbb oka. A lelkigondozás elsajátította a 
segítő kapcsolat mesterfogásait, megpróbált szakmailag (ha más keretek között is) 
ugyanolyan színvonalon teljesíteni, mint bármely pszichoterápiás segítségnyújtás, 
közben azonban elveszítette sajátosságát, azt a szellemi arculatot, ami lelkigondozássá 
teszi. Így azok a rászorulók, akik pusztán terápiás segítséget várnak, nem érzik 
indokoltnak, hogy lelkigondozóhoz menjenek, mert a világi lelki tanácsadótól is 
megkaphatják ugyanazt, azok viszont, akik kimondottan azért fordulnának lel-
kigondozóhoz, mert hitbeli támaszra is számítanak, utólag csalódottan állapítják 
meg, hogy nem kaptak semmit azon kívül, mint amit egy világi szakembertől is 
elvárhattak volna.

A terápiás paradigma leáldozásának másik oka az, hogy közben a korszellem is 
megváltozott: a modern a posztmodernbe hajlott át. Amint fentebb bemutattuk, a 
modern kor racionalizmusa, fejlődéshite, önbizalma határozottan megfakult, el-
veszítette motiváló erejét. A mai ember már nem akarja megérteni a világot, nem 
akar behatolni a titkokba. Úgy véli, hogy ami még megismerésre vár, annak a fel-
tárásához úgyis annyi előzetes tudásra lenne szükség, hogy reménytelen a közelé-
be férkőzni. Az átlagember a tudható dolgokat sem érti igazán. A fejlődéshez sem 
gondolja, hogy valamivel hozzájárulhatna, inkább abban várják a közreműködését, 
hogy a fejlődés ártalmas hordalékának az eltakarításában segédkezzen. Ez pedig 
csak keveseket hoz lázba. A mai ember már nem akar sem győztes, sem hős lenni. 
Ahhoz ugyanis komoly erőfeszítéseket kellene tennie, neki pedig nincs kedve a 
küzdelemhez. Különben sem akar senkit sem legyőzni, főleg önmagát nem.270 

Ezek mellett az új feltételek mellett a lelkigondozásnak is újra kell értelmeznie 
önmagát.

Nem könnyű olyan meghatározást találni, amely minden szempontot magában 
foglal. Ezért sok szerző le is mond a defi níciószerű megfogalmazásról, inkább a 
feladatkörök felsorolásával és a segítés jellegének körülírásával él. Nézzünk körül-
írásokat a legújabb időkből:

270 A katolikus lelkigondozás kiemelkedő teoretikusa, Th omas Henke a következő pontokban fog-
lalta össze a terápiaszemléletű lelkigondozás tarthatatlan vonásait:

1. Aszimmetrikus lelkigondozói kapcsolatot tart fenn. 2. Kizárólag az élet válsághelyzeteivel foglal-
kozik, ezért távol kerül a hétköznapi élet valóságától. 3. Nem értékeli eléggé a kritikát és az újításokat 
a lelkigondozói folyamatban. 4. Ragaszkodik a professzionalitáshoz és a munkaterületnek megfelelő 
speciális képzettséghez. 5. Az egyénre koncentrál, ezért fi gyelmen kívül hagyja a társadalmi összefüg-
géseket. (Idézi U. Pohl-Patalong, Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft . Elemente zu einer 
Neukonzeption der Seelsorgetheorie, Stuttgart 1996, 13.
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Isolde • Karle szerint: „A lelkigondozásnak lehetnek terápiás hatásai, magát 
azonban nem terápiaként, hanem keresztyén életkísérésként értelmezi. […] 
Elsőrendű célja nem az, hogy az embert egészséghez juttassa, hanem hogy 
embereket a keresztyén világ- és életértelmezést szem előtt tartva, vagyis az 
Istenben való végső elrejtettség reménységében érzékenyen és hozzáértéssel 
kísérjen. […] A lelkigondozó kompetenciája nem terápiás, hanem pasztorális 
jellegű. Mindenek előtt a hit kérdéseivel, az Istennel, a halállal, az örök élettel, 
a szenvedéssel és a meghalással kapcsolatos kérdésekkel, a felnőtté válás köz-
ben felvetődő etikai kérdésekkel, valamint az új élet érkezésével, ill. az élet-
formák változásaival kapcsolatos felelősség kérdéseivel kell foglalkoznia.” 271

Michael • Klessmann meghatározása így hangzik: „A lelkigondozás kifejezés 
az egyháznak azt a széleskörű kínálatát jelöli, amely embertársi kísérésre, 
találkozásra és életértelmezésre szól a keresztyén hit horizontján, azzal a 
céllal, hogy erősítse az emberek hittel és élettel kapcsolatos bizonyosságát.”272 
A vallási horizontú életértelmezés világossá teszi a „különbséget a transzcen-
dens és az immanens, Isten és az ember, a teremtő és a teremtmény, a bűn és 
a kegyelem között. A vallásos életértelmezés az életről az alapjára, a rendel-
tetésére és a kilátásaira nézve beszél. Szóba hozza a végső ’honnan’ és a végső 
’hová’ egzisztenciális kérdéseit” és olyan értelmezést kínál, amelyben „az ön-, 
a világ- és az Istenfelfogás egymásba fonódik”.273

Feltűnik, hogy ezek a defi níciók a terápiás szemléletet a keresztyén élet-értel-
mezés hangsúlyozásával váltják fel. A sokféle alternatív helyzetértelmezési lehe-
tőség mellett az a lelkigondozói segítségnyújtás sajátossága, hogy a Szentírás 
világ- és életértelmező üzeneteiből kínál a tanácskérőnek. A kognitív pszichote-
rápia tapasztalataiból tudjuk, hogy az újraértelmezéseknek is lelki gyógyító hatá-
suk lehet. Sajnos a pszichoterápiának ezt az irányzatát még nem fedezte fel magá-
nak a lelkigondozás. Pedig az alapgondolata itt is megjelenik, hogy ti. a dolgok 
nem azáltal hatnak ránk, amint vannak, hanem azáltal, amit hiszünk róluk. Az 
értelmezés mindig hitfunkció, akár van, akár nincs transzcendens vonatkozása. 
Másik jellemző vonása e defi nícióknak, a bizonyosságra juttatás, mint célmegha-
tározás. A posztmodern kor embere bizonyosságra vágyik afelől, hogy jó tárgyat 
választott hitének, nem hiába reménykedik, és őszinte az a szeretet, amit ad, és 
amit kap. Végül világossá teszik az idézett szerzők, hogy a felelős lelkigondozói 
munka nemcsak pszichológiai, kommunikatív és módszertani, hanem teológiai 

271 I. Karle, Was ist Seelsorge? In: U. Pohl-Patalong/F. Muchlinsky (Hg.), Seelsorge im Plural, Ham-
burg 1999, 40, 42.

272 M. Klessmann, Seelsorge. Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen 
Glaubens, Neukirchen-Vluyn 2008, 8.

273 Klessmann, i.m. 179.
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és spirituális szaktudást is követel a lelkigondozótól. A 70-es években még fordított 
sorrendben fogalmazták meg ugyanezt a követelményt. Időközben azonban a 
teológiai és spirituális hozzáértés oly mértékben háttérbe szorult, hogy a lelkigon-
do zás identitása került veszélybe. 

E gondolatkör lezárásául álljon itt egy átfogó meghatározás: 
A lelkigondozás a pasztoráció azon speciális területe, amelyben a lelkigondozó • 
krisztusi szeretettől indíttatva, bizalomteljes személyes kapcsolatban nyújt 
lelki támaszt elbizonytalanodott, lelki feszültségek között élő, vagy válságba 
jutott embereknek. Az a célja, hogy melléállásával úgy segítsen önállóságra 
és biztos tájékozódásra, hogy a segítséget igénylő személy alapvető bizalma 
Isten iránt felébredjen, vagy megerősödjön, és képessé váljon arra, hogy az 
élete adott helyzeteit és egészét Isten gondviselő és megmentő szeretete felől 
lás sa és értelmezze. Az értelmezés, vagy újraértelmezés feladatához a lel ki-
gon dozó kínál fel bibliai történeteket, üzeneteket és rituális cselekményeket.

A lelkigondozásnak tehát egyértelműen sajátos indítéka, feladattudata és célja 
van. Ezek megkülönböztetik minden más lelki segítő eljárástól. Indítéka a Krisz-
tus szeretete, ezért nem számol fel óradíjat, és ezért keresi meg a bajba jutottat, 
feladata életértelmezés Isten igazságainak a tükrében, a célja pedig az Isten iránti 
bizalom megélésének lehetővé tétele. Sajátos módszerei viszont nincsenek. Itt egy 
kritérium van csupán: az alkalmazott módszer nem feszítheti szét a hétköznapi 
emberi és vallási kommunikáció kereteit. 

5.3. Jellemző lelkigondozás-felfogások a posztmodernben

a) Energetikai lelkigondozás
Manfred Josuttis azért nevezi el így lelkigondozás-felfogását,274 mert fel akarja 
hívni a fi gyelmet arra, hogy a lelkigondozásnak számolnia kellene a Szentséges 
jelenlétével, s e jelenlétben megnyilvánuló hatalommal és erővel. Szerinte eljött az 
ideje, hogy a pszichoterápiás beszélgetést másoló és annak megfelelő célokat kö-
vető leligondozási szemléletet és gyakorlatot felváltsa egy sajátosan vallási eszkö-
zöket alkalmazó segítő eljárás. Amennyiben egy beszélgetésben a résztvevők 
komo lyan veszik a Szent jelenlétét, tapasztalni fogják, hogy a destruktív erők 
vissza szorulnak és a szabadság légköre válik érzékelhetővé. Csak akkor beszélhe-
tünk lelkigondozásról, ha tapasztalhatóan a Szentséges jelenlétében zajlik az em-
bertársi segítségnyújtás. Következésképpen nem csupán pszichikus változások 
mennek végbe a tanácskérőben, hanem megszentelődik. Ezen Josuttis elsősorban 

274 M. Josuttis, Segenskräft e. Potentiale einer energetischen Seelsorge, Gütersloh 2000.
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megáldottságot ért, melynek nyomán az ember isteni erőkben részesülhet, nem 
pedig az engedelmes életben való előrehaladást. Attól energetikai ez a lelkigondozás, 
hogy erőtérváltás történik benne, az egyén egy destruktív hatalmi területről átke-
rül a Szentlélek uralma alá. A lelkigondozás célja, hogy a tanácskérő képessé 
váljon az isteni hatalommal való kapcsolat felvételére és ápolására. Minél teljeseb-
ben sikerül ez és minél maradandóbbnak (begyakoroltnak) bizonyul, annál na-
gyobb lesz az illető tűrőképessége az élet negatív hatásaival és borzalmaival 
szemben. Az isteni valóság szent terekben, szent időkben és megszentelt szemé-
lyeken át közli önmagát. Ilyen alkalommá kell válnia a lelkigondozói beszélgetés-
nek is. Az emberi élet Josuttis szerint akarva-akaratlanul valamilyen hatalmi te-
rületen folyik. Itt ő nem a Sátán és az Isten személyére gondol, hanem a szoron gásra, 
az aggodalmaskodásra, a kétségbeesésre és a bűntudatra mint az embert uraló és 
egyben pusztító „erőgubancokra”, amelyek csak a Szentséges jelenlétében veszít-
hetik el hatalmukat az emberi élet felett. Koncepciójának teológiai alapját Josuttis 
abban látja, hogy Isten „minden mindenekben” (1Kor 15,28). Ő minden létnek és 
életnek egyedüli forrása, Ő a mindent meghatározó valóság. Az ember pedig olyan 
teremtmény, aki csak hatalom alá vetetten tud élni. A Biblia szerint vagy Ádámnak, 
vagy Krisztusnak veti alá magát. Az erről szóló bibliai helyeket azonban Josuttis 
szerint nem szabad dualisztikusan értenünk, mintha az ellenhatalom a Sátán, vagy 
bizonyos démonok lennének, hanem az élet- és Isten-ellenes erők mindig valamely 
lelki konfl iktus elhatalmasodásában nyilvánulnak meg. Romboló erejük nem 
konfl iktuózus voltukban, azaz nem pszichikus természetükben rejlik, hanem a 
minden lelki és szellemi energiát lekötő középpontiságukban, vagyis a hatalmas-
kodásukban. A lelkigondozásnak ezért az Isten uralmát esszenciálisan megjele-
nítő eszközöket kell alkalmaznia. Vallási rítusok, mint amilyen az áldás, a kézrá-
tétel, a megkenés, a gyónás, vagy az imádkozás megteremthetik azt az erőteret, 
amiben a tanácskérő bármikor átélheti az isteni hatalom általi megragadtatást, 
megszenteltetést és gyógyítást. Ez a lelkigondozás-koncepció jól illeszkedik a 
posztmodern ember irracionalitás iránti vonzalmához és vágyához különleges 
élmények átélésére.

b) Rendszer-szemléletű lelkigondozás
A rendszerszemlélet a pszichoterápián belül a családterápiában jelent meg először, 
innen veszi át a lelkigondozás (Hézser Gábor, Peter Held, Christoph Morgenthaler)275 
azt az alapgondolatát, hogy az ember viselkedését és átéléseinek minőségét nagy-

275 Hézser G., Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Budapest 1996.; P. Held, 
Systemische Praxis in der Seelsorge, Mainz 1998.; Ch. Morgenthaler, Systemische Seelsorge: Impulse 
der Familien- und Systemtheorie für die kirchliche Praxis, Stuttgart etc. 1999. 
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ban meghatározza az a kapcsolathálózat, amelyben él. Zavart viselkedése és él-
mény-feldolgozásának problémás volta sem csak az övé, hanem tünete egy rendszer 
zavart működésének, tükröződése egy egész közösség szemléletmódjának, meg-
valósulása egy közös forgatókönyvnek, valóra váltása egy családi, vagy közösségi 
mítosznak. Természetesen segíteni sem lehet külön az egyénen, mert ha a rendszer 
a régi marad, akkor a problémát is újratermeli. Mivel a lelkigondozónak a rend-
szerből általában egy személlyel van dolga, úgy segíthet, hogy a személyes rendszert 
összekapcsolja a vallási rendszerrel. Ezáltal létrejön egy fölérendelt közös rendszer 
(metarendszer), amely újdonságként megjeleníti a transzcendencia-immanencia 
„kódot”, és felülírja a korábbi jelentéshálót. „A vallás ebből a szempontból saját 
kóddal rendelkező önműködő rendszer, a lelkigondozás pedig egy funkcionális 
részrendszer a vallási rendszeren belül, melynek ugyancsak megvan a maga sajá-
tos kommunikációs és kontingencia-feldolgozó struktúrája”.276 A rendszerszem-
léletű lelkigondozás nem a problémára koncentrál, hanem a hozzáadott vallási kód 
segítségével mobilizáló, kreativitást elősegítő, vagy – játszmává csontosodott vi-
szonyulási módok esetén – elbizonytalanító, önkorrekcióra bíró funkciót lát el. 
Közben igyekszik mozgósítani a rendszerben rejlő tartalékokat. Erre akkor van a 
legnagyobb esély, ha a tanácskérő a saját kapcsolati hálóján túl koalícióra lép 
Krisztussal és a Krisztus-követők közösségével. Egyébként ezt a rendszert csak a 
lelkigondozó képviseli a segítő folyamatban. A szisztémikus lelkigondozás abban 
hordoz posztmodern vonásokat, hogy az egyént lelkileg tehermentesíti a problé-
májával kapcsolatos felelősség ügyében, valamint megerősíti azt a tudatot, hogy 
az egyén része egy nagyobb egységnek, az élete beágyazott élet.

c) Váltást segítő (transzverzális) lelkigondozás
A transzverzalitás a posztmodern nagy elméletalkotójának, Wolfgang Welschnek277 
a szakkifejezése és arra utal, hogy a mai ember lelkiismereti aggályok nélkül képes 
arra, hogy keresztülhúzzon megszokott megoldásokat, és egészen más irányt vegyen 
ahhoz képest, amit vártak tőle, vagy ami megszokottnak számít. Egy olyan világ-
ban, ahol egyenrangú és egyenértékű „opciók” között lehet választani, az embe-
reknek új gondolkodásmódot kell kialakítaniuk. A döntéseiket már nem tekint-
hetik egzisztenciálisaknak, nem szabad gyökeres, törésszerű változásokat várniuk 
ezektől, hanem a könnyű „átmenetek” stratégiáját kell követniük mind a világlá-
tásukban, mind az életvitelükben. A modern gondolkodással szemben meg kell 
tanulniuk úgy elfogadni a sokféleséget, hogy közben nem adják fel az értelmesség 

276 Ch. Morgenthaler, Systeme als Bezugsrahmen der Seelsorge, in: W. Engemann (Hg.), Handbuch 
der Seelsorge. Grundlagen und Profi le, Leipzig 2007. i.m. 298.

277 W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 1993 (4. kiad.), 295kk.
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igényét. A posztmodernnek ezt a sajátos gondolkodási módját nevezi Welsch 
transzverzális értelemnek. Hétköznapi nyelven ezt „is-is gondolkodásnak” szoktuk 
mondani. 

Természetesnek kell vennünk, hogy a posztmodern ember adott időpontokban 
szemléletmódot és/vagy életmódot vált. Ezek a változások gyakran az ellentétbe 
történő átcsapásokként valósulnak meg. Nem kell hozzá megtérésélmény, nem 
szükséges egzisztenciális megszólítottságot átélni, elég, ha a másik irányból erősebb 
inger éri az egyént. Nem alapelvek, hanem folyton változó kihívások (egymással 
versengő ingerek) irányítják a posztmodern ember életét. A lelkigondozással 
kapcsolatban többen is felfi gyeltek Welsch transzverzalitás-fogalmára (Albrecht 
Grözinger, Uta Pohl-Patalong).278 Az élménytársadalomban az érzékszervekkel 
fogható ingerek közvetítik az élet számára a fő tartalmakat. Következésképpen az 
ingereknek egyre gyakoribbaknak és egyre erősebbeknek kell lenniük ahhoz, hogy 
az ember tartalmasnak, s így értelmesnek érezze a mindennapjait. A felszínes él-
mények keresése mögött valójában a végső elrejtettség iránti olthatatlan vágy 
húzódik, ami a maga teljességében csak Krisztusban elégülhet ki. Ezt kell észre-
vennie a lelkigondozásnak. 

U. Pohl-Patalong szerint a mai társadalmi és szellemi közegben az emberek 
életében a váltások nem feltétlenül az előrelépést, a felfelé kapaszkodást szolgálják. 
Nem céltudatos, feltörekvő szubjektumokkal találkozunk, hanem „gyenge szub-
jektumokkal”279 van tele a világ, akik tetszési (esztétikai) szempontok szerint tá-
jékozódnak. Nem a minőségileg jobbat, vagy az értékesebbet keresik, hanem a 
másféle, a még nem tapasztalt, alternatív kínálat iránt érdeklődnek. Emiatt ren-
dezkedett be a világ a kínálatok folyamatos gazdagítására. A lelkigondozás is 
minden bizonnyal akkor segít a sokféleségben eligazodni, ha nem redukálja, nem 
teszi egyszínűvé, egysíkúvá, vagy egyhangúvá azt, ami tarka és változatos, hanem 
erősíti a különbségtétel, az összekapcsolás és a szétválasztás képességét, és szem-
pontokat közvetít a felelős választáshoz.

A korszerű lelkigondozás komolyan veheti az élménytársadalom jelenségvilágát 
azzal, hogy a pillanatnyi szükségletek mögött meglátja és feltárja a valódi igénye-
ket, és azok kielégítésére kínál lehetőséget. Így mentheti ki az embereket a végte-
lenül hosszú és végtelenül felszínes élményspirálból. „A transzverzális lelkigondozás 
feladata az, hogy segítsen az embereknek az egyik élménytől a másikra való vége-
láthatatlan szörfözés helyett a kikötés merész döntését meghozni, vagyis üdvös 

278 A. Grözinger, Geschichtenlos inmitten von Geschichten. Die Erlebnisgesellschaft  als Her aus-
forderung für die Seelsorge, in: Wege zum Menschen 48 (1996) 479kk.; U. Pohl-Patalong, Seelsorge 
transversal, Wege zum Menschen 52 (2000) 448kk.; Uő, Seelsorge zwischen Individuum und Ge sell-
schaft . Elemente zu einer Neukonzeption der Seelsorgetheorie, Stuttgart 1996.

279 Pohl-Patalong, i.m. 112kk.
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váltásokra és elköteleződésekre lelni.” – mondja összefoglaló értékelésében Doris 
Nauer.280 Azt jelenti ez, hogy egy minden élmény fölött álló, minden élménytől 
különböző és minden élményt relativizáló élmény, egy valóságos Isten-élmény 
vethet véget az élményvadászatnak.

d) Sokdimenziós lelkigondozás
D. Nauer, miután egy korábbi könyvében 29 lelkigondozói koncepciót részletesen 
ismertet, a saját elképzelését „multidimenzionálisnak” nevezi.281 Felfogásának a 
lényege, hogy az embert úgy szemléli egészlegesen, hogy közben fi gyelembe veszi 
minden lelki igényét: 

a • spirituálisat-kegyességit (amit ő misztagógiai-spirituális dimenziónak nevez) 
– ebből a szempontból a lelkigondozást hitben való segítésként értelmezi; 
a • pszichikus-etikai szükségleteit – e tekintetben szerinte a lelkigondozás se-
gítség a krízisekben és a konfl iktusmegoldásban, valamint az etikai tájéko-
zódásban; 
a • közösségi-eligazodási igényét (a szerző diakóniai-prófétai dimenziónak ne-
vezi) – itt a lelkigondozás segít a társas kapcsolatok rendezésében, társadalmi 
feladatok megtalálásában és vállalásában.

A hitbeli segítségnyújtás feladatát nem szabad úgy félreérteni, mintha a lelki-
gon dozásnak közvetlenül hittérítésnek kellene lennie, vagy hitigazságok elsajátí-
tására kellene rávennie a bajba jutott embert. Nauer szerint kevésbé kifelé, mint 
inkább befelé van a lelkigondozásnak missziói tennivalója,282 mert folyamatosan 
ellenőriznie kell a saját hitelességét. A holisztikus szemlélet mellett ezt is a poszt-
modern követelményének tekinti, és különös nyomatékkal hangoztatja a hitelesség 
kérdését.283 A lelkigondozás hitelessége mindenek előtt abban áll, hogy az emberi 
lét valamennyi aspektusát fi gyelembe veszi, és azonos komolysággal kezeli. A mai 
pluralista világban csak a hitelesség védhet meg az állandóan fenyegető relativiz-
mustól. 

A hittel kapcsolatos segítségnek fontos része még a destruktív istenképek lebon-
tása, a bűnbocsánat megtapasztalásának lehetővé tétele, valamint az Isten iránti 
bizalom megalapozása, ill. megerősítése.

Az emberi psziché működése szempontjából a lelkigondozás embertársi mellé-
állás. Empátiás megértés révén segít az intra- és interperszonális „kommunikáci-

280 D. Nauer, Seelsorgekonzepte im Widerstreit, Stuttgart etc. 2001, 353.
281 D. Nauer, i.m. 376kk. E helyen a szerző sokperspektívájúnak nevezi a maga elképzelését, a „sok-

dimenziós” jelzőt legújabb könyvében használja: Uő, Seelsorge. Sorge um die Seele, Stuttgart 2007, 
281kk.

282 D. Neuer, Seelsorge, 155kk.
283 D. Nauer, Seelsorge… 289.
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ós” zavarok elhárításában. E zavarok néha válságos állapotokat idéznek elő. Ki-
küszöbölésükhöz hozzátartozik a saját élettörténet Isten színe előtti feldolgozása, 
újraolvasása (mint identitástalálás), valamint mások másféle és másképp értelme-
zett élettörténetének elfogadása.

Az individualizálódott társadalomban az egyén rettenetesen magányossá vált. 
A lelkigondozásnak az is feladata, hogy a segítő kapcsolat gyógyító hatásait a 
gyülekezet kapcsolatrendszerébe tagolással hosszabbítsa meg. A gyülekezet gon-
doskodásra szoruló és egymásról gondoskodó emberek közössége, s mint ilyen 
természetes, s többnyire nem is tudatosan működő életmegnyilvánulása a 
lelkigondozás. Mindenki egyszerre segítő és segítségre utalt benne.

Lehetne még további lelkigondozás-koncepciókat is sorolni, amelyek megkísérel-
nek megfelelő választ adni a késő modern kor változásaira. Már most megjósol-
ható, hogy ezek között csak az számíthat hosszabb távú fennmaradásra, amely az 
Isten kijelentett igazságaiból merít, és azokat képviseli megalkuvás nélkül a mai 
időkben is, továbbá az, amely ugyanennek az Istennek a gondoskodását, gondot 
viselő szeretetét közvetíti az embereknek azok között a gondok között, amelyek 
éppen foglalkoztatják őket. Az egyháznak, így a lelkigondozásnak is az a feladata, 
hogy Isten igazságát képviselje szeretettel. Az igazság képviselete az Istenre fi gye-
lésre és fi gyeltetésre kötelez, a szeretet parancsa pedig arra, hogy vegyük komolyan 
a kort és a korszakos problémákat, amelyek között az emberek élnek. Óvatosság-
ra int azonban Jürgen Moltmann egyik elmés megfogalmazása: az a teológia, amely 
összeházasodik a korszellemmel, hamar özvegyen találja magát.284

284 J. Moltmann, Das Reich Gottes in der modernen Welt: Jenseits von Modernismus und 
Fundamentalismus, in: Jahrbuch Mission 1995, Hamburg 1995, 145.



II. CSALÁDI HÁTTÉR

Nem könnyű feladat ma már a család fogalmának a meghatározása sem. A leg-
egyszerűbbek a funkcionális defi níciók. Ezek azonban nem foglalkoznak az em-
beri lét legalapvetőbb szükségleteivel és nem helyeznek elég súlyt a felelősség 
kérdésére a családtagok egymás közötti viszonyában. Egészen általános értelemben 
„a család olyan elsődleges szociális csoport, amelybe az egyének beleszületnek, s 
amely kezdetben biztosítja táplálásukat, intim viszonyaival hozzájárul fi zikai és 
lelki védelmükhöz”.285 Ez a megfogalmazás – véleményem szerint nagyon helyesen 
– abból indul ki, hogy a család legfontosabb szereplője a gyermek. Nem a felnőttek 
partneri kapcsolatát helyezi a középpontba. Azt különálló, sajátos minőségű szö-
vetségnek kell tekintenünk, melynek kisugárzása meghatározó jelentőséggel bír 
ugyan a család életére nézve, de nem foroghat körülötte minden a családban. 
Minthogy a válások egybeesnek a családfelbomlással, az a képzetünk alakult ki, 
hogy a család a házasságra, ill. a szülők párkapcsolatára épül. Talán kevesebb 
lenne a válás (s így a családszétesés), ha jobban tudatosulna bennünk, hogy a 
család a gyermekekből és a szülőkből áll, illetve olyan személyek közössége, akik 
egymáshoz ragaszkodnak, egymással biztonságot adó, meghitt kapcsolatot ápolnak 
és felelősséget éreznek egymás életéért. Ez azt jelenti, hogy ebben a közösségben a 
tagok a társadalom elvárásai és kontrollkényszere nélkül, őszintén fejezhetik ki 
érzelmeiket: nemcsak a pozitívakat, hanem a negatívakat (szorongás, harag) is. 
Őszinte feltárulkozásukat nem a gyengeség jeleként fogják értékelni, hanem úgy, 
mint a személyiség természetes megnyilvánulását. A család tehát nemcsak a gyer-
mekek, hanem a felnőtt családtagok számára is fontos személyiségépítő és -stabi-
lizáló közeg. Nem beszélve arról, hogy bizonyos szerepek, mint apának, anyának, 
nagyszülőnek lenni, vagy valaki fi ának, lányának, testvérének lenni, a család éle-
téhez vannak kötve. Ezek a rendkívül szoros, minden mesterkéltséget nélkülöző, 
és a feltétel nélküliség vonását magukon viselő embertársi kötődések minden más 
kapcsolatnak alapul, mintául és mércéül szolgálnak.286

285 G. G. Barnes, Családterápia és gondozás, Bp. 1991. 18.
286 A szülők és a gyermekek kapcsolatáról az Újszövetségben alapos elemzést találunk: Balla P., 

Gyermekek és szülők kapcsolata. Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban, Budapest 2010.
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1. A család sajátos feladatai

Most nem azokra a feladatokra gondolunk elsősorban, amelyeket mint a család 
alapvető funkcióit szoktak emlegetni: az emberi nem fenntartása (reprodukció), 
az új nemzedék bevezetése és betagolása a társadalomba (szocializáció), az egymás 
segítése a gyámoltalanságban (szolidaritás), stb. Ezeken kívül még vannak ugyan-
is a családnak olyan feladatai is, amelyek az alapvető lelki szükségletek kielégíté-
sére irányulnak, s hozzájárulnak, hogy a család felnövekvő tagjai, de a már felnőt-
tek is életet igenlő, kiegyensúlyozott, elégedett, kreatív, önálló és nyitott lelkű 
emberek legyenek.

Az emberi létbátorság – amint már utaltunk rá – a participáció és az individuáció 
vállalásában mutatkozik meg.287 Ezeket egyben a kiegyensúlyozott élet feltételeinek 
is tekinthetjük. Aki fél, vagy akinek nincs lehetősége önmagát átadni, mások 
szeretetében tudni, vagy nyitott lélekkel másokat befogadni, velük együttműköd-
ni, annak az élete nem tud kiteljesedni. Hasonlóképpen szükségünk van önmagunk 
vállalására, bátor céltudatosságra, a rendelkezésünkre álló szabad tér „belakására”, 
önálló felelősséghordozásra, egyéniséggé válásra. E két tendenciának – ha látszó-
lag ellentétes irányba mutatnak is – egyszerre és egyenlő erővel kell érvényesülnie 
minden egészséges ember életében. Persze dinamikusan: állandóan egymást 
egyen súlyozva, ellenpontozva, korrigálva.

Amikor Kazimierz Jankowski288 megkísérli a pszichikus szükségletek listáját a 
legdöntőbbekre redukálni, akkor ő is két alapszükségletet állapít meg: a kapcso-
latszükségletet és az optimális pszichikus megterhelés (mobilizáltság) szükségle-
tét. A kapcsolatszükséglet a participáció tendenciájával esik egybe. Ha tovább 
részletezzük a tartalmát, két alapvető vágyat kell ide sorolnunk: egyrészt az elrej-
tettség-érzés keresését feltétlenül elfogadó és megbízható kapcsolatban, másrészt 
a biztos eligazodás vágyát a jó és a rossz, a hasznos és a káros, a hamis és az igaz 
szélsőségei között, hogy a társas kapcsolatok fennmaradhassanak, illetve a zava-
raik kiküszöbölődjenek.

Az optimális pszichikus igénybevétel szükséglete az individuációt biztosítja. Ide 
is két rész-szükséglet tartozik. Minden embernek szüksége van arra, hogy tisztá-
ba kerüljön kilétével, legyen szilárd identitásérzete egyfelől, s lássa az élete értelmét 
és célját másfelől. Az egyénnek mindkét szükséglet kielégítéséhez kihívásokkal 
kell szembenéznie, akadályokat kell leküzdenie, kudarcokat elviselnie, s meg kell 
tanulnia a véletlenszerű és befolyásolhatatlan történések elhordozását és feldolgo-
zását.

287 P. Tillich, Létbátorság, Budapest 2000.
288 K. Jankowski, Pszichiátria és humánum, Budapest 1979, 152kk.
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A posztmodern pluralizmus és individualizmus hatására szétzilálódott család 
egyre fogyatékosabban tud eleget tenni e szükségletek kielégítésének. Ez a tény 
felébreszti bennünk a keresztyén felelősséget és arra késztet, hogy megtaláljuk a 
segítés lehetőségét. Tovább nő a felelősségünk, ha belegondolunk, hogy olyan 
szükségletekről van szó, amelyeknek a maradéktalan kielégítése a mi emberi vi-
szonyaink között lehetetlen. A legoptimálisabb körülmények és megoldások esetén 
sem csillapodik le egészen az ember hiányérzete, mert ezek a szükségletek nyug-
vópontra csak Istenben, valamint az Ő ajándékainak az elfogadásával juthatnak. 
A szülőknek tehát végső soron Isten felé kell megnyílniuk, és azon túl, amit maguk 
nyújtani tudnak a gyermekeiknek, Istenhez kell tovább utalniuk őket, az Ő aján-
dékaira kell megnyitniuk a szemeiket. Igazat kell tehát adnunk Karácsony Sán-
dornak, aki azt vallja, hogy „nevelés másforma, mint vallásos nevelés – társaslélek-
ta ni képtelenség”.289 Ilyen értelemben minden szülő, minden nevelő, ha a legjobbat 
akarja nyújtani a rábízott gyermeknek, pappá, Isten felé közvetítő személlyé kell, 
hogy váljon.

a) A családba beleszülető gyermek egészséges lelki fejlődésének feltétele, hogy 
megbízható gondoskodásban részesüljön, biztonságban és elrejtve érezze magát az 
anya, majd mindkét szülő szeretetében. Akkor fogja örömmel felfedezni a világot, 
ha nem kell kételkednie a szülők segítőkészségében, sem abban, hogy fi gyelnek rá, 
személye fontos a számukra, elfogadják őt.  

A mai családokban gyakran fordul elő, hogy az anya (karrierféltésből, vagy 
anyagi okok miatt), hamar elkezd ismét dolgozni, építi tovább a maga életét. A 
gyermek többnyire elfoglaltnak, türelmetlennek, esetenként elutasítónak tapasz-
talja, ezért bizonytalanná válik. Ha nincs más személy a családban, akihez bizto-
san kötődhet, akkor egy idő után szorongva tekint már mindenre, ami új és szá-
mára ismeretlen ebben a világban. Alapvető bizalmatlanság alakul ki benne, 
reményvesztett lesz. Persze a legbölcsebb törődés esetén is előfordul, hogy a szülő 
csalódásokat okoz a gyermekének – hiszen nem tudja, és nem is mindig akarja 
pontosan azt adni, amire a gyermek vágyódik. Ilyenkor derül ki, hogy a gyermek 
mennyire irreális elvárásokat támaszt a szülővel szemben, és mennyire emberfe-
letti, szinte isteni képességek meglétét feltételezi nála. Az átélés szintjén már ebben 
a korai életidőszakban nyilvánvalóvá válik, hogy az ember elrejtettségi szükség-
letének teljes kielégítéséhez isteni személyre lenne szüksége. A Mindenható szár-
nyai alatt és gondoskodó szeretetében érezné magát igazán biztonságban. A biza-
lom és a kötődés ezen korai élményeihez kapcsolódva alakul tehát ki az a lelki 

289 Karácsony S., A magyarok Istene, Budapest 1943, 5.
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érzékenységi terület, amely később igen lényeges szerepet játszik majd a transz-
cendens tapasztalatokban.

A mai családokban kétféle veszély fenyeget az elrejtettség tekintetében: vagy 
bizonytalan lesz a gyermek kötődése a család tagjaihoz, mert nem érzi, hogy elfo-
gadják, hogy a személye fontos a számukra. Azt tapasztalja ugyanis, hogy min-
denki a saját élete építgetésével van elfoglalva, ezekben az „építményekben” pedig 
neki nincs igazán helye. Vagy ellenkezőleg, a szülő (első renden az anya) őt tekin-
ti a maga számára elsődleges kötődési fi gurának. Ez általában megromlott házas-
ságok, vagy válás esetén fordul elő. Ilyenkor valójában nem a gyermeknek van 
szüksége arra a túlgondoskodó babusgatásra, amiben az anya részesíti, hanem 
magának az anyának. Mai világunkban (s ez a mikro-családok, a válások, a kötő-
dési problémákkal küzdő szülők nagy számának a következménye) egyre szapo-
rodnak a „túlszeretés” áldozatai.290 Ezek többsége alkalmatlan arra, hogy később 
kiegyensúlyozott, kölcsönösségen alapuló partneri kapcsolatot hozzon létre más 
emberekkel. Nehezére fog esni a lemondás, az áldozathozatal, az életének megosz-
tása másokkal, az alkalmazkodás, stb.

b) A család második fontos feladata a participáció oldalán az etikai orientálás. Ezen 
elsősorban ne a viselkedési formák és cselekedetek szabad–tilos–kívánatos kate-
gorizálását értsük! Sok bajt okozott a korábbi évszázadokban a nevelésnek ez a 
moralizáló felfogása. Megfosztotta a következő nemzedéket a döntéshozás szabad-
ságától, őszintétlen és képmutató viselkedésre kényszerített, szorongóvá tett, az 
igazi indulatok és vágyak elfojtását jutalmazta. A XX. század elején a pszichológia 
fellendülése egyebek mellett ennek volt köszönhető. Mára már csak keresztyén 
családok életében találjuk meg a nyomait, de ott is aránylag ritkán. Sokkal elter-
jedtebb nevelési elv a „végül mindent szabad” elvtelensége. Ha a gyermek elég 
makacsul ragaszkodik vágyai beteljesüléséhez, akkor a szülők előbb, vagy utóbb 
engednek neki. Ezzel a tendenciával szemben haszontalan lenne ismét kidolgozni 
és a szülők kezébe adni az erkölcsi szabályok kézikönyvét. Sokkal vállalhatóbb az 
a vélemény, hogy meg kell engedni a gyermeknek mindazt (sőt biztatni kell, hogy 
önállóan, saját felelősségére éljen is vele), ami megengedhető, viszont igen szigorú 
következetességgel kell megtiltani azt, ami megengedhetetlen. A kulcsszó itt a 
következetesség (az igen-igen, nem-nem jézusi határozottsága), minden más a 
szülők erkölcsi meggyőződésére, ill. meggyőzőképességére van bízva. Mert etikai 
orientáción elsősorban nem bizonyos erkölcsi szabályok megtanítását, megérteté-
sét és betartatását kell értenünk, hanem az empatikus, szolidáris, felelősségteljes 
embertársi viszonyulás képességének kialakítását. Ebből persze konkrét viselke-

290 Vö. L. Ashner/M. Meyerson, Wenn Eltern zu sehr lieben, Reinbek bei Hamburg 1993.
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dési szabályok is származnak, amelyeket részint közösségileg alakítunk ki, részint 
meg egyéni döntések nyomán körvonalazódnak. 

A család azért nagyon alkalmas közeg az etikai tájékozódás elsajátítására, mert 
ott emberek elég közel élnek egymáshoz ahhoz, hogy gyakran előforduljanak 
összeütközések közöttük, és hogy kénytelenek legyenek alkalmazkodni egymás-
hoz, ugyanakkor elég szorosan összetartoznak ahhoz, hogy egészen őszinték le-
hessenek ezekben a helyzetekben és elég erős legyen az érdekeltségük a megoldá-
sok megtalálásában.

Mindenkinek meg kell tanulnia tekintettel lenni a másikra, átvenni az ő perspek-
tíváját egy-egy szituáció megítélésénél, és érzelmileg is rá kell hangolódnia a 
többiekre, meg kell értenie az ő átéléseiket. A családi összetartozás bázisán (amely-
ben bizonyos mértékű azonosulás egymással mindig jelen van) ezek a lelki folya-
matok sokkal természetesebben működésbe lépnek és sokkal gyakrabban leját-
szódnak, mint más közösségekben.

Ha a családi kohézió fellazul, akkor a család alkalmatlanná válik az etikai ér-
zékenység, az allocentrikus gondolkodási és viszonyulási mód kialakítására. Ez jó 
esetben is csak akkor haladja meg a kisközösségi lojalitást, ha a gyermekben a 
serdülő kortól egyre tudatosabbá válik, hogy a nagyobb emberi közösségekben is 
kvázi-családtagokként vagyunk egymásra utalva, amint a globalizáció folyamatai 
ezt más területeken is egyre világosabbá teszik a számunkra.

Itt külön említést kell tennünk az egykés családokról. Az egyedül nevelkedő 
gyermekek a családi életen belül sokkal ritkábban kerülnek olyan helyzetekbe, 
amelyek morálisan kíhívást jelentenek a számukra. Kimaradnak a testvérek 
közötti rivalizálás számtalan eseményéből, s így nem szerezhetnek tapasztalato-
kat arra nézve, hogy miként lehet a saját érdekeinket úgy érvényesíteni, hogy 
közben egy másik személy igényeire is tekintettel vagyunk. Egy egyedüli gyer-
meknek kevés alkalma nyílik arrra, hogy kompromisszumokat kössön, vagy a 
konfl iktustűrő képessége edződjön, de arra is, hogy felelősséget másokkal meg-
osszon, vagy a szülőktől érkező elvárások terhének egy részét továbbadja. Nem 
beszélve arról, hogy sokkal nagyobb eséllyel hagynak rá mindent a szülők, és 
lesznek következetlenek az erkölcsi nevelésben, mintha több gyermek neveléséért 
kellene felelniük.

 
c) A családnak felbecsülhetetlen szerepe van továbbá az identitás formálásában. 
Bár a mai posztmodern szemlélet értelmében illik megkérdőjelezni, továbbra is 
érvényes-e, hogy az ember szakadatlanul keresi a választ a „ki vagyok én?”-kérdésre. 
Minden közösségi megnyilvánulásunkban, minden cselekedetünk tervezésekor 
és eredményeinek értékelésekor, a közléseink során és mások közléseinek a foga-
dásakor, minden jelzésváltási folyamatban jelen van az öndefi niálás és az önki-
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nyilatkoztatás momentuma. Valakinek átéljük magunkat, valakiként szeretnénk 
mások szemében megjelenni, és valakinek tapasztalnak bennünket mások. Van 
igényünk arra is, hogy bizonyos állandóságot mutassanak ezek a benyomások 
mind időben, mind pedig térben.

Hagyományosan a családban tanulták meg a gyermekek, hogy a társadalom 
milyen szerepeket kínál a számukra és milyen elvárásoknak kell megfelelniük a 
különböző szerepek betöltésekor. A szerepkínálat világos volt, az elvárások pedig 
jól körvonalazottak. A személyes kapcsolatok alakulása, a szülőkkel, felnőttekkel 
való azonosulás történései, valamint a felnőttek megerősítő és bíráló visszajelzései 
már nem voltak ennyire konfl iktusmentesek. A modern kor egészen a közelmúltig 
terjedő, késői szakaszában egyre nagyobb hangsúly helyeződött a szabad, meg-
fontolt választásra, az egyediség kibontakoztatására és a saját felelősség vállalásá-
ra az identitáskeresés közben. A családban kialakított, un. átvett identitás nem 
kötelez, sőt ajánlatos megszabadulni tőle és önálló utakra térni. Megszűnt tehát a 
korábbi, nyíltan vállalt szerepkényszer. Sok fi atal életét mégis megpecsételi, hogy 
a szülők beteljesületlen álmait kell megvalósítania, vesztett csatáit kell győzelem-
re vinnie, kihasználatlanul hagyott lehetőségeivel élnie, tévedéseiért bűnhődnie, 
vagy fekete bárányként a szülő szégyellt, letagadott személyiségrészét kell megtes-
tesítenie, avagy elvesztett partnerét helyettesítenie. A feladatot természetesen 
rejtve, tudattalanul rótták rá. Az egyébként szabad identitásválasztást hirdető 
világban úgy szabták meg az identitását, hogy észre sem vette.

Megfi gyelhető a másik szélsőség is, amikor a szülők a gyermek nemi identitá-
sába sem kívánnak beleszólni – „uniszex” nevelésben részesítik. Általános jelen-
ségnek számít viszont, hogy a szülők egyáltalán nem akarják befolyásolni a gyer-
mek identitásának alakulását, de még a kialakulását sem kívánják elősegíteni. Azt 
szeretnék, ha képes lenne alkalmazkodni mindenféle helyzethez, ha megőrizné 
rugalmasságát a szükség szerinti irányváltásokra, ha tudná módosítani a felfogá-
sát a mindenkori igényekhez képest. Ennek az oka jórészt az, hogy már a szülők-
nek sincs kialakult, koherens identitásérzete. Mások szerettek volna lenni, mint 
akik lettek, és mások szeretnének lenni, mint akikként élniük kell. Az elégedet-
lenségük enyhítésére kaméleon-természetet alakítottak ki magukban. Egymástól 
eltérő közegekben egészen mássá tudnak válni, ill. képesek másként megélni ön-
magukat. Baráti körben, munkahelyen, szabadságon, családban más-más módon 
viselkednek. 

A fogyasztói társadalom, a maga szédületes változékonyságával provokálja és 
előnyben részesíti a diff úz, arctalan, lezáratlan identitású embereket, akik soha 
semmi mellé nem teszik le végérvényesen a voksukat, nem hoznak visszavonha-
tatlan döntéseket, s holnap rávehetők arra, amit ma elvetendőnek tartanak, és a 
következő percben már el tudják vetni azt, amiért most éppen rajonganak. 



II. Családi háttér • 163 

A szülők nagyvonalúsága a nevelésben összefügghet azzal is, hogy miközben a 
gyermekük szabadságát, gondtalanságát, kényelmét látják, kissé maguk is átélhe-
tik ugyanazt, s megvalósulva érezhetik ilyen irányú álmaikat.

A keresztyén szemlélet az identitással kapcsolatban határozott (végérvényes) 
döntésekről beszél. Mindenek előtt Isten döntéséről, amellyel gyermekévé fogadott 
minket, továbbá a mi döntésünkről, amellyel elindulunk az imitatio Christi291 
útján. A keresztyén felfogás annyiban megegyezik a posztmodern szemlélettel, 
hogy vallja az identitásunk töredékességét, fragmentum voltát. A hit a töredékes-
ség elfogadását teszi lehetővé azáltal, hogy a Krisztusban felragyogtatja a teljessé-
get és részeltet benne. 

d) A negyedik, hasonlóan az előbbihez az individuációt segítő családi feladat a 
világszemlélet alakítása, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy értelmesnek 
lássa a világot és benne a saját életét. Ezt főként a kritikus élethelyzetekben és el-
háríthatatlan bajok esetén érezzük át. 

Nincs világnézetileg semleges nevelés – sem a családban, sem az iskolában. A 
gyermek kérdez. Nemcsak képet akar nyerni a világról, hanem szemléletmódot is. 
A világnézeti nevelés a család egyik legfőbb feladata. Ma ez különös hangsúlyt 
kap, amikor az egyházi iskolák kivételével a közoktatási intézmények a világnéze-
ti semlegesség mellett kötelezték el magukat. (Ezzel persze lemondanak arról is, 
hogy neveljenek, mert az csak világnézeti alapon lehetséges.) A gyermekek világ-
képének alakítása terén más a helyzet. Itt rengeteg kiváló segédeszköz áll rendel-
kezésre (képeskönyvek, ismeretterjesztő fi lmek, játékok), s az iskolai oktatás is erre 
a feladatra összpontosít. Elegendő és sokrétű segítséget kap a mai gyermek ahhoz, 
hogy a világról alkotott képe megfeleljen a tudomány mai ismereteinek. De vajon 
eligazítja-e valaki abban, hogy miként viszonyuljon a világhoz és az élete valósá-
gához? Ki alakítja majd a világszemléletét? Ki fog válaszolni egzisztenciális kér-
déseire? Ki fogja tanácsolni erkölcsi bizonytalanságaiban? Ezek a feladatok ma 
egészen a családra hárulnak. Jobb esetben az egyház is részt vállal belőlük.

Alig egy-két évtizede kutatják komolyabban azt az ősidők óta ismert tényt, hogy 
a gyermekek felteszik a legsúlyosabb fi lozófi ai kérdéseket. Azokat, amelyekre a 
fi lozófi atörténet legkiválóbbjai próbáltak feleletet adni, s amelyek egy részére nem 
is létezik bölcseleti, hanem csak vallási válasz. Az ilyen kérdéseket a gyermekektől 
a legbizalmasabb személyek kapják: a szülők meg a nagyszülők. Legtöbbször csak 
úgy mellékesen teszi fel a gyermek, mintha őt magát nem is érdekelné a válasz 
túlságosan, pedig a kutatások tanúsága szerint egészen mással foglalkozva, játék 
vagy nézelődés közben is gyakran fi lozofálnak magukban a gyermekek. „Mi volt 

291 Vö. Kempis Tamás, Krisztus követése, Budapest 1976.
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mielőtt Isten megteremtette a világot? Mi voltam mielőtt anyu hasában nőni 
kezdtem? Miért élünk? Miért van betegség? Hol van Isten? Mekkora Isten? Hova 
kerül az, aki meghalt? Ha Isten mindent lát, miért nem gyógyít meg minden be-
teget? Miért könnyebb rosszalkodni, mint ’jólkodni’?”

Friedrich Schweitzer öt pontban véli summázhatónak a gyermekek legkülönbö-
zőbb módon és helyzetben feltett kérdéseit:292

Ki vagyok és milyennek szabad lennem? (a saját identitás tisztázásának kér-• 
désköre)
Miért kell meghalni? (az értelmetlen dolgok értelmének keresése)• 
Hol találok védelmet és biztonságot (az istenkeresés kérdése)• 
Miért kell másokhoz jónak lenni? (az etikus cselekvés alapja iránti érdeklő-• 
dés)
Miért hisznek bizonyos gyermekek Allahban? (mások másféle vallása felőli • 
kérdés)

Ez utolsó kérdés nálunk másképp (Miért nem járnak egyesek hittanra, temp-
lomba? Miért nem hisznek egyesek Istenben?), vagy egyáltalán nem vetődik fel, az 
előbbi négyben viszont olyan emberi alapigények fejeződnek ki, amelyekre végső 
megoldást a vallások kínálnak. Valahányszor a gyermekek ezeket a problémákat 
feszegetik, a szülők világszemléletét, a végső emberi kérdésekkel kapcsolatos meg-
győződését, vallási felfogását provokálják, hogy támaszt kapjanak a saját szemlélet-
módjuk kialakításához. Fontos, hogy ne tereljük el a fi gyelmet kibújva a válaszadás 
kötelezettsége alól. Nem szabad továbbá gyermeteg válaszokat adnunk, ame lyeket 
magunk sem gondolunk komolyan. Ugyanakkor azonban alkalmazkodnunk kell 
a gyermek gondolkodási képességének fejlettségi szintjéhez. Ez nem azt jelenti, 
hogy a válaszunkat primitívvé kellene tennünk, vagy el kellene torzítanunk, hanem 
csak azt, hogy nem mondhatunk el mindent, amit gondolunk, hanem csak azt a 
részét adjuk át a meggyőződésünknek, amit a gyermek megérthet, s jelezzük, hogy 
van olyan része is a válasznak, amit csak később lesz képes felfogni. Válaszként 
nem tanokat, hanem a meggyőződésünket kell közvetítenünk, s nem tételesen 
megfogalmazva, hanem beszélgetésben, visszakérdezésekkel rávezetve a gyermeket 
a megoldásokra. Maradandó élményt jelentenek számára az ilyen beszélgetések.

2. A család vallásossága 

Úgy tűnik, hogy minden család életének van spirituális dimenziója, ha úgy tetszik: 
nincs mítosz nélküli, vallástalan család. Minden olyan tartós együttélés, amelynek 

292 F. Schweitzer, Das Recht des Kindes auf Religion, Gütersloh 2000, 88kk.
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vannak irracionális, kontrollálhatatlan, véletlenszerű (kontingens) mozzanatai, 
mítoszokat, vallási jellegű értelmezéseket alkot, hogy az élet megmagyarázhatat-
lan csúcspontjait és mélységeit beépíthetővé tegye az élettörténetbe. A közös él-
mények erősebben csábítanak a mítoszteremtésre (a házaspár egymásra találása, 
gyermek születése, egy baleset élménye, betegségek, életveszély, életfordulatok 
emlékei, stb.), mert az eseményeket és a hozzájuk társuló átéléseket idealizált ma-
gasságba kell emelni ahhoz, hogy minden résztvevő a magáénak tarthassa őket. 

A közös történetnek kvázi-hitvallássá formálódása azzal a társas-lélektani fo-
lyamattal is magyarázható, amit triangulációnak (háromszögelésnek) neveznek. 
Kell egy harmadik tényező (legyen az személy, tárgy, esemény, vagy eszme) ahhoz, 
hogy két ember kapcsolatának feszültségei (pozitívak és negatívak egyaránt) fel-
dolgozhatók legyenek és maga a kapcsolat esetleg még stabilizálódjék is általuk. A 
„segítő harmadik” szerepét tölti be a családi mítosz. Az igazi, nagy megpróbálta-
tások idején azonban többnyire elégtelennek bizonyul, ha csak a közösen teremtett 
mítoszokban lehet megkapaszkodni. Olyankor kénytelen az ember a mítosz fölé 
tekinteni és azt az Istent „bevonni” a kapcsolataiba, akinek a kezében van minden 
résztvevő, s akinek hatalmában áll az események alakítása, ill. aki segíthet értel-
mezni az érthetetlent és a megváltoztathatatlant. A mítosz így az Istennel való 
közös történetté alakulhat át, vagyis a családi élet mitikus-spirituális dimenziója 
az Isten-jelenlét dimenziójává válhat. Gyökössy Endre ezt a változást a házastársi 
kapcsolatra nézve úgy jellemezte, hogy „ketten hármasban”, de átélhető a szülő-
gyermek kapcsolatban is.293

A család vallásossága egyébként a modern nukleáris (mag-)családok korában 
jobbára a gyermek (gyermekek) és az ő nevelésük eseményei köré koncentrálódik. 
A házaspár a legtöbb esetben individuálisan, külön-külön éli meg a vallásosságát. 
Akkor is, ha együtt járnak templomba. Közös vallási élményt legfeljebb az életük 
kimagasló eseményei jelentenek, de még ezeket is nagyobbrészt egyénileg dolgoz-
zák fel. Ennek az oka legfőképpen az, hogy két felnőtt ember vallásossága (ha 
azonos felekezethez tartoznak is) általában annyira eltér egymástól, hogy szinte 
lehetetlen az összehangolásuk. Ezért van hatalmas jelentősége az egy gyülekezet-
hez, de még inkább az azonos kisközösséghez (bibliakör) tartozásnak. Enélkül a 
közös életproblémák megoldásánál nem következik be a pozitív szellemi triangu-
lá ció – vagyis az élő Istennek és az Ő üzeneteinek a bevonódása a házastársi kap-
csolatba. A közös vallásosság kialakulásának másik akadálya az a széles körben 
elterjedt hamis nézet, hogy a vallásosság magánügy. A magyar vallás szó önma-

293 Gyökössy E., Ketten hármasban, in: Ablonczy D./Gyökössy E./Adorján J., Nem jó az embernek 
egyedül…, Budapest 1984 (3. kiad.), 59kk.
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gában is cáfolja ezt a tételt: vallás ugyanis ott van, ahol emberek vallanak egymás-
nak az Istennel kapcsolatos tapasztalataikról.

Családi vallásosságról tehát elsősorban a szülő-gyermek kapcsolat vonatkozá-
sában beszélhetünk. A vallásosság közös megélése szorosan kapcsolódik a gyer-
meknevelés felelősségéhez, a gyermek élettörténete alakításában megvalósuló 
szülői részvételhez. Ennek főbb állomásai, illetve csúcspontjai a keresztelés, a 
karácsony és húsvét évente ismétlődő ünneplése, amely a családban mindig gyer-
mek-központúan megy végbe, a hitoktatásban való részvétel és az ahhoz kapcso-
lódó gyülekezeti alkalmak, ill. otthoni beszélgetések, a konfi rmáció és az esküvő, 
amiben általában még mindig jelentős szerepe van a szülők kívánságainak és el-
képzeléseinek. Ezeken a kimagasló eseményeken kívül folyamatosan történik a 
világnézeti nevelés a családban, egyfelől a gyermek alkalmankénti kérdésfeltevései 
nyomán, másfelől a család karakterisztikus (vagyis a szülői meggyőződésen ala-
puló) világ- és életszemléletének hatására.

A gyermekek nemcsak kérdeznek, hanem utánoznak is.294 Ráadásul szívesen 
teszik. Ellenkezést akkor tanúsítanak, ha nagyon rájuk akarnak erőltetni, vagy 
igen szigorúan megkövetelnek tőlük valamit. Nem várhatjuk, hogy a gyermekünk 
jobb keresztyén ember legyen, mint amilyenek mi vagyunk, vagy voltunk hason-
ló életkorban. A hitünk, amit a gyermekeink látnak, legyen képmutatás nélkül 
való. Pál azt írja Timótheusnak: „Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nél-
kül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban 
Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is” (2Tim 1,5). Az ilyen 
hit „ragályos”, mert kívánatos más számára is. A modellkövető tanulásban a gyer-
mek azt tartja fontosnak, amit a szülő annak tart, annak örül, és amiatt szomor-
kodik, amiért a szülő, s a lelke mélyén azt tartja jónak, amit a szülő (ha ezt nem is 
mutatja ki mindig). Az utánzásos tanulás csak szeretetteljes, ugyanakkor elvárá-
saiban következetes szülő-gyermek kapcsolatban működik. Ennek híján a vallási 
példa érdektelen lesz, vagy ellenérzéseket vált ki. 

A gyermek élet- és világszemléletét folyamatosan formálja a család jellegzetes 
életfelfogása, mondhatni életfi lozófi ája. A szülők hoztak magukkal a saját család-
jukból bizonyos látásmódot, ami serdülőkoruktól a baráti kör és egyéb környeze-
ti hatások nyomán valamelyest tovább formálódott, vagy az ellenkezőjébe csapott 
át. Sok házasságkötéskör a két fél felfogása már eleve közel áll egymáshoz, vagy 
egymást kiegészíti. Általában létrejön közöttük egy kimondatlan egyesség arról, 
hogy kinek a szemléletmódja lesz a meghatározó, s a másikéból mely elemek épít-
hetők bele ebbe. Így alakul ki a családi életfi lozófi a. Ez abban különbözik az élet-
mítosztól, hogy nem a különös események élményeiből szövődik, hanem a hét-

294 Erre alább még visszatérünk.
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köznapi társas viselkedést és élményfeldolgozást szabályozza a család életén belül. 
Ezért nem is kell feltétlenül vallásos jellegűnek lennie, hiszen nem az élet végső, 
hanem az utolsó előtti kérdéseire (Dietrich Bonhoeff er) vonatkozik. Ennek elle-
nére még a nem vallásos emberek számára is van ennek a szabályrendszernek 
bizonyos szent és sérthetetlen jellege, a vallásukat gyakorlók pedig a hitük tétele-
iből merítenek érveket ahhoz, hogy igazolják felfogásuk helyességét és örök érvé-
nyű voltát.

Tudományos kifejezések helyett metaforákat veszek igénybe az egyes családi 
életfi lozófi ák jellemzésére.295

a) A szanatórium-család életfelfogása az, hogy csak együtt oldhatjuk meg a prob-
lémáinkat, egymás nélkül nem megyünk semmire. Kívül a világban ütések, sebek, 
kudarcok érik az embert, ide mindig visszatérhet gyógyulni, mert itt megsimogat-
ják, bekötözik és ápolják a sebeit. Ide jöhet feltöltekezni is, mert itt kiöntheti szíve 
szomorúságait és aggodalmait, és megtelítődhet szeretettel. Ebben a családban 
nincsenek feszültségek, nem támadnak viharok, mert minden egyenetlenséget 
azonnal elsimítanak. Legfeljebb a gyerekek méregetik irigykedve, hogy kinek 
mennyi jutott a szeretetből, s általában mindenki valamilyen téren megrövidítve 
érzi magát (amire esetleg csak a hagyaték elosztásánál derül fény). Ebben a család-
ban gyakori jelenség a túlgondoskodás, a kényeztető szülői viszonyulás a gyer-
mekhez. Tévesen azt gondoljuk, hogy szeretetből nem lehet túl sokat adni. Pedig 
ma egyre nő a túlszeretéssel gyámoltalanná, vagy követelőzővé tett fi atal felnőttek 
száma. Látszólag nem szenvednek semmilyen zavartól, csak képtelenek a szülői 
ház (vagy valamely szülő) függőségéből kiszakadni és önálló életet kezdeni.

A szanatórium-család nem kér, csak ad. Illetve egyetlen kimondatlan, de szám-
talan élethelyzetben burkoltan kifejezett követelése mégiscsak van: „Maradj itt!”, 
„Ne válj önállóvá!”. Ez a kérés azért végzetes, mert a szeretet miatt nem lehet nem 
teljesíteni. Amennyiben vallásos, Jézus szeretetére hivatkozik a szanatórium-csa-
lád. Valójában nem értette meg a krisztusi szeretet lényegét. Az ugyanis elenged, 
szabadon bocsát. A szívet ragadja meg, nem az egyént tartja fogva. Az egyént el-
küldi, szolgálatba állítja, hogy adja tovább (ne vissza), amit kapott. Az ilyen csa-
ládban a társas kapcsolatoknak szinte spirituális töltete van. A születésnapokon, 
valamely elhunyt családtagra való emlékezés alkalmain, az egyházi ünnepeken az 
együttlét maga nyújt vallásos élményt a család tagjainak.

b) A hotel-család fi lozófi ája ennek éppen az ellenkezője. Itt mindenki szabadon 
oszthatja be az idejét, szobájába visszavonulva élheti a maga kis életét. Senki nem 

295 Vö. H. E. Richter, Patient Familie, Reinbek/Hamburg 1972, 73kk.
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felel a másikért. Az együtt lakók találkoznak néha a hallban: az egyik az ebédjét 
fogyasztja, a másik a napilapot böngészi, a harmadik televíziót néz, közben válta-
nak néhány szót egymással is, de csak távirati stílusban. A közös fi lozófi a így 
hangzik: „Mindenki a maga ura és a saját életéért felel – a másik magánéletéhez 
senkinek semmi köze”. Ennek megfelelően mindenki egyénileg alakítja ki életfel-
fogását is, s azt nem egyezteti le a többiekkel. Családi vallásosságról nem lehet 
beszélni, hiszen senki sem vall a hitéről a többieknek. A család életében nincs jelen 
a vallás, még ha valamely családtag ilyen meggyőződésű lenne is. A gyermekek 
nem tudják szüleikről, hogy azok vallásosak-e, a házastársak is csak sejtik, hogy 
milyen lehet a másik világszemlélete, de nem beszélnek róla. A szülők nem akar-
ják befolyásolni a gyermeküket vallásos kérdésekben (még a megkeresztelésük 
által sem), hanem azt tartják, hogy majd felnőve maga döntse el, hogy hívő, vagy 
hitetlen emberként akar-e élni. A posztmodern szemlélet szigorúan magánügynek 
tekinti a vallást, ezért ezen a területen minden külső beavatkozást illetéktelennek 
minősít. Az értékek viszonylagosságának elve, valamint a sokszínűség és az ön-
törvényűség elve a mai időkben a hotel-család kialakulásának kedvez, és lehetet-
lenné teszi a családi vallásgyakorlatot.

c) Az erődítmény-család felfogása az életről így foglalható össze: „Az élet harc a 
kaotikus erők és hatalmak ellen, ezért a család minden tagjának csatasorba kell 
állnia, semmiféle lazaság nem engedhető meg”. A külvilág minden támadását ki 
kell védeni, s itt is igaz, hogy a leghatásosabb védekezés a támadás. Ezt a családi 
életfi lozófi át igen gyakran törvényeskedő, fundamentalista színezetű, vagy erősen 
hagyományőrző vallásosság támogatja meg. A rend fenntartásához szigorú és 
megkérdőjelezhetetlen szabályokra van szükség, melyek nemcsak a tennivalókat 
írják elő, hanem minden egyénieskedést, érzelmi felbuzdulást elhajlásként ítélnek 
meg. Istent és az általa kínált életrendet fegyelmező eszközként használja ez a 
család. Ezért az egyik leggyakrabban alkalmazott nevelési módszer az Isten bün-
tetésével való fenyegetés.

Kívülről jövő személyeknek (pl. beházasodóknak) csak akkor van esélyük a 
családba való betagolódásra, ha teljesen azonosulnak az ott uralkodó nézetekkel 
(pl. meg kell térniük, fel kell venniük a család szokásait, el kell fogadniuk a család 
által tisztelt tekintélyeket). Aki erre képtelen, annak nincs sokáig maradása. 

d) A színház-család fi lozófi ája szerint a világ, így a család élete is olyan, mint egy 
nagy színpad, ahol senki sem adja valódi önmagát, hanem mindenki szerepeket 
játszik. Néha mély átéléssel, de sohasem egészen őszintén. A vallásosság is színpa-
dias, némelykor drámai, máskor tetszelgő, megint máskor érdekeket kiszolgáló 
formában megjelenítve. Ehhez az életfelfogáshoz jól illeszkedik az ünnepi keresz-
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tyénség, a látványos gyülekezeti aktivitás, vagy az élet fordulópontjaira korláto-
zódó egyháziasság. A látszatnak és a pillanatnyi hangulatoknak döntő a jelentő-
sége. Ezért ha a társadalmi közeg megváltozik, a színház-család könnyen élet módot 
vált, s azt viszi színre, amit a környezet vár tőle. Egyébként pedig a különleges 
gyülekezeti, ill. családi alkalmak kínálnak lehetőséget arra, hogy a család meg-
mutassa vallásosságát és részesüljön a vallásgyakorlás emelkedett hangulatából. 
A családtagok azt kívánják, hogy a keresztelés, az esküvő, vagy éppen a temetés 
szép legyen, meghassa a résztvevőket, és nem Isten üzenetét szeretnék hallani az 
életnek e meghatározó eseményeihez kapcsolódóan. A családi vallásosság egységét 
a serdülőkorba érkező gyermekek szokták megbontani azzal, hogy nem hajlandók 
tovább részt venni a képmutatásban, s a szülőket is lépten-nyomon leleplezik e 
tekintetben. Kilépnek a nekik szánt szerepből és egészen más utakra térnek.

Látjuk, hogy a különböző típusú családok miként használják a vallást saját jelleg-
zetes életfi lozófi ájuk alátámasztására. Ezek a családtípusok nem azért egészségte-
lenek, mert hamis nézeteket vallanak, hanem azért, mert fontos szempontokat 
kizárnak a látókörükből. Egyoldalúságuk miatt betegek, s ez az oka annak is, hogy 
„használják” a vallást és nem élnek vele, ill. benne. A nem eszköziesített, hanem 
őszintén megélt vallásosságban egyaránt helye van az elrejtő-gyógyító szeretetnek, 
a szabadságnak, a rendnek és a tetszetős formáknak, ill. a felemelő élményeknek. 
Aki felismerte egyoldalúságait, annak jó esélye van arra, hogy elkezd gazdagodni 
az élete egyénileg és családi közösségben egyaránt. Az egyházaknak pedig több 
fi gyelmet kellene fordítaniuk a családok gondozására, hogy növekedjék azon csa-
ládok száma, amelyek egyre teljesebben élik meg hitüket, és olyan gyermekek nőnek 
fel bennük, akiknek a világszemlélete kiegyensúlyozott és vallásossága érett lesz.

3. Vallásos szocializáció

A szocializáció fogalma elsősorban olyan személyiségformáló hatásokat foglal 
magában, amelyek spontán érik az egyént a személyi környezettel való kapcsola-
tában, és melyek nyomán benne a közösség számára elfogadható, sőt általa meg-
kívánt viselkedési módok, helyzetértékelések, szimbólumértelmezések és attitűdök 
alakulnak ki. Míg a nevelés tudatos, szándékolt, célirányos és módszeres ráhatás 
útján akarja megváltoztatni a gyermek belső viselkedési és viszonyulási diszpozí-
cióit, addig a szocializációban mindez – bár sokkal lassabban és szerényebb ered-
ményekkel – „magától” megy végbe. A személyes találkozásokon túl a szocializá-
cióban a tárgyi környezettel és a különféle jelenségekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok is szerepet játszanak. Vallásos szocializáción azokat a környezeti 
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hatásokat értjük, amelyek vallási tartalmakhoz kapcsolódnak, ilyen tartalmakat 
jelenítenek meg, vagy ilyenekre utalnak. Vagyis a környezetben explicit vagy 
implicit módon jelen levő „vallásihoz” történő viszonyulást alakítják.296 A vallásos 
szocializáció eredményeképpen a közösség tagjainak világszemlélete, életfelfogá-
sa, és életgyakorlata vallásos színezetet ölt, azaz transzcendens vonatkozással 
egészül ki. Keresztyén szocializációról ezen belül akkor beszélhetünk, ha a kör-
nyezet felől érkező impulzusok kimondottan keresztyén, ill. a keresztyén egyház-
zal kapcsolatos tartalmakat közvetítenek, és ezek az egyénben pozitív beállított-
ságot munkálnak a keresztyénség iránt. A szocializációs hatások erőssége jelen tősen 
eltérhet attól függően, hogy a közeg vallási szempontból homogén vagy heterogén. 
Minél egyöntetűbb a családi, a kisközösségi és a társadalmi környezet beállított-
sága, annál erősebbek a hatások. Az ellentétes benyomások egymást kiolthatják, 
vagy pedig egy harmadik út választására ösztönöznek. Az egybehangzó impulzu-
sok is kiválthatnak ellenhatást akkor, ha türelmetlenség és kizárólagosság párosul 
hozzájuk.

Bernhard Grom felsorolja valláslélektanában azokat a pszichikus folyamatokat, 
amelyek a vallásos szocializációban a legjelentősebb szerepet játsszák.297

a) Példaképkövetés és modelltanulás
Vallásos beállítódását az ember nagyobbrészt a már vallásos emberekkel való 
kapcsolatainak gyümölcseként nyeri el. A vallásos szocializációban minden más 
tanulási módnál nagyobb a jelentősége a modellszemélyek megfi gyelésének és 
utánzásának. Ez gyermekkorban spontán érdeklődés alapján, s többnyire tudat-
talanul történik. Később a tudatosság erősebb lesz. A modellkövetéses tanulás a 
felnőtt korba is elkísér bennünket. A krisztuskövetés, az „imitatio Christi” is ezen 
a pszichikus mechanizmuson alapul, de a példa értékű életet élő személyiségek 
mindig nagy vonzerőt jelentettek a keresztyénség története során. Már a kezde-
tekkor azt írja Pál a korintusiaknak, hogy „legyetek az én követőim, mint én is a 
Krisztusé” (1Kor 11,1; 4,16). Minden vallásban vannak mesterek, elöljárók, vének 
és szentek.

Az identifi káció jelentőségét a személyiség alakításában S. Freud is felismerte. 
Ezt a lelki folyamatot azonban bizonyos félelmek leküzdésével kapcsolta össze, 
mintha az azonosulás mozgatórugója első renden a szorongás lenne, és csak má-
sodlagos szerepet tulajdonított annak, hogy valaki szeretetből kíván olyanná lenni, 
mint a másik ember.

296 Vö. G. R. Schmidt, Religionspädagogik – Ethos, Religiosität, Glaube in Sozialisation und Erzie-
hung, Göttingen 1993, 21kk., valamint H.-J. Fraas, Die Religiosität des Menschen. Ein Grundriß der 
Religionspsychologie, Göttingen 1990, 73kk.

297 Az alábbiakhoz lásd elsősorban B. Grom, Religionspsychologie, München/Göttingen 1992. 32kk.
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Később a szociálpszichológus Albert Bandura fi gyelte meg, hogy a magatartás 
megfi gyelésén alapuló modellkövetés egy teljesen önálló tanulási mód. Az egyén 
fi gyeli a környezetében élő személyeket, érzelmezi a benyomásait, kialakít visel-
kedési módokat magának, majd kiértékeli a tapasztalt hatásokat és eldönti, hogy 
az adott viselkedést megismétli, vagy sem. A modell hatása annál egyértelműbb, 
minél jelentősebb a megfi gyelő számára az illető személye, mert kiemelkedő a 
szociális státusza, mert valamiben kompetensebb, mert hasonlóságot fedez fel a 
megfi gyelő önmaga és a megfi gyelt között, vagy mert személyes szeretetkapcso-
latban áll az illetővel. Erősíti a modellkövetés esélyét az is, ha a megfi gyelt visel-
kedésről leolvasható, hogy a cselekvő személy meggyőződéssel és jókedvvel kép-
viseli a gyakorolt magatartási módot. Az utánzás „helyettes megerősítésül” szolgál, 
ha szemmel látható a másik elégedettsége, természetes öröme, miközben cselekszik. 
A boldog, kiegyensúlyozott lelkű személy „megjutalmazottnak” látszik, és a vele 
való azonosulás részesülést jelent ebből a „jutalomból”. Az ellesett és követett vi-
selkedési móddal együtt a megfi gyelt személynek az adott helyzetben tanúsított 
attitűdje (érzelmei, helyzetértékelése és -értelmezése) is belsővé válik. A „képmu-
tatás nélküli hit” így, de csak így tehető vonzóvá nemzedékről nemzedékre (vö. 
2Tim 1,5). A hitelesen megélt keresztyén élet mindig példaszerű és a modelltanu-
lás révén akarva-akaratlanul hat. A hiteltelen, szorongásokkal terhelt, vagy elége-
detlenkedő vallásosság viszont ugyanilyen erővel riaszt el a keresztyén élettől.298

b) Útbaigazítás299 
Az útbaigazítás akkor igazán hatásos, ha nem kioktató, hanem kísérő jellegű. Fi-
gyelembe kell vennie az egyén befogadóképességét, illetve azokat az akadályokat, 
amelyek a megértés és az elfogadás előtt tornyosulnak. A kísérő útbaigazítás biza-
lomteljes kapcsolatot kíván. A vezetőnek és a vezetettnek közösséget kell megél-
niük egymással, csak ezen belül lehet eredményes az útbaigazítás. A kioktató 
stílus szétrombolja a kapcsolatot, ezért nem lehet vallási tartalmak átadásának az 
eszköze. Az útbaigazítás segítő együtt-haladásként értelmezendő egy közös úton. 
Az út ugyanis maga Jézus Krisztus (Jn 14,6), mégpedig egyaránt mindenki szá-
mára. Ha a vallás minden eleme racionálisan felfogható lenne, akkor a kapcsolati 
aspektust nem kellene ilyen erőteljesen hangsúlyozni, elég lenne világosan elma-
gyarázni a vallási igazságok lényegét. Mivel azonban a vallás érzelmi elköteleződés 
is, az érzelmi-kapcsolati összetevőknek kiemelt szerepet kell kapniuk a vallási 
kommunikációban – így az útbaigazításban is.

298 Az előbbiekhez lásd P. Bednorz/M. Schuster, Bevezetés a tanulás lélektanába, Budapest 2006, 
110kk.

299 Vö. Grom, Religionspsychologie 35kk.
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Általában olyankor igényelnek útbaigazítást az emberek, amikor kiúttalannak 
érzik a helyzetüket, vagy amikor válaszút elé kerülnek. A célok elhomályosodnak, 
a dolgok értelme megkérdőjeleződik, nyomasztókká válnak a bizonytalanságok, 
a lelkiismereti kétségek és a félelmek. Ebben a lelkiállapotban erős vágyat érez 
mindenki arra, hogy empátiás megértést tanúsítsanak iránta, enélkül nem tud 
megnyílni a legbölcsebb tanács előtt sem. Az útbaigazításban – jó esetben – talál-
kozik az érzelmi megértettség tapasztalata és a kivezető utat megmutató, hitelesen 
közvetített üzenet.

c) Szociális megerősítés
A vallás olyan embereket kapcsol össze egy közösségbe, akik azonos módon ér-
telmezik a világot és az életvezetésükben azonos elvek szerint járnak el. A vallási 
közösség tagjainak a többsége teljes meggyőződéssel teszi ezt. Azok az emberek, 
akik szívből jövő lelkesedéssel képviselnek valamit, szívesen meggyőznek másokat 
is. Ennek egyik formája az, hogy a következő generációra áthagyományozzák az 
általuk igaznak tartott hitigazságokat, helyesnek elfogadott életszabályokat és az 
azokból származó gyakorlatot. Ezen kívül a missziói aktivitások keretében is 
történhet a meggyőzés.

A vallást gyakorló környezetben a gyermek folyamatosan kap megerősítést, ha 
olyan magatartást tanúsít, ami a felnőttek vallási meggyőződésének és gyakorla-
tának megfelel. A környezet jelentős személyeinek pozitív visszajelzései egyes 
magatartási formákat szokássá, egyes viszonyulási módokat beállítódássá, egyes 
szituációértelmezéseket pedig általános szemléletmóddá alakítanak. Ami általá-
nosan elfogadottnak, mindenki számára természetesen helyesnek látszik, hamar 
meggyőződéssé válik. A vallási szocializációban ezt a folyamatot megtámogatja 
még az a tény is, hogy az azonos felfogást képviselő emberek közössége a családi 
fészekhez hasonló szociális elrejtettséget biztosít az egyén számára. A gyermek-
koron kívűl főképp az élet fordulópontjain van szüksége erre a biztonságérzetre 
az embereknek: házasságkötéskor, gyermek születésekor, a halállal kapcsolatban, 
évfordulók alkalmával, stb. De akut válsághelyzetekben is mindenki elrejtettséget 
keres. A vallási közösség megértő melléállása, rítusai és értelmezési módjai teher-
mentesítenek és erősítenek. Részben érzelmi rendezettségre és összeszedettségre 
segítenek azáltal, hogy teret adnak az érzelmek kifejeződésének, majd kanalizálják 
azokat. Részben pedig a felvetődő végső kérdések megválaszolásában nyújtanak 
támpontokat azzal, hogy vallásos meggyőződésű emberek konszenzusa áthidalja 
a racionális töréseket a válaszkeresés folyamatában. Egyedül elakadna, vagy meg-
torpanna az ember és nem jutna el megnyugtató következtetésekig. Látva mások 
békességét egy-egy megoldásban, relativizálódnak az akadályok.
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A missziói buzgalom – minden látszattal ellentétben – nem mindig a hitvalló 
ember meggyőződésének a rendíthetetlenségére épül, és nem feltétlenül az ember-
társakért érzett felelősség motiválja, hanem az ilyen emberek igen gyakran éppen 
a saját bizonytalanságuk csökkentése érdekében igyekeznek másokat meggyőzni. 
Amennyiben mások elfogadják az általuk hirdetett igazságot, az megerősítésül 
szolgál saját kételkedéseik ellen. Ha egyre többen csatlakoznak ahhoz a felfogáshoz, 
amivel kapcsolatban kérdések merültek fel, akkor a kérdések megválaszolatlanul 
maradva is elvesztik zavaró hatásukat.300

d) Szuggesztió
A vallás szociális megerősítő funkciójáról szólva említést kell tennünk a szuggesz-
tív befolyásolás lehetőségeiről is,301 amelyekkel mint alkotóelemekkel a vallási 
meggyőzés folyamataiban gyakran találkozunk. Pocsai Judit szerint általános 
érvénnyel is megállapítható, hogy az életünket folyamatosan kíséri ez a jelenség. 
Minden tekintélyszemélynek van ilyen hatása az emberekre. „Gyakorlatilag a 
szuggesztiók határozzák meg világszemléletünket és viselkedésünket. A hagyo-
mányok, a társadalmi sztereotípiák és orientációk egytől egyig ezen a mechaniz-
muson mennek keresztül” – írja.302

Külső szuggesztión az érzelmek, a gondolkodás, az akarat, a mozgásos viselke-
dés és a vegetatív reakciók olyan befolyásolását értjük, amely a személyiség racio-
nális részét megkerüli és a szokásos kontrollfunkciókat és viselkedésvezérlési 
mechanizmusokat hatástalanítja. Ebből még nem következik, hogy a külső szug-
gesztió automatikus programozottságot hoz létre. Csak akkor történik meg ez, ha 
a szubjektum együttműködik, vagyis ha a külső befolyásolás önszuggesztióvá 
alakul át.

Szuggesztió a disszociációnak nevezett lelki jelenség alapján lehetséges. Disszo-
ciációnak nevezik, amikor a pszichikus aktivitás valamely áramlása a tudat és a 
fi gyelem hatóköréből kiesik, így a gondolkodás és a cselekvés bizonyos része fölött 
a realitáskontroll elenyésző lesz. Az önellenőrzés megszűnésével, vagy korlátozott 
működésével az adott területen a külső befolyásolhatóság felerősödik, az egyén 
szuggesztibilissé válik.

A szuggesztió révén tudattalanul információk befogadása történik. Általa aka-
ratán kívül sajátít el az ember magatartási mintákat, beállítódásokat, tesz magáé-
vá gondolatokat. A vallási kommunikációban közvetlen isteni beavatkozásként 
szokták értelmezni az ilyen hatásokat. Pedig Isten Lelkének belső bizonyságtétel-

300 Grom, Religionspsychologie 44.
301 Vö. a következőkhöz Grom, Religionspsychologie 47kk.
302 Pocsai J., Hipnózis, Budapest 1991, 85.
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ét nem szabad összetévesztenünk az emberi szuggesztióval. Nehezíti a megkülön-
böztetést, hogy Isten is igénybe veheti az emberi beszéd meggyőző erejét. De Isten 
Lelke sohasem bénítja meg a tudati kontrollt, nem teszi lehetetlenné az ellenállást, 
hanem mindig meghagyja az embernek az elutasító reakció lehetőségét. Ezért a 
hitbeli döntések általában belső vívódások eredményeként, és nem egy igézetnek 
való önátadás módján születnek. A Biblián tájékozódó keresztyénség nem alkal-
mazza a tudatszűkítés technikáit, mint amilyen pl. bizonyos mondatok monoton 
ismételgetése, a ritmikus mozgás, vagy a megszokottnál sokkal erősebb hang- és 
fényhatások, stb. 

Az egyéni vallásosság szociális hatásait vizsgáló kutatások azt állapították meg, 
hogy amint a vallásosság egyre érettebb lesz, úgy gyengül fokozatosan szociális 
meghatározottsága. Igaz ez a vallásosság szociális függésére vonatkozóan, de nem 
érvényes szociális jelentőségére nézve. Az érett vallásosságú ember nem szorul rá 
vallási kérdésekben a környezete instrukcióira, ellenőrző vigyázására, tudja nél-
külözni gondoskodó melléállását is, elvárásait pedig józan mérlegeléssel kezeli. 
Ugyanakkor nagyon érzékeny a felelősségtudata a környezete iránt, képes akár a 
saját érdekeit is háttérbe helyezni mások javára. Szociális függése minimálisra 
csökkent, ennek arányában viszont megnövekedett a szociális elkötelezettsége.

A múlt század közepén új lendületet vett valláslélektani kutatások alapvetően 
kétféle vallásosságot különböztetnek meg: a kívülről (extrinzikus) és a belülről 
(intrinzikus) motiváltat. Mivel tesztek segítségével született ez az eredmény, csak 
állapotleírásként értelmezhető és nem mond semmit arról, hogy a kétféle vallá-
sosság milyen viszonyban állnak egymással. Hétköznapi megfi gyelések alapján is 
megállapítható, de később valláslélektani vizsgálatok meggyőzően alá is támasz-
tották, hogy a kétféle irányultság egészséges esetben egy fejlődési folyamat stádi-
umai. A vallásosság alakulása az egyén életében mindig extrinzikusan kezdődik, 
azaz először mindig közösségi függés jellemzi, s majd csak fokozatosan válnak a 
vallási tartalmak a belső motivációs rendszer részévé. Közben még egy olyan fázis 
is elkülöníthető, amelyben már nem a személyes haszon, nem az önérdek, sem 
nem a közösségi elvárásoknak való megfelelés a vallásosság fő indítéka, de még 
nem is belső meggyőződés, vagy egész életre szóló elköteleződés áll a hátterében, 
hanem belátásos igenlés, egy hagyomány szimpatikusnak találása, értékeinek 
felfedezése alapján fogadja el valaki egy vallás hitrendszerét, és alkalmazkodik 
életrendjéhez. A szimpatizáló odatartozásnak ezt a fázisát követi a belső meggyő-
ződés, amikor az Isten-kapcsolat személyessé és közvetlenné válik, és meghatároz-
za az élet minden területét. Amerikai kutatások a fejlődésnek még egy negyedik 
szakaszát is megkülönböztetik, amelyben a közösségi kötődés és az igazhitűség 
helyét a szabad lelkiismerettel és őszinte jóhiszeműséggel megélt hit foglalja el.
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Autonóm 

Intrinzikus Extrinzikus 

Alkalmazkodó-engedelmes 

A vallásosság kibontakozásának folyamata303

A kibontakozási folyamatnak ezt a modelljét több kritika is érte. Nem tartható 
például a korábbi fázisoknak megfelelő vallásosság elítélése és degradálása, mint-
ha különös kegynek számítana, ha valaki maga mögött tudta hagyni az extrinzikus, 
vagy az alkalmazkodó vallásos beállítottságát. Az autonóm szint ugyanakkor 
idealizáltan, különösen magas rendű célként jelenik meg. Inkább azt kellene mon-
danunk, hogy ezen a szinten integrálódnak a megelőző szintek „erényei”. A hívő 
ember képessé válik arra, hogy a szabadságáról lemondjon, szabad döntés alapján 
engedelmeskedjen (vö. Mt 3,15) és másokért felelősséget vállalva szolgáljon. Kö-
zösségre való ráutaltságból így lesz közösségépítés (1Kor 10,23).

303 N. Ammerman, Religiosität und Kontingenzbewältigung. Empirische und konstrukttheoretische 
Umsetzungen für die Religionspädagogik und Seelsorge, Münster etc. 2000, 177kk. Ammermann M. 
J. Meadow és R. D. Kahoe elméletét ismerteti és értékeli.





III. KOMMUNIKÁCIÓ A GYÜLEKEZETBEN

A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségeinek tudományos vizsgálata 
a XX. század közepén kezdődött el. Hamarosan kiderült, hogy az emberi élet egyik 
legfontosabb dimenziójáról van szó. A kommunikáció zavarai nemcsak a közös-
ségi életben, hanem az egyén lelki működésében is kritikus állapotokat idézhetnek 
elő, ezért mind az egészséges lelki fejlődés, mind pedig a kiegyensúlyozott embe-
ri élet feltételének kell tekintenünk a zavartalan kommunikációt. A pszichológiai 
vizsgálatok eredményein felbuzdulva a teológia is számba vette, hogy milyen je-
lentőséggel bír a kommunikáció az emberi életben teológiai nézőpontból, és milyen 
súlya van az egyház életében a keresztyén hit megélése tekintetében.

Az nem volt egy pillanatig sem kétséges, hogy az egyház identitásának kezdet-
től fogva része a közösség-gyakorlás (communio) és a „jelzésváltás” (communicatio) 
Isten és az ember között, valamint azok között az emberek között, akik magukat 
Istenhez tarozóknak vallják. Ezen túlmenően az Isten országa evangéliumának 
hirdetése e világban olyan feladat, ami szorosan összefügg az egyház létével, és 
ami kötelezővé teszi számára a kommunikációs nyitottságot.304

1. A kommunikáció teológiája és gyakorlata

a) Ernst Lange
A XX. század 60-as éveiben Ernst Lange kongatta meg először a vészharangot, 
jelezve, hogy az egyház kommunikációs kompetenciájával súlyos bajok vannak. 
Nem tudja betölteni küldetését a világban, mert képtelen „az evangélium kommu-
nikálására”.305 Így nem tesz eleget annak a feladatának – amit már Dietrich Bon-
hoeff  er is hangsúlyozott –, hogy mások számára éljen. Ezt írja: „Világos, hogy az 
egyház egyházvolta a világ számára való odaszántságán dől el. Bonhoeff er kitart 
amellett, hogy minden dogmatikai alapfogalomnak, és az igehirdetés valamennyi 

304 Újabban ebből a szempontból még a röpke beszélgetések fontosságát is hangsúlyozza: R. Rogall-
Adam/G. Adam, Small Talk an der Kirchentür. Eine Anleitung zur Kommunikation in der Gemeinde, 
Göttingen 2011.

305 In: E. Lange, Kirche für die Welt, München/Gelnhausen 1981.
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kulcsszavának szociális intenciója van, s e világ valóságában csak egy szociális 
történésre nézve van igazi súlya. De […] ez a szociális történés nem az egyház 
belső élete, önmagában való léte, hanem a másokért élése.”306 Sikeres kommuni-
káció nélkül az egyház és a világ kapcsolatát kölcsönös értetlenség jellemzi. Az 
egyház nem érzékeli a világban előforduló élethelyzetek sajátosságait, lényeges 
mozzanatait és a bennük megszólaló jajkiáltásokat, a világ pedig szeretetlennek, 
érdektelennek, magának valónak tapasztalja az egyházat. Ennek az áldatlan álla-
potnak nincs más megoldása, mint hogy az egyház megtanulja úgy hirdetni az 
evangéliumot, hogy a hallgatókkal a saját életükről beszél a Krisztustól vett ígére-
tek fényében.307 Csak akkor számíthat az egyház „egyetértésre” a világ részéről, ha 
mindent megtett annak érdekében, hogy megértse a világot, és csak ezután szólal 
meg a hallgatói számára érthető nyelven. 

Az evangélium kommunikálásának a „programja” nemcsak az egyház és a világ 
kapcsolatát, hanem a gyülekezetek belső életét is megváltoztatja. Egyéni felelős-
ségvállalásra indítja a gyülekezet tagjait a kívülállók és a bent lévők iránt. A gyü-
lekezetnek olyan nyitott közösségnek kell lennie, amelyben a tagok egymásról való 
gondoskodása egyben a világról való gondoskodást is jelenti. Nincsenek távoliak 
és közeliek, mert mindaz, aki az evangélium kommunikálásában részt vett, vagy 
részesült, belül van a gyülekezeten.

b) Ingolf U. Dalferth
Lange jelszava, „az evangélium kommunikálása”, mindmáig gyakran használt 
kifejezés a teológiában. Funkcionális értelme azóta tartalmi hangsúlyokkal egészült 
ki, de kifejező ereje nem kopott meg. Legújabban a rendszeres teológus, Ingolf U. 
Dalferth mutatott rá arra,308 hogy a kommunikációnak azért van alapvető jelen-
tősége az ember életében, mert mindent különbözőképpen értünk (értelmezünk), 
és ennek arra kell indítania bennünket, hogy megértessük magunkat másokkal és 
mások eltérő felfogását megértsük. A közléseinket azonban ismét másképp fogják 
érteni és értelmezni, mint ahogy magunk gondoltuk – s ennek a láncolatnak nincs 
vége. Ahol emberek vannak, ott kommunikáció is van. A keresztyének kommu-
nikációja abban különbözik más kommunikációs gyakorlatoktól, hogy az evan-
gélium határozza meg. A keresztyén kommunikáció az Isten jelenlététől való 
megérintettségből táplálkozik és az a célja, hogy emberek higgyenek az evangéli-
umnak. Bár ez a cél nem az evangélium kommunikálása által érhető el, hanem 
maga Isten munkálja, és az emberek jó esetben nem a közlésnek, hanem Istennek 

306 Uo. 59.
307 E. Lange, Die verbesserliche Welt, Stuttgart 1968, 84; 89.
308 I. U. Dalferth, Evangelische Th eologie als Interpretationspraxis, Leipzig 2004, 90kk.
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hisznek, a kommunikáció nélkülözhetetlen közvetítő eszköz ebben a folyamatban. 
„Az evangélium kommunikálása akkor történik keresztyén módon, ha a kommu-
nikáció megkülönbözteti magát attól, amit kifejez, vagyis ha rá lehet kérdezni a 
’hogyan’ és a ’mit’ közötti különbségre.”309 Az evangélium: Isten szeretetteljes je-
lenléte. Ez természetesen nem kommunikálható, hanem csak erről szólhat, erre 
utalhat a kommunikáció. Maga az isteni jelenlét, Isten önközlése által válik ta-
pasztalhatóvá. „Istenről van tehát szó, aki nem valami egyebet, hanem magát 
kommunikálja. Az emberi kommunikáció-ban/-val/által konkrétan és részeltető-
en közli és nyilvánítja ki isteni jelenlétét, hogy ez meghatározott embereknek, adott 
helyzetükben, a számukra jelentős módon váljon világossá és érthetővé, és hogy 
erre azután minden körülmények között ráhagyatkozhassanak.”310 Isten önközlé-
se – mivel az mindig jóságos jelenlétének a megtapasztaltatása – evangélium, ezért 
az erre utaló, vagy erről tanúskodó keresztyén kommunikáció (történjen verbáli-
san, vagy szavak nélkül) az evangélium kommunikálása. 

c) Christof Bäumler
Lange gondolatainak megfogalmazása után közel húsz évvel dolgozta ki Christof 
Bäumler a kommunikatív gyülekezet elméletét,311 amellyel alternatívát kívánt 
állítani a nagyon elterjedt, az emberek tradicionális vallásos igényeit kiszolgáló 
ügyintéző-szolgáltató, valamint a különböző szociális intézményeket és segítő 
munkaágakat professzionálisan működtető szervezet-jellegű gyülekezeti model-
leknek.312 Ezekre a hagyományos modellekre jellemző, hogy bennük az embertár-
si kapcsolatok helyén hivatali struktúrák állnak, az élet helyett olajozottan műkö-
dő szerkezet biztosítja a mozgást, és a gyülekezeti tagok egyedül az adakozásban 
aktívak, minden más eseményben befogadókként vesznek részt. A kommunikáció 
a gyülekezetben mechanikus információáramoltatássá torzul. A kommunikatív 
gyülekezeti élet ezzel szemben szakít a hierarchikus struktúrákkal, megszünteti 
az egyszemélyes irányítást és érvényre juttatja az egyetemes papság elvét, az egy-
irányú információáramlás helyett dialógust vezet be, a döntéshozó testületekben 
minden érdekcsoport képviseletét biztosítja és törekszik a konszenzusra, az egy-
központúságot több-központúságra cseréli fel. A gyülekezet ezzel egy szimmetri-
kus kapcsolatokból álló kapcsolati hálóhoz válik hasonlóvá, amely mint egy jól 
csomózott halászháló alkalmas a feladataira (vö. Mt 13,47). Maga Bäumler is be-
látja, hogy ezek a kritériumok csak egy átlátható közösségnek, egy helyi gyüleke-

309 Uo. 97.
310 Uo. 101.
311 Ch. Bäumler, Kommunikative Gemeindepraxis. Eine Untersuchung ihrer Bedingungen und 

Möglichkeiten, München 1984.
312 Uo. 90kk.
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zetnek az életében érvényesíthetők, a gyülekezeteket egybefogó nagyobb egyháztes-
tek nem mondhatnak le az ügyintéző-szolgáltató és az szervezeti jellegű felépítés 
elemeiről. Ezért a kommunikációorientált gyülekezet puszta létével is kritikája az 
egyháznak mint az egész társadalmat átfogó szervezetnek. Ugyanakkor viszont rá 
is van utalva a munkatársak képzése, nagyobb intézmények működtetése, politikai 
szándékok érvényesítése, vagy éppen adminisztratív feladatok ellátása terén. Ezért 
a helyi gyülekezetek és a közegyház között olyan dialektikus kapcsolatot kell lét-
rehozni, amelyben az egyház nem érzi magát veszélyeztetve a gyülekezet eleven-
ségétől, a gyülekezet pedig nem érzi tehernek az egyházat.

d) Reiner Preul
Végül a 90-es évek végén Reiner Preul jelentetett meg egy gyakorlati teológiai 
egyházelméletet,313 melyben a szerző az egyházat „a keresztyén valóságértelmezés 
kommunikációjára alakult rendszer”-nek nevezi. Azt jelenti ez, hogy az egyháznak 
közölnivalója van, amit pedig közölnie kell, az a valóságnak (adottságoknak, je-
lenségeknek, helyzeteknek, történéseknek) egy olyan értelmezési lehetősége, 
melyhez hasonlót senki sem képvisel ebben a világban. A kommunikációjában 
magában nincs semmi sajátos, egyszerűen a zavartalan emberi kommunikáció 
követelményeinek kell megfelelnie: a dialogikusság, a szabadság, az érthetőség, a 
szituáció-adekvátság, a hitelesség és a célszerűség elvének. Másfelől viszont nem 
vesztheti szem elől az evangéliumot, ami ennek a sajátos kommunikációnak a 
tartalmi követelménye. Az evangélium a kegyelemből való megigazítás örömüze-
nete. „A megigazulás-hitben összefoglalt keresztyén valóságértelmezés úgy fogja 
fel a világot, mint a véges szabadság gyakorlóhelyét, nemcsak teremtett voltában, 
teremtményi minőségében, hanem úgy is, mint alapvető lehetőségek színterét, 
amelyek részint a bűn által, részint a jócselekedetekre indító hit által valósulnak 
meg.”314 A hívő ember úgy defi niálhatja a saját létét, mint megigazított bűnösét, 
aki Isten bocsánata által kapott képesítést lehetőségeinek mások javát szolgáló 
megélésére. Az egyház, amely a megigazítottak közössége, minden tevékenységé-
vel azt kell, hogy közvetítse és elősegítse, hogy minden ember eljusson az Istentől 
neki szánt és Krisztusban bemutatott életminőségre, vagyis a világot a megigazí-
tottak tudatával szemlélő, értelmező, és a világban ennek megfelelően cselekvő 
emberlétre.

313 R. Preul, Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktion der evangelischen Kirche, Berlin/New 
York 1997.

314 Preul, i.m. 176.
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1.1. Az Újszövetség tanítása a gyülekezet egységéről és sokszínűségéről

Az Újszövetség a Krisztus-hívők gyülekezetét a koinónia szóval jellemzi, ami la-
tinul communio-t jelent (ApCsel 2,42; 1Kor 1,9; 10,16; 2Kor 13,13). A gyülekezet 
eszerint az Isten Lelke által kiválasztottakból álló olyan emberi csoportosulás, 
amelyben a tagok közösen részesülnek isteni ajándékokban (vagyis Krisztus éle-
tében) és egymás életében. Van tehát a közösségnek egy vertikális és egy horizon-
tális aspektusa. Ezek kölcsönösen feltételezik egymást. A gyülekezet minden 
életmegnyilvánulását ez a kettős részesedés kell, hogy jellemezze. Akik Krisztus 
kegyelmében részesültek, azok tartoznak azzal, hogy egymással is megosszák az 
életüket: örömeiket, gondjaikat, tapasztalataikat, felismeréseiket, bizalmukat, 
reményeiket, anyagi javaikat, ételüket, stb. Teljes felelősséget hordoznak egymás 
iránt.315 Mi mindent jelent a közösség az Újszövetség szerint?

A gyülekezet „elbeszélő közösség” (Harald Weinrich)• 316. A közlések indítéka 
részint a személyes hitbeli átélés intenzitása, részint az egymás iránt érzett 
felelősség. Tartalma pedig Isten feltétlen igent mondása a világra és benne 
minden emberi életre a Jézus Krisztus által (1Jn 1,1-4).
A közösség olyan testvériség, amely szeretetből fakadó segítségnyújtásban • 
nyilvánul meg, egészen a saját vagyonról történő lemondásig a többiek javára 
(2Kor 9,1-15; ApCsel 2,44k). Alapja az a mérhetetlen gazdagság, amiben Isten 
kegyelme által részesülnek a gyülekezet tagjai, és amit a „rozsda és a moly 
nem emészt meg” (Mt 6,19kk).
A közösség asztalközösség. Az étel megosztása az élet megosztását jelképezi • 
(ApCsel 2,46kk; 1Kor 10,1kk). A közös étkezésekbe épülő úrvacsora (kom-
mú nió) tudatosította, hogy az asztalközösség a megdicsőült Krisztussal való 
közösség is egyben.317

A koinónia újfajta szociális viszonyulást is jelent a tagok között: nincs többé • 
férfi  és nő, szolga és szabad, zsidó és görög, felnőtt és gyermek, fi atal és idős, 
egészséges és beteg, gazdag és szegény, művelt és tanulatlan, fehér és fekete, 
hanem a közösség tagjai mindnyájan egyenjogú és egyenlőképpen szeretett 
gyermekei Istennek (vö. Gal 3,28; Kol 3,11). Nincsenek hatalmi pozíciók. Aki 
első akar lenni, annak mindenki szolgájává kell válnia (Mt 10,35kk).318

315 J. Roloff  kiemeli, hogy az 1Kor 11-ben a Krisztussal való úrvacsorai egységnek közvetlen követ-
kezménye kell, hogy legyen az embertársi szolidaritás a keresztyének között. Csak így válik a Krisztus 
teste élő organizmussá. In: J. Roloff , Die Kirche im Neuen Testament, Göttingen 1993, 105kk.

316 H. Weinrich, Narrative Th eologie, in: G. Adam/N. Mette (Bearb.), Erzählen, Münster 1996, 70.
317 Vö. Bolyki J., Jézus asztalközösségei, Budapest 1993.
318 Vö. P. Schmid: Im Anfang ist Gemeinschaft : Partnerzentrierte Gruppenarbeit in Seelsorge und 

Praktischer Th eologie, Stuttgart 1998. 77k.



182 • Akik között élünk

Ezekből a jellemzőkből is kitűnik, hogy a Krisztusban hívők közössége nem ér-
dekcsoport, melybe egy közös feladat elvégzése, vagy egy közös cél elérése, avagy 
a sorsuk hasonlósága miatt szerveződnek az emberek. Ezt a közösséget nem em-
beri szándék hívta létre, hanem maga Isten (vö. Jn 15,16). Következésképpen a 
tagjai nem kérdezhetik, hogy miért éppen azt a személyt kell testvérüknek tarta-
niuk, akivel a gyülekezetben együtt vannak. Ahogy Urat, úgy testvért sem mi 
választottunk magunknak. A koinónia különbözőképpen gondolkodó, érző, vé-
lekedő és cselekvő embereket egyesít. Sokféleség nélkül nincs igazi közösség. A 
testvéri szeretet gyakorlásának feltétele és egyben próbája is a sokféleség. 

A sokféleség a gyülekezetben nemcsak kiindulási állapot. Nem csupán azt je-
lenti, hogy a lehető legeltérőbb előélettel és tapasztalatokkal érkezhetnek az em-
berek, hanem folyamatosan fennmaradó adottság is. A gyülekezet életében külön-
bözőek a feladatok, így a hozzájuk szükséges képességeknek is eltérőeknek kell 
lenniük (vö. 1Kor 12-14). Pál a gyülekezetet a „Krisztus teste” metaforával jellem-
zi, hogy érzékeltesse, mennyire szükségszerű a sokféleség ebben a közösségben. 
Minden tagnak más a funkciója, s mindegyikük a test egészéért, egészséges mű-
ködéséért van. A tagokat maga Isten képesíti a nekik szánt feladatra. Ezt a képe-
sítettséget nevezi az apostol karizmának, „kegyelem-konkrétumnak” (Éliás J.) 
meghatározott feladatok elvégzéséhez.319

Sokszínűségében a gyülekezet a következő alapelvek szerint működhet:320

Mindenkinek a maga feladatát kell végeznie – arra kapott ugyanis képességet • 
(1Kor 7,7). Senki sem maradhat feladat nélkül. A tagoknak kamatoztatniuk 
kell azokat az ajándékokat és élniük azokkal a lehetőségekkel, amelyeket 
kaptak.
Mindennek a többiek épülésére kell történnie (1Kor 12,25). Az egyéni épülés • 
sohasem mehet mások rovására. A kegyelmi képesítettség szabaddá tesz 
mások szolgálatára, mert megszünteti a gondoskodásra és irányításra szorult-
ságot. Egyedül az Ajándékozótól való függést ismeri.
A képesítettség önmagában nem jelent tekintélyt. A szolgálatban való hűség • 
és állhatatosság kölcsönöz bizonyos tekintélyt a „kipróbáltaknak”. Elvileg a 
gyülekezetben folyó kommunikációnak mindig partnerinek, szimmetriát 
közelítőnek kellene lennie, mert hiszen a tagok egyenrangúak, és mindenkit 
azonos súlyú felelősség terhel. Gyakorlatilag ebből az következik, hogy a se-
gítő odahajlás a másikhoz nem jelenthet anyáskodást, vagy burkolt hatalmas-
kodást, hanem a másik felemelkedését kell, hogy szolgálja. 

319 A karizmák kérdését megítélésem szerint nagyon világosan és biblikusan tárgyalja: Éliás J., A 
következő lépés, h. n. é. n., 71-160. Éliás a karizmán (kegyelmi képesítettségen) kívül megkülönböztet 
„létmeghatározó”, „átvészeltető”, „sikerre juttató”, „elrendező” és „küldetéses” kegyelmet.

320 Ch. Bäumler, i.m. 27.k. E helyen a szerző E. Käsemann kutatásaira támaszkodik.
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1.2. A különböző hitmódok kapcsolata a gyülekezetben 

A sokféleség egyik nem elhanyagolható szempontja a gyülekezet közösségében, 
hogy hitbeli érettség tekintetében a tagok nem azonos szinten állnak. Pál apostol 
ezt a kérdést a „hitben erőtelen” és a „hitben erős” kategóriákat használva tárgyal-
ja (Róm 14). A mai valláslélektani vizsgálatok tükrében árnyaltabb képet kaphatunk 
a gyülekezet hitbeli állapotáról, Pál megállapításai és jótanácsai azonban semmit 
sem veszítettek érvényességükből.

A hit a személyiségfejlődéshez hasonló fejlődési utat tesz meg. Egészséges val-
lási szocializáció esetén a kettő egymással nagyjából párhuzamosan halad az ifj ú-
korig. Olyan környezetben viszont, ahol a gyermekeknek a végső valóságra vonat-
kozó fantáziáit „csacsiságnak”, vagy egyenesen ostobaságnak nevezik, az ilyen 
jellegű kérdéseiket pedig rendre megválaszolatlanul hagyják, megreked a gyermek 
transzcendens iránti érzékenységének fejlődése, ha az ilyen irányú érdeklődése 
nem is hagy alább. 

A hit fogalmát itt nem a teológiai jelentéstartalommal használjuk, s nem azt a 
beállítottságot értjük rajta, amellyel az ember az Isten kijelentését tudomásul veszi, 
elfogadja és rábízza magát, hanem a valláslélektan meghatározásának megfelelő-
en egy sajátosan emberi lelki működési formaként értelmezzük, amelynek révén 
az ember képes a közvetlenül tapasztalható, belátható, bemérhető és ellenőrizhető 
valóságon túli valóságon tájékozódni. Mivel az ember a dolgok értelmét (s nemcsak 
magyarázatát) kereső lény, egész életén át meghatározó jelentőséget tulajdonít 
ennek a „túlnani” (transzcendens) valóságnak. Az ehhez való viszonyulásának a 
módja az élettörténete során folyamatosan változik, újabb és újabb szempontokkal 
gyarapodik, egyre összetettebbé válik. Hogy milyen tartalmakra vonatkozik a hit, 
csakúgy mint a fejlődés zavartalansága, túlnyomó részben a környezet hatásaitól 
függ.

Helmut Hanisch321 több mint 3000 gyermek és fi atal (7–16 évesek) istenképzetét 
vizsgálta a volt NDK területén. A vizsgált személyek fele keresztyén, másik fele 
pedig nem keresztyén családban nevelkedett. Kutatásaiból az a meglepő322 ered-
mény született, hogy a keresztyén neveltetésű gyermekek istenképzetében az ant-
ropomorf elemek 10/11 éves kortól rohamosan visszavonulnak és átadják helyüket 
a szimbolikus vonásoknak, míg a nem keresztyén neveltetésű gyermekek 12 éves 
korig szinte kizárólag antropomorf képzeteket társítanak Istenhez, s csak azután 
mutatkozik némi változás, de még 16 éves korukban is 76-77%-uk megmarad 

321 H. Hanisch: Gottesbilder, in: Christenlehre, Religionsunterricht, Praxis 49, 1996. Heft  2. 4.kk.
322 K. Tamminen, fi nn gyermekek és fi atalok között végzett vizsgálatai során, a vallásos szocializáció 

egyöntetűsége miatt egészen más eredményekre jutott. Lásd uő, Religiöse Entwicklung in Kindheit 
und Jugend, Frankfurt/M. 1993. 193k.
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ezeknél a gyermekes képzeteknél. A keresztyén családban nevelkedőknél ez az 
arány 16 éves korban már csak 20 % körül mozog.

Ha az istenképzeten túl a végső valósághoz való viszonyulást általában nézzük, 
akkor azt találjuk, hogy a személyiségfejlődésben bekövetkezett fi xációk, valamint 
a szülők és nevelők által Istennel kapcsolatosan a gyermekben elültetett félelmek 
nyomán a hit fejlődése – még keresztyén nevelés mellett is – gyakran megreked az 
adott életkornak megfelelőhöz képest sokkalta alacsonyabb szinten. Így állhat elő 
az a sajátos helyzet, hogy a felnőtt gyülekezet tagjai három-négyféle fejlettségi 
fokon állnak (vagy tartanak) a hit terén. James W. Fowler behatóan tanulmányoz-
ta a hit fejlődésének fokozatait és a gyülekezet sokszínűségét ebben a tekintetben.323 
Hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb fejlettségi szint nem értéktelenebb (vagy ki-
sebb), miként a magasabb sem értékesebb (nagyobb) hitet jelent, hanem csupán 
eltérő diff erenciáltságra utal a hit belső szerkezetében. Az egyszerűbb struktúrájú 
hit igen gyakran stabilabbnak, átütőbb erejűnek mutatkozik, mint az árnyaltabb, 
összetettebb felépítésű. Megfi gyelhető az is, hogy a fejlődési fokok közötti átmenet 
mindig elbizonytalanodással jár együtt, tehát éppen a továbblépést megelőző 
időszakokban „gyengélkedik” a hit. 

Magasabb fejlettségi szinten könnyebb megértéssel lenni azok iránt, akiknek a 
hite kevésbé diff erenciált, mint fordítva (vö. Róm 14,1kk). Pál apostol kifejezetten 
kéri a „hitben erőseket”, hogy tanúsítsanak türelmet a többiek iránt és kerüljék 
azokat a megnyilvánulásokat, amelyekkel botránkozást okoznának nekik. Felté-
telezi az előbbre tartókról, hogy még a hitben nyert szabadságukról is képesek 
lemondani, hogy ne ingereljék a félelmes szívűeket. Az egyszerűbb hitű emberek 
többnyire kevésbé képesek türelemre a „szabadabban” gondolkodók iránt (Róm 
14,16), mint megfordítva.

1.3. Az egyes hitmódok jellemzői és a hozzájuk tartozó kommunikációs 
stílusok

Az intuitív-projektív hit és a közlékeny-dramatizáló, ill. az önigazoló stílus a a)  
kommunikációban
Bár aránylag kis számban, de megtalálhatók a keresztyén gyülekezetek felnőtt 
tagjainak a sorában azok, akik intuitív-projektív módon hisznek. Számarányuk a 
buzgó, csodaváró katolikus közösségekben kissé nagyobb az átlagnál, a karizma-

323 J. W. Fowler: Glaubensentwicklung. Perspektiven für Seelsorge und kirchliche Bildungsarbeit, 
München 1989. Az alábbiakban erre a műre, valamint J. W. Fowler, Stufen des Glaubens. Die 
Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn, Gütersloh 1991. c. könyvre tá-
maszkodunk.
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tikus jellegű szabadkeresztyének körében pedig egészen meghatározó. Ez a viszo-
nyulási mód a valósághoz a 3–7 éves kor közötti időszakra jellemző, amikor a 
gyermek még nem tud igazán különbséget tenni a képzelgései és a tapasztalható 
valóság között. Élénk fantáziája által teremtett, érzelmekkel teli képzeteit valósá-
gosaknak hiszi, a helyzeteket pillanatnyi benyomásai és hangulati hullámzásai 
alapján ítéli meg. Felteszi az emberi lét legalapvetőbb problémáit is érintő „mi”, 
„hogyan” és a „miért” kérdéseket, de a felnőttek többnyire nem adnak neki kielé-
gítő válaszokat, vagy a dolgok önálló észlelésekor még nem képes megérteni az 
ok-következmény-összefüggéseket, ezért a képzelőerejével kénytelen kiegészíteni 
az ismereti hiányokat. A valóságnak így megalkotott „bővítményei” általában 
valami titokzatos isteni hatalom működésének a képzetével is összekapcsolódnak. 
Ezek a képzetek a legtöbb esetben a gyermek megvalósulatlan vágyai és visszatérő 
félelmei köré rendeződnek. Következésképpen az isteni „valóság” részben óvó, 
részben pedig gonosz hatalmi megnyilvánulásokkal kapcsolatos tapasztalatokból 
áll össze. Vonzó és rettenetes egyszerre.

Az a felnőtt, akinek valamilyen okból ezek a vonások dominálnak a hitében, 
rajongó, entuziasztikus beállítottságú keresztyén lesz. Hite mindig a hiszékenység 
határán mozog. Realitásérzéke fejletlen, Istentől általában csodálatos beavatkozá-
sokat vár. Ha nem történik ilyen, akkor kész hétköznapi eseményekbe csodákat 
belelátni. Szélsőséges esetekben az ilyen hitű emberek a valóságtól teljesen elru-
gaszkodnak és álomvilágban élnek. Ugyanakkor az Istennel való kapcsolatuk sem 
alapul stabil meggyőződéseken, hanem pillanatnyi benyomások, ill. belülről tá-
madt impulzusok alakítják. 

Kommunikációjukra jellemző a „közlékeny-dramatizáló” stílus.324 Nem fi gyel-
nek a másik emberre, csak az érdekli őket, hogy rájuk fi gyeljenek. Ámulatba ejtő 
átéléseikkel csodálatot szeretnének ébreszteni maguk iránt. Természetesen Isten-
től is azt várják, hogy különös fi gyelemmel legyen irántuk (azonnal segítsen, 
rendelkezésre álljon, közbelépjen). Gyerekes (s feldolgozatlan) vágyaikra és szo-
rongásaikra várnak rendkívüli megoldásokat. 

A fi xálódás ezen a szinten azzal a gyermekkori kulcstapasztalattal áll összefüg-
gésben, hogy „el kell kápráztatnom a felnőtteket, hogy észrevegyenek”.325 Amint 
vagyok, úgy nem vagyok fontos senkinek. A szürke valóságot kisebb-nagyobb 
túlzásokkal fel kell tupírozni, hogy érdekessé váljon. Ugyanez az eredmény szár-
mazhat abból a helyzetből is, amikor a szülők (vagy nagyszülők) a gyermek min-
den megnyilvánulását kitörő lelkesedéssel és csodálkozással fogadják, személyét 

324 F. Schulz von Th un: Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung, Hamburg 
1996. Az alábbiakban a kommunikációs stílusokhoz ennek a könyvnek a találó elnevezéseit és jellem-
zéseit vesszük alapul.

325 Uo. 231.
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mindig a középpontba állítják, minden kívánságát azonnal teljesítik, kényeztetik. 
Ezért később nem tudja elviselni, hogy mások nem teszik vele ugyanezt, tehát 
minden eszközt megragad annak érdekében, hogy a fi gyelmet magára vonja. 

A közlékeny-dramatizáló stílusban kommunikáló személy nem folytat dialó-
gust, a másik embert csupán közönségnek használja. Gyülekezeti alkalmakon ezek 
az azonnal megszólalók, nekik rendszerint érdekes és személyes mondandójuk 
van. Kezdetben örömmel üdvözlik a többiek ezt a nyitottságot, később azonban 
irritálóvá válik számukra az illető önreklámozó, öndicsőítő viselkedése, és közöm-
bösen fogadják a történeteit, majd elfordulnak tőle. Ilyenkor szokott gyülekezetet 
változtatni és olyan közösséget keresni magának, amelyben a szereplésnek, a kü-
lönféle fi gyelemfelkeltő aktivitásoknak nagyobb teret biztosítanak.

Ugyanezekkel a lelki és hitbeli kondíciókkal némelyek „önigazoló” módon kom-
munikálnak. Ők azt a kulcstapasztalatot hozzák magukkal a gyermekkorukból, 
hogy „mindenki számára látható módon kell bemutatnom, hogy szeretetre méltó 
vagyok”. Nem elég a csendes szolgálat, hanem harsányan kell bizonyságát adni 
annak, hogy én többet teszek, mint mások, én jobban csinálom, mint mások, nekem 
erősebb a hitem, mint másoknak, én a gyülekezet belső magjához tartozom, bár-
mit rám bízhatnak, nem fognak csalódni. Általában meg is érkeznek a pozitív 
visszajelzések, amikből persze soha sincs elég. Az ilyen gyülekezeti tag állandó 
„nyüzsgése” némelyek kritikai megjegyzését is előhívja. Ezekből a legenyhébb is 
képes ellensúlyozni sok-sok elismerést, amit az illető kapott. Mintha az utóbbiakat 
meg sem hallotta volna, csak a kritika foglalkoztatja, és képes azonnal minden 
korábbi aktivitását kudarcként elkönyvelni. Előfordul, hogy minden az ellenke-
zőjébe csap át, és az önigazoló személy megpróbál a vesztes szerepében „nagyot 
alakítani”. Kéreti, sajnáltatja magát. Az állapotát nem úgy magyarázza, hogy el-
vesztette a buzgóságát és a kedvét a szolgálathoz, hanem úgy, hogy kiesett a ke-
gyelemből, vagy az ördög bénítja meg és tartja rabságában. Erre már odafi gyelnek 
minden keresztyén közösségben. De ugyanezt az eredményt hozhatja sértődött 
elfordulása a gyülekezettől, a nagy hitehagyó (apostata) szerepének a felvétele is.

Mit tehet a közösség ennek az egyoldalúságnak az enyhítése érdekében? Bár-
mennyire is kézenfekvőnek látszik, nem a valósággal való konfrontálás, nem a 
hiszékenység leleplezése segíti előbbre az ilyen embereket. Helyesebb megnyitni az 
illető szemét az előtérben zajló színjáték mögött rejtőző vágyakra, s ezzel javítani 
a képességét a befelé fi gyelésre. Fejleszteni kell ezen kívül a dialógusképességét is 
azáltal, hogy észrevetetjük vele a másik ember érzéseit, reakcióit, szándékait. Ta-
pintattal arra is rá kell mutatnunk, hogy Isten akarata és tervei nem feltétlenül 
esnek egybe a mi emberi vágyainkkal.

Friedemann Schulz von Th un sajátos elméletet dolgozott ki arra, hogy miként 
lehet a fejlődési rögzülésekből, elakadásokból, illetve szociális kényszerekből eredő 
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kommunikációs egyoldalúságokat és torzulásokat kiküszöbölni, milyen lépéseket 
kell tenni a fejlesztés érdekében.326 

Eszerint az elmélet szerint minden ember az egyéniségére jellemző értékeket és 
viselkedési mintákat képvisel az egyes kommunikációs helyzetekben. Preferált 
értékeinknek és viselkedési módjainknak megvannak a pozitív, és az ugyanolyan 
értéket képviselő negatív ellentétpárjai, amelyeket egészséges esetben respektálunk, 
a magunkéi jótékony kiegészítésének tartjuk. Ha magunk spontán ritkán jelenítjük 
is meg őket, örömmel üdvözöljük, ha mások érvényesítik ezeket a tőlünk kissé 
idegen szempontokat a társas kapcsolatainkban. Ilyenkor is feszültség keletkezik 
a kommunikációban, de ez pozitív töltésű, gondolatcserére ingerlő és a megegye-
zést, illetve az álláspontok kiegyensúlyozódását előmozdító erő lesz. Egy, általában 
elfogadó attitűdöt tanúsító személy pl. nagyon óvatosan alkalmazza, vagy teljesen 
mellőzi a kritikát, ugyanakkor tudja, hogy a dolgokkal kapcsolatosan a jogos kri-
tikai észrevételeket is meg kell fogalmazni, mert ez minden előrelépésnek az egyik 
feltétele, és örül, ha mások ezt a szerepet magukra vállalják. Akkor áll elő zavar a 
kommunikációban, ha az illető az általa előnyben részesített érték ellentétes érté-
kének túlhajtott változatával, öncélú, becsmérlő kritikával találkozik. Ezzel kap-
csolatban türelmetlenül lép fel és hajlik arra, hogy a saját értékét is túlzó formában, 
azaz naiv hiszékenységként jelenítse meg. Ettől a pillanattól kezdve már nem két 
legitim érték (az elfogadás és a kritika) egészséges feszültsége határozza meg a 
kommunikációt, hanem ezeknek az értékeknek „devalválódott” formái feszülnek 
egymásnak kibékíthetetlenül. A devalválódott értékek harcában már nincs mód 
az egyensúly megtalálására, tehát a kommunikáció lehetetlenné válik.

Az előbb ismertetett kommunikációs stílus esetén például középponti értékek-
nek számítanak: a nyitottság, az őszinte feltárulkozás, a saját élmények megosz-
tásában lelt öröm. Az egyház életében ezeknek az „erényeknek” mindig jelentős 
szerep jutott. Már Jézus is többször felhívta a hallgatósága fi gyelmét arra, hogy az 
emberi élet külső és belső oldala között összhangnak kell lenni. Istent úgysem 
csaphatja be senki a képmutatásával, ezért nem szabad önmagát, vagy embertár-
sait sem ámítania, ill. félrevezetnie. Ideális esetben a hívők közössége megfelelő 
légkört biztosít a szépítés és álszerénység nélküli önközlésekre. Nincs kisebb je-
lentősége viszont az ezzel szemben álló szerény, csendes számvetésnek, magába 
szállásnak. Ha az őszinte feltárulkozás képmutató tetszelgéssé válik (sőt egy kö-
zösségben esetleg az elvárás szintjére emelkedik), vagy ha a kiegészítő értékek 
oldalán az elmélyedés fajul világtól elforduló zárkózottsággá (sőt az üdvösségre 
vezető egyetlen útként értelmeződik), akkor támadnak feloldhatatlannak látszó 
ellentétek hívő egyének és csoportosulások között. Az elmérgesedő konfl iktusok 

326 Uo. 40kk.
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tehát nem az igazi értékek ütközésekor állnak elő, hanem mindig olyankor, amikor 
az értékek torzult, vagy – amint Schulz von Th un mondja – „devalválódott” meg-
élési formái csapnak össze.

Az egymást kiegészítő (komplementer) értékek kölcsönkapcsolatát és az azok 
torzulásával (devalválódásával) létrejött „értékek” ellentétét mutatja be a követke-
ző ábra:

Őszinte feltárulkozás 
Szerény 

önvizsgálat 

Képmutató tetszelgés Világtól való elzárkózás 

b) A mitikus-szószerinti hit és a gyámoltalan-függő, ill. a meghatározó-ellenőrző 
kommunikációs stílus

Sokkal nagyobb százalékban képviseltetik magukat az egyházban a mitikus-
szószerinti, a legtöbb esetben kényszeres jellegű hittel bíró keresztyének. Ez a vi-
szonyulási mód a végső valósághoz a személyiségfejlődés során a kisiskolás korban 
jelenik meg és a serdülőkor kezdetéig jellemző. Ebben az életszakaszban a kognitív 
fejlődés „elébe szalad” az érzelmi élet kibontakozásának. A gyermek az értelmével 
szeretné meghódítani a világot, felkutatni annak rendjét és működési szabályait. 
Kis empirikus „tudósként” közeledik mindenhez (akkor is, ha egyébként ezt a 
tanulmányi eredményei nem tükrözik), keresi a folyamatok okát és megpróbálja 
kikalkulálni a következményeket. Irracionális jelenségekhez is magyarázatokat 
konstruál. Az érzelmek csak akkor értelmesek a számára, ha okuk és céljuk van 
(pl. egy szülő azért szereti a gyermekét, mert az szófogadó, mert megérdemli, mert 
a szülőnek ez kötelessége, mert azt akarja, hogy a gyermek is szeresse őt, stb.).  

Ebben az életidőszakban a gyermek nem hisz már a mesékben, inkább a törté-
netek érdeklik. Feltételez valamiféle rendező elvet a történések mögött, keresi 
bennük a kiszámíthatóságot. Sokszor úgy jelenik ez meg a számára, mint rejtett 
igazságosság, ami természetessé teszi, hogy a gonosz elnyeri méltó büntetését, a jó 
pedig elveheti megérdemelt jutalmát. Az életesemények ugyan rácáfolnak erre a 
feltételezésre, de a gyermek egy darabig úgy tesz, mintha ezt nem venné észre. 
Végül csalódással kell tudomásul vennie, hogy az események hátterében levő erők 
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és hatalmak nem a mi logikánk szerint működnek, tehát meg kell találni azokat 
az utakat és módokat, amelyekkel a magunk szándékait, céljait, és vágyait vala-
miképpen rájuk tudjuk kényszeríteni. A mechanisztikus gondolkodáshoz jól illik, 
hogy a folyamatok ismerője bármikor beavatkozhat azok kimenetelébe.

Felnőtt ember ezzel a hitstruktúrával hajlik a biblicista fundamentalizmusra (a 
protestáns egyházban) és a ritualizmusra (a katolikus egyházban). Számára a hit 
konkrétumokban (bibliai parancsok teljesítésében, hitigazságok kérdezés-kétkedés 
nélküli elfogadásában, rendszabályok betartásában), megfogható és megcseleked-
hető dolgokban élhető meg. Nem érzékeny a lélek mélyének rezdüléseire, sem pedig 
az empirikus, ok-okozati összefüggésekbe fogható valóságon túl eső dolgokra. 
Nem szereti a sejtelmességet, tisztázatlanságot, titokzatosságot, rendezetlenséget. 
Világos képletekben, fekete-fehér képekben tud csak gondolkodni. Szemléletmód-
ja ezért alapjában véve dualisztikus. A világ jó és gonosz, isteni és ördögi szférák-
ra tagolódik a szemében. Az Isten és az ember kapcsolatában a parancs és az en-
gedelmesség, a büntetés és a jutalmazás, az üdvözítés és a kárhoztatás szélsőségei 
szerint tájékozódik. Éppen ezért nem ismer megalkuvást sem, az „is-is” megoldá-
sok nem elégítik ki.

Ehhez a hitmódhoz kétféle kommunikációs stílus társul a leggyakrabban. Az 
egyik a parancsokra, rendszabályokra váró „gyámoltalan-függő”, a másik a paran-
csokat osztogató, rendszabályokat számon kérő „meghatározó-kontrolláló” stílus.327 
A kettő természetesen jól kiegészíti egymást.

A gyámoltalan-függő stílusban kommunikáló személy azt a „pszichés axiómát” 
hozta magával gyermekkorából, hogy „kicsi és gyenge vagyok, útbaigazításra 
szorulok, képtelen vagyok dönteni, nem vállalhatom a dolgokért a felelősséget”. 
Folyton keresnie kell a szabályozókat, a rendet, az erős, meghatározó személyek 
közelségét, hogy ezeknek alávetve magát, valamelyest oldódjanak szorongásai. 
Természetesen Isten közelében is ilyen jellegű biztonságot keres.

Beszédében passzív megfogalmazásokat szeret használni: „Így alakultak a dol-
gok”, vagy kényszerítő körülményekre utaló kifejezésekkel él: „Ezt kell tenni”. 
Nagy segítséget jelenthet neki az előrelépésben, ha megtanulja vállalni a dolgokért 
a felelősséget: a „nem tehetem” helyett a „nem merem megtenni” őszinteségét, 
avagy az „így kell” helyett az „így akarom” tudatosságát.

Fontos érték devalválódott a gyámoltalan-függő ember életében: a segítségre 
szorultság beismerésének készsége (a korlátozottságunk és a gyengeségeink tuda-
ta) a saját képességekben való kételkedéssé változott át. 

Értékdevalválódások esetén a helyes fejlődési irány Schulz von Th un szerint nem 
az, hogy segítünk az illetőnek megtalálni az eltorzult érték elveszett tartalmait 
(bármennyire is ez lenne a logikus), hanem az, ha az eredeti – nem devalválódott 

327 Vö. Schulz von Th un, i.m. 61kk., és 170kk.
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– érték komplementer párjának felismerésére vezetjük (az ábrán: széles nyíl). A 
segítségre szorultság komplementer értéke az önállóság. A saját képességeiben 
kételkedő embert előbb bizonyos önállóságra kell juttatni, hogy személyének súlyos 
lebecsülése azután egészséges önkritikává szelídüljön.

Segítségre szorultság Önállóság 

Saját képességekben való 
kételkedés 

Saját gyengeségek tagadása 

Ha a problémát spirituális oldalról is megvizsgáljuk, akkor nyilvánvaló lesz, 
hogy Isten nem a teljesítményeink alapján ítél meg minket, ezért Őelőtte bátran 
vállalhatjuk a gyengeségeinket is. Ő akkor is ad megbízatásokat, ha mi alkalmat-
lanoknak tarjuk magunkat a teljesítésükre. Maga ruház fel a szükséges képessé-
gekkel, de ennek fejében el is várja, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatot.

A mitikus-szószerinti hittel együtt járó másik kommunikációs stílus a megha-
tározó-ellenőrző viszonyulási mód a többi emberhez. Az így kommunikáló ember 
maga kíván törvényt szabni, vagy az adott törvényeknek érvényt szerezni. Akkor 
érzi jól magát, ha senki sem ellenkezik, hanem mindenki elfogadja az általa diktált 
életrendet. Szereti, ha a dolgok kiszámíthatók, kézben tarthatók. Istennel való 
kapcsolatában is ezt igényli. Teljesítményt mutat fel és fi zetséget vár érte. Vezekel, 
s ezzel kiérdemeltnek véli a bocsánatot.

Általában rátelepszik a közösségre, keresztülviszi szándékait. Nem feltétlenül 
azért, mert diktátort akar játszani, hanem mert irtózik a rendetlenségtől, a kiszá-
míthatatlanságtól, és a meglepetésektől. Magát sem kíméli. Szívesen végzi maga a 
dolgokat, mert akkor tudja, hogy úgy történik minden, ahogy szerinte a legmeg-
felelőbb.

Mikor a közösségben az ilyen személy magához ragadja a vezető szerepet, szin-
te mágnesként vonzza a gyámoltalan-függő típusú embereket. Ezek ugyanis akkor 
nyugodtak, ha megmondják nekik, mit kell tenniük. Mások viszont előbb-utóbb 
fellázadnak ellene, mert zavarja őket, amint lesöpör minden önálló kezdeménye-
zést az asztalról, s gyerekeknek nézi a körülötte élőket.
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Az egyházban a domináns-ellenőrző és a gyámoltalan-függő kommunikációs 
stílus konstellációja hierarchikus szervezeti felépítést hoz létre, tartalmilag pedig 
a fundamentalista szemléletmódnak biztosít táptalajt. A szabad döntések helyét 
átveszi a feltétlen engedelmesség követelménye, a nagykorúságra segítés lekerül a 
napirendről, s helyette a manipulatív kiskorúsítás válik természetessé. A makacsul 
felnőtté válni akarók mindig kisebbségben vannak, ezért hamar izolálódnak, kívül 
rekednek a vezetők és vezetettek megbonthatatlan szövetségén.

Tudjuk, hogy a rendszerető kötöttség és a belátáson alapuló szabadság, a törvény 
és az evangélium dilemmája egyidős a keresztyénséggel.328 A törvényt és az annak 
megfelelő magatartást a következményesség, a kiszámíthatóság, a rendezettség 
strukturális elemei jellemzik, az evangéliumot a szabadság, az elfogadás, a meg-
engedés. Az Isten törvényének fi gyelembe vételével szerveződő embertársi kapcso-
latok nem terhelődhetnek meg diktatórikus vonásokkal, folytonos ellenőrzésekkel 
és a kiszolgáltatottság érzésének fenntartásával. Ugyanígy az evangélium öröme 
sem eredményezhet engedékenységet, parttalanságot, felelőtlen szabadosságot.

Schulz von Th un kommunikációfejlesztési modellje szerint a határozott és jó 
rend mint érték csak akkor nyeri vissza létjogosultságát, ha devalválódott formái 
(diktatúra, autokrata követelési és ellenőrzési rendszer) a komplementer értékhez, 
az evangéliumi elfogadó, partneri viszonyt preferáló attitűdhöz közelítenek. A 
diktatórikus-kontrolláló magatartás nem szelídíthető vissza józan következetes-
séggé és rendszeretetté. Viszont magától visszaformálódik, ha az evangélium 
szabad, elfogadó légköre kezd teret nyerni, és természetessé válik, hogy Istennek 
kell inkább engedelmeskedni, nem embereknek.

Törvénynek megfelelő 
viszonyulás 

Evangéliumi 
viszonyulás 

Diktatórikus, autokrata 
kontrolláló-követelő 

fellépés 

 
Engedékeny, szabados, 
gátlástalan viselkedés 

328 Ezt a teológiai problémát részletesen tárgyalom az „Isten munkája és az ember lehetőségei a 
lelkigondozásban” (Budapest 1993, 79kk.) c. könyvemben. 
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Az őskeresztyén gyülekezetekben, nem feszültségmentesen ugyan, mégis egy 
átfogó egység két pólusát jelentette a törvény és az evangélium. Kettéválásuk ál-
landóan fenyegetett már akkor is és ez fennáll mind a mai napig. Ezért a hívők 
közösségének egyik legfontosabb feladata, hogy őrködjék e két pólus egyensúlya 
fölött. Ennek egyik módja az, hogy e tekintetben az értékdevalvációt szeretetteljes 
és egymást fi gyelmeztető (felelős, és fegyelmezett) kommunikációval megakadá-
lyozza.  

A szintetikus-konvencionális hitmód és a segítőkész, ill. az önfeláldozó kommu-c) 
nikációs stílus
Szintén tetemes hányadát teszik ki a keresztyén gyülekezetek tagjaiként azok, akik 
számára a hit közvetlen, őszinte kapcsolatot jelent Istennel és azokkal, akik az Ő 
„családjához” tartoznak. Látásuk szerint mindenben szeretetnek kell uralkodnia, 
az ellentéteket a lehető leghamarabb rendezni kell. Nem számít, hogy ki miképpen 
gondolkodik a dolgokról, sokkalta fontosabb, hogy miként viszonyulnak egymás-
hoz a közösség tagjai, s milyen az érzelmi töltése és minősége a kapcsolatuknak 
Istennel.

James Fowler szintetikus-konvencionális stádiumnak nevezi a hitfejlődésnek ezt 
a fokát. A serdülőkor idején a legerősebb a pszichikus diszpozíció erre a hitmódra. 
Ekkor a fi atal csoportkötődései alapján defi niálja önmagát. „Az vagyok, akik-
hez tartozom, és azokhoz akarok tartozni, akik között példaképre találok, akik 
befogadnak, akiktől szeretetet kaphatok, akiknek a közösségében biztonságban 
érezhetem magam.” Ehhez a közösséghez már nem a vérszerinti rokonság köti, 
hanem maga választotta magának.

Felnőtt korban sokak számára ez a hely a gyülekezet. Gyakran még akkor is, ha 
az egyébként nem mondható családias, szeretetet árasztó közösségnek, hanem egy 
falusi templom hideg falai között egymástól két-három méterre ülő emberekből 
áll. Mégis az a jó érzés tölti el a jelenlevőket, hogy a templomot őseik építették, 
a padot, amelyben ülnek, valamely felmenőjük adományozta a gyülekezetnek, a 
család tagjainak ez volt a helye nemzedékeken át minden istentiszteleten, s ugyan-
azokat a zsoltárokat énekelték, mint amik ma felhangzanak. A családiasság érzését 
az „elköltözöttekkel való együttlét” is adhatja. Hagyományőrző gyülekezetekben, 
sok esetben ez a helyzet.

Modern és eleven gyülekezetekben a kisközösségi alkalmak biztosítják a csalá-
dias légkört a szintetikus-konvencionális beállítottságú gyülekezeti tagok számára. 
Ők azok, akik az együttlét öröméért vesznek részt az összejöveteleken. Hajlandók 
további időt és energiát is áldozni arra, hogy az elmaradókat újra bevonják a kö-
zösség életébe, a betegeket, időseket meglátogassák, és együtt imádkozzanak velük. 
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Ilyenkor átélik, hogy a Szentlélek titokzatos egységbe köti össze a gyülekezet tagjait, 
és köti őket egyszersmind Istenhez.

Ezek az emberek gyakran bagatellizálják a nézetkülönbségeket, a felfogásbeli 
ellentéteket, és tagadják az érzelmi feszültségeket a gyülekezet életében, mert féltik 
a kapcsolatokat. Képtelenek elengedni, útra bocsátani valakit, az eff éle eseménye-
ket gyászos lélekkel élik át. Nehezen látják be, hogy nem mindig van szüksége a 
másiknak arra a gondoskodásra, amivel ők szeretnék elhalmozni. Jóllehet az igazi 
partneri kapcsolatok a közelség és eltávolodás, az aktivitás és passzivitás, az adás 
és elfogadás dialektikája szerint működnek. Az Istennel való kapcsolatot ugyanez 
a bipolaritás kell, hogy jellemezze. A szintetikus-konvencionális hitstruktúrájú 
ember egyoldalúsítja a kapcsolatát mind Istennel, mind az emberekkel. A legered-
ményesebben ez akkor valósítható meg, ha valaki a segítő pozíciójából építi fel a 
kapcsolatait, elsősorban olyanok felé, akik valamilyen szempontból feltétlenül 
segítségre szorulnak. Ők nem fogják visszautasítani a gondoskodást, még ha az 
bekebelező is, ők nincsenek abban a helyzetben, hogy kölcsönössé tegyék a kap-
csolatukat a hozzájuk szeretettel forduló személlyel.

Amint az előzőekből is kitetszik, a szintetikus-konvencionális hit struktúrájának 
a „segítőkész” kommunikációs stílus felel meg leginkább. A segítőkész stílusban 
kommunikáló ember bűntudattal éli át, ha nem tud mások javára lenni, vagy ha 
esetenként ő is gyenge és támaszra vágyik. A tehetetlenség érzéséhez benne min-
dig bűntudat társul, ezért nem hajlandó azt beismerni. Gyermekkorában alakult 
ki a lelkében a meggyőződés: „Gyengének lenni, segítségre szorulni számomra 
egyet jelent a katasztrófával.” Valószínűleg segítésével kellett mosolyt varázsolnia 
édesanyja arcára, vagy vállalnia kellett, hogy egyben tartja szülei házasságát, 
esetleg egy beteg családtag gondozásából kellett kivenni a részét. Azt tapasztalta, 
hogy ha vele nincs baj, és ha ő segít, akkor jobban mennek a dolgok. Ezért tudat-
talanul életre szólóan segítésre kötelezte el magát. Amivel összeegyeztethetetlen a 
tehetetlenség, vagy a másokra szorultság. Az Istennel való kapcsolata felől nézve 
tehetetlenségét engedetlenségként, az isteni szeretet megfogyatkozásaként értel-
mezi. Mivel elkerülhetetlenül előfordul, hogy egyesek felé nem tudja azt nyújtani, 
amit a lelkiismerete megkövetelne, gyakran gyötri bűntudat. Szomjazva keresi 
újra meg újra a bűnbocsánat és feloldozás örömhírét, teljes felszabadulást, igazi 
megnyugvást azonban ritkán él át.

Ugyanennek a kommunikációs stílusnak szélsőségesebb formája, amikor valaki 
„önfeláldozó” attitűddel vesz részt a társas kapcsolatokban. „Azért vagyok, hogy 
használjatok, sőt hogy kihasználjatok!” – üzeni a környezetében élőknek. Ő soha, 
semmiben nem lehet fontos, mindig kész hátrébb lépni egyet és másokat maga elé 
tessékelni. Nála ez nem passzív lemondást jelent csupán, hanem aktív használni 
akarást másoknak, mert ők a fontosak, az ő érdekükben érdemes időt, anyagiakat 
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és energiát áldozni, akár az egész életet is odaszánni. Ezt a mártír-beállítottságot 
mindenütt szívesen fogadják a világban, de különösen is értékelik az egyházban. Itt 
az önleértékelés, de még az önbecsmérlés sem tűnik fel nagyon. Ha pedig másokért 
éléssel párosul, akkor egyenesen az alázat és a szolgálat példaképe kerekedik ki 
belőle. Tudnunk kell, hogy az ilyen életvitelbe csak az nem betegszik bele, és válik 
valóban áldozattá, aki folyamatosan átéli, hogy egy Valakinek nagyon fontos az 
élete, olyannyira, hogy önmagát adta érte. Nem igaz tehát, hogy „nem vagyok 
fontos”, csak nem emberek szemében akarok az lenni. Van tehát lehetőség arra, 
hogy egy ember maga mögött hagyja önmagát, önfelejtővé váljon, és más szemé-
lyek, nemes ügyek és értékteremtő feladatok kerüljenek a fi gyelme középpontjába. 
Ha azonban megfakul az isteni megajándékozottság tudata, akkor önsorsrontó és 
egészségkárosító lesz az ilyen önfeláldozó magatartás.

A segítőkész, vagy az önfeláldozó személynek úgy kell megszabadulnia a társas 
kapcsolataiban a túlgondoskodás szokásától, hogy közben a gondoskodás, mint 
érték ne szenvedjen csorbát. Schulz von Th un logikáját követve ez azzal érhető el, 
hogy az illető megpróbál ráhagyni dolgokat másokra. Átengedi valakinek a fele-
lősség egy részét, rábíz megoldásokat, s elvárja tőle, hogy megtegye a tőle telhetőt. 
Meg kell értenie, hogy ezzel nem hagyja cserben az embertársát, nem ró rá hordoz-
hatatlan felelősséget, hanem csak feltételezi róla, hogy sok mindenre képes magától 
is. Vagyis arra kell törekednie, hogy egy idő után nélkülözhetővé váljon a másik 
számára. Ne lekötelezettjévé, hanem testvérévé tegye a másik embert. A növekedés 
sémája a következőképpen néz ki:

 
Gondoskodás 

Elengedés, 
ráhagyás 

 
Aggodalmaskodó-beke- 
belező túlgondoskodás 

 
Cserbenhagyás, 

túlterhelés 

Ezek a hívő emberek a hitüket többnyire horizontálisan élik meg. Istenről úgy 
gondolkoznak, mint a szeretet végső forrásáról, és mindenben készek is hálás 
szívvel felfedezni az isteni szeretet jeleit. A kapcsolatuk Istennel a személyes meg-
érintettség tapasztalataiból áll. Mégis legtöbb esetben az érzelmileg telített hét-
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köznapi társas szituációkban élik át Isten „átölelő” jelenlétét. Tehát nem feltétlenül 
misztikus találkozás-élményben, hanem valakinek a szeretetteljes mosolyában, 
önzetlen odafordulásában, megértő fi gyelmében, hálás köszönetében, stb.

Az individuális-refl exív hitmód és a távolságtartó, ill. az agresszív-lekezelő kom-d) 
munikációs stílus
Az ifj úkor végére jellemző individuális-refl exív, de sokaknál egész életen át meg-
maradó hitmód csak nagyon periférikusan jelenik meg gyülekezeteinkben. A 
nyugati egyházak viszont nagyobbrészt ilyen tagokból állnak. Nálunk a szabadon 
gondolkodó, kritikai hangot megütő személyek többnyire kivándorolnak a gyü-
lekezetből. Nem érzik igazán jól magukat a tradíciókhoz ragaszkodók, az érzelmi 
keresztyének, vagy a törvényeskedők társaságában. Ők ugyanis nem fogadnak el 
semmit csak azért, mert atyáink hittek benne és igaznak tartották. Számukra a 
keresztyénség nem érzelmi ügy, hanem világlátás kérdése, ezért igazságainak 
ésszel megragadhatóknak kell lenniük. Azzal, ami irracionális, vajmi keveset tud 
kezdeni az individuális-refl ektív hit képviselője. Mindenre szeretne magyarázatot 
találni. Amire nem sikerül, azt nem is fogadja el. Rokona lenne ő a fundamenta-
listának, ha lenne legalább egy valami (mint a fundamentalista számára a Biblia), 
amit megkérdőjelezhetetlennek tartana. Kimondatlanul talán ilyen feltétlen te-
kintély nála az ésszerűség, a megmagyarázhatóság, az érthetőség. Semmiért nem 
lelkesedik vakon, hanem mindent gondosan mérlegel és tudatos döntés nyomán 
mond igent rá, vagy utasítja el. Nem érzelmi alapon, hanem az értelemre hallgat-
va tájékozódik. A hit területén is. Szabadsága korlátozásaként éli át, ha az egyház-
ban valamit feltételekhez kötnek, vagy ha elkötelezettséget várnak tőle valamely 
ügyben. Általában zavarják az előírások, utasítások, szokások, tekintélyek.

Kommunikációs stílusa „távolságtartó”. Félti az önállóságát, s veszélyeztetve 
érezné azt egy közvetlen kapcsolatban. Minél szimpatikusabb neki valaki, vagy ő 
valakinek, annál erősebben jelentkezik nála a távolságtartási vágy, ezért arrogáns 
lesz és hűvösen elutasító. Nem haragszik, csak védekezik. Érzelmeket ritkán mutat 
és másoktól sem képes elfogadni. Az érzelmi megnyilvánulásokat szentimentaliz-
musnak tartja. Istenről jobbára deisztikus elképzelései vannak, az egyház életét 
tekintve pedig pragmatista. Idegenkedik az imádkozástól, az énekléstől és az 
úrvacsorától, mert túl sok bennük az irracionális elem. A szimbolikus tárgyakat, 
cselekményeket, nyelvi kifejezési formákat megfosztja önmagukon túlmutató 
jelentésüktől: profanizál, mitológiátlanít. Az értelemmel felfogni akarás értékes 
szándéka (fi des quaerens intellectum – Anselmus) helyett az ő racionalitása vagy 
analizáló kiismerésbe, vagy pedig agnoszticizmusba torkollik. Ebből a szélsőségből 
akkor mozdulhat ki, ha „megérti”, hogy a hit személyes kapcsolat is Istennel, mely 
tele van döbbenetes és soha fel nem fogható elemekkel, lényegéhez tartozik az a 
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vonása, hogy credo quia absurdum (Tertullianus). A hit az ismereten túl önmagunk 
átengedése a felfoghatatlan megtapasztalásának.

Megértés Megtapasztalás 

 
Analizáló kiismerés, 

agnoszticizmus 

 
Entuziazmus, 

misztika 

Gyülekezeti kapcsolataiban a hűvös hivatalosságtól a testvériesség felé kellene 
fejlődnie anélkül, hogy szimbiotikus egybeforrástól kellene tartania. Így képvisel-
hetné végül a gyülekezetben a józan tárgyszerűséget:

Józan tárgyilagosság     Testvériség 

 
Hűvös hivatalosság 

 
Szimbiózis 

A gyülekezeti közösség óvhatja meg attól, hogy individualizmusra való hajlama 
magányosságba sodorja, és a többiek visszajelzései menthetik meg az önhittségtől, 
a lelketlen felsőbbrendűségi tudattól.

A távolságtartó kommunikációs stílusúval rokon, de annál dinamikusabb, off en-
zívabb és a környezete számára lényegesen kellemetlenebb az „agresszív-lekezelő” 
stílusban kommunikáló személy. A „támadás a legjobb védekezés” szabálya szerint 
jár el. Védenie kell törékeny önbizalmát. Kétféle módon teszi ezt: vagy önmagát 
jobbnak, különbnek, illetve legalább valamiben jobbnak és különbnek próbálja 
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feltüntetni, mint amilyen valójában; vagy pedig másokat igyekszik rossz színben 
bemutatni, kicsivé tenni, hogy magát így nagyobbnak érezhesse. Jó érzéke van 
ahhoz, hogy kitapintsa mások gyenge pontját és oda mérje megalázó megjegyzéseit, 
vagy ítéleteit. E két módszer összekapcsolódik fölényesen megfogalmazott kritiká-
iban. Önigazult, vagy intellektuális fölényét, az agresszív-lekezelő stílusban kom-
munikáló személy ironikus megjegyzésekkel, vagy „hátba támadó” kérdésekkel 
érzékelteti. Az egyházban ez a stílus általában nagyon álcázott formákban jelenik 
meg. Ilyen például a női lelkészekkel, vagy a női presbiterekkel kapcsolatos nem 
hivatalos fenntartás kifejezése gúnyos, lenéző megjegyzések formájában. Gyakran 
ilyen stílusban kommunikálnak egymással a különböző kegyességi irányzatok 
szószólói is. Ritkábban közvetlenül, rendszerint inkább egymásnak üzengetve, 
de mindig démonizálva a másféle véleményen levőt. Legnyilvánvalóbban az in-
tézményes egyház kritikájában érhető tetten az agresszív-lekezelő kommunikációs 
stílus. Sajátossága, s ebben le is lepleződik, hogy az ítéletet hangoztató személy nem 
jobbító szándékkal fogalmazza meg bírálatát, hanem csupán a saját „jobb” voltának 
a bizonyításaképpen. Jól teszi az egyház, ha komolyan veszi az ilyen bírálatokat is, 
és elgondolkozik rajtuk. Nem a kritika igazságtalan voltát, hanem az igazát kell 
néznie. Megfogalmazóját pedig nem szabad kizárnia a sorai közül (sokan persze 
maguktól is távoznak). Inkább szembesítenie kell azzal, hogy megfogalmazható 
ugyanaz az értékelés bántó él nélkül, szeretetteljesen és építő módon is. Ebben az 
újrafogalmazott formában már kész az egyház magáévá tenni az eredetileg elítélő 
kritikát, és megpróbálja kiküszöbölni az észrevételezett hiányosságokat. Szimp-
tomatikus, hogy az ilyen gyülekezeti tag nem örül ennek a reakciónak, hanem 
sebtében újabb kifogásolható dolgok után néz.

A fentiekből világosan látszik, hogy a gyülekezeti kommunikáció a tagok hitének 
és viszonyulási módjainak eltérő diff erenciáltsága miatt nagyon bonyolult rendszert 
alkot. Egészséges dialogicitás akkor jön létre, ha szabad tér nyílik mind az egyéni 
kibontakozás és értelemtalálás, vagyis az önállósulási tendenciák, mind pedig az 
együvé tartozás és az egymás iránt tanúsított etikai felelősség megélése számára. 
A fejlődés leghatásosabb ösztönzője az, ha a kölcsönös elfogadás és az egyoldalú-
ságokkal való tapintatos szembesítés egyidejűleg történik a gyülekezet életében. 
Elsődleges szerep jut ebben a kettős-egy folyamatban az egyház közösségén belül 
a spirituális dimenziónak. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönös kapcsolatok minőségé-
nek kritériuma sohasem mentálhigiénés, vagy szervezeti jellegű, hanem az a 
kapcsolat, amivel Isten köti magát az egyház életéhez, s az a közösség, amit az 
emberré lett Krisztusban vállalt és valósított meg az emberiséggel, s benne a kivá-
lasztottakkal.
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A felelősségteljes kapcsolatoknak és a zavartalan kommunikációnak ebben a sok-
féleségben az a feltétele, hogy
a hitet minden fejlődési szinten azonos értékűnek tekintsük,• 
mindenki a maga képességeivel gazdagítsa a közösséget,• 
senki se mondja, hogy neki már nincs szüksége továbblépésre, ugyanis a földi • 
életben elérhető legteljesebb állapot is nagyon messze áll a teljességtől,
az előrébb tartók megértést és szeretet tanúsítsanak az utánuk jövők iránt,• 
minden kapcsolati történés mozgatórugója az Istentől való szeretet legyen.      • 

1.4. A gyülekezet struktúrája és működése

Attól függően, hogy mely hitmód kerül túlsúlyba egy gyülekezet életében – vagy 
azért, mert a tagok többsége azt képviseli, vagy mert a lelkipásztor és közvetlen 
munkatársi köre azt részesíti előnyben –, meghatározott struktúrák és működési 
módok jönnek létre. A gyülekezet szerveződése és állandó struktúráinak kikris-
tályosodása elsősorban a jellemző kommunikációs stílusnak köszönhető, míg a 
funkciók fontossági sorrendje inkább a meghatározó szükségletek mentén áll 
össze.

Christof Bäumler kísérletet tett arra, hogy leírja a mai protestáns egyház életé-
re jellemző szerveződési formákat.329 A következőket találta:

Bürokratikus•  ügyintézés, amelyben az egyházhoz tartozás és a szolgálatok 
felkínálása, valamint igénybevétele adminisztrációs kérdés. 
Hierarchikus•  szerveződés, melyben kialakult rangsor határozza meg a folya-
matokba való beleszólás lehetőségét, s amelyben a lelkész tekintélye megkér-
dőjelezhetetlen. 
Egyszemélyes•  vezetés, melyben minden vezetői és kontrollfunkció a lelkészi 
szerephez kapcsolódik.
Egyirányú kommunikáció• , melyben a fontos információk a lelkésztől, ill. a 
gyülekezet vezetésétől áramlanak a tagok felé, de fordított irányú informá-
cióáramlás alig van, vagy teljesen hiányzik. 

Ezek a jellegzetességek egyértelműen mutatják, hogy gyülekezeteinkben a mi-
tikus-szószerinti hit és a hozzá kapcsolódó gyámoltalan-függő, ill. meghatározó-
kontrolláló kommunikációs stílus a legelterjedtebb. Még a következő diff erenci-
áltsági szintnek megfelelő, szintetikus-konvencionális hitmód is eltűri a 
közösségi szerveződésnek ezeket a formáit. Megelégszik a működőképességgel és 

329 Bäumler i.m., 83kk.



III. Kommunikáció a gyülekezetben • 199 

azzal, hogy a kisközösségi hitmegélés lehetőségei biztosítva vannak a hierarchi-
kusan felépülő egyházszervezetben is. 

Ez az állapot egyszerű elhatározással, vagy külső rábírással, esetleg közegyházi 
szabályozással nem változtatható meg, mert egy igény hozta létre és tartja fenn. 
Megfelel ugyanis annak a kommunikációs stílusnak, ami a gyülekezeti tagok nagy 
részének sajátja. Egyedül az ő hitfejlődésük előhaladásától várható fogadókészség, 
vagy igény a változtatásra. Ebben a tekintetben a lelkipásztorra és a gyülekezet 
vezetőire nagy felelősség nehezedik. Nekik feltétlenül előrébb kell tartaniuk a 
hitfejlődés útján ahhoz, hogy mások fejlesztésének a motorjai lehessenek. Továb-
bá ismerniük kell a növekedést elősegítő stratégiákat és módszereket. Ha viszont 
megreked ebben az állapotban a gyülekezetek élete, akkor az egyház ügyintéző-
szolgáltató intézménnyé korcsosul. A gyülekezeti tagok nagyobb része (egy kis 
létszámú belső körtől eltekintve) csak sátoros ünnepeken, és az élet fordulópont-
jain (születés, felnőtté válás, házasságkötés, haláleset) veszi igénybe az egyház 
szolgálatait, s erre az jogosítja fel, hogy anyagilag támogatja az egyházat. 

A gyülekezet szolgáltató-intézményi struktúrája a liturgikus-kérügmatikus 
funkcióknak kedvez. A szolgáltatások célja – a velük szemben támasztott elvárá-
soknak megfelelően – ugyanis az, hogy értelemperspektívát adjon az élet forduló-
pontjainak, vagyis az életútnak ezeken az érzelmileg túltelített és a jövőbe tekintést 
kikényszerítő, ezért elbizonytalanító állomásain összekösse az embert Isten vilá-
gával. Továbbá, hogy az ilyenkor fölkavarodott és kezelhetetlenné vált érzelmeket 
rítusok segítségével mederbe terelje. A rituális cselekmények amellett, hogy teret 
biztosítanak az érzelmi megnyilvánulásoknak, határt is szabnak nekik azzal, hogy 
a megindultságot átélő személyt kiemelik a hétköznapok világából és különös 
intenzitású érzelmeit az Isten-jelenlét magasztos és ritka élményéhez kapcsolják.

Miközben a stagnálás hátrányait vizsgáljuk, nem szabad elfeledkeznünk arról 
sem, hogy ugyanakkor a mitikus-szószerinti hitmód az igaz egyház néhány alap-
vető jellemzőjének fenntartásáról gondoskodik. Ezek:

a Szentírásból, mint Isten kijelentésének forrásából merítő igehirdetés,• 
az örökölt hitigazságokhoz való ragaszkodás akkor is, ha értelmünkkel nem • 
tudjuk teljesen felfogni azokat,
a hitmegélés alapvető formáinak az őrzése a divatok változásaival szemben,• 
az isteni életrend komolyan vétele, ha az nem is kecsegtet a szükségleteink • 
gyors kielégítésével.  

Megállapítható azonban az is, hogy a gyülekezetek nagy része nyitott a szintetikus-
konvencionális hitnek megfelelő közösségi struktúrákra is. Erre utal a kor, nem 
és feladatkörök szerint szerveződő kiscsoportok jelenléte csaknem minden gyü-
lekezetben. A szintetikus-konvencionális hitmódra jellemző igényeknek megfele-
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lően előbb-utóbb baráti társaságokká válnak ezek a közösségek, bezárkóznak és 
megpróbálnak bensőséges, családias légkört kialakítani maguknak. Ehhez szük-
ség van vezető-szervező egyéniségekre („apákra” és „anyákra”), ezért a lelkész (de 
akár a lelkész házastársa és gyermekei is), valamint a gyülekezeti munkatársak 
középponti szerephez jutnak. Sajnos legtöbbször a szervezők lelkesedésén áll, vagy 
bukik egy-egy csoport működése. Az együttlétek általában téma- (bibliaóra, ifj ú-
sági óra, énekkar, szülők, vagy házastársak köre), vagy feladat-centrikusak (ima-
közösség, diakóniai csoport, látogatók, hagyományápolók, kézimunkázók köre). 
A lényeg az, hogy mindenki találjon olyan közösséget, amelyben jól érezheti ma-
gát, mert ott elfogadják és ő is adhat valamit a többieknek. A közösségmegélés ezen 
formáiban a témáknak, a megfogalmazódó igazságoknak, vagy a közös tevékeny-
ségnek alárendelt szerepe van az együttes élménnyel szemben.

Ezek az igények is táplálnak és fenntartanak az egyház életét meghatározó sa-
játosságokat, mint:

a szeretetközösség ápolása és a kívül rekedtek számontartása,• 
a szeretetszolgálat gyakorlása egymás terhének hordozása által,• 
az egyetemes papság elvének érvényesülése.• 

Az individuális-refl ektív hitbeli beállítottságú személyek másféle közegre vágy-
nak. Ők meg akarják vitatni a kérdéseiket, érdekes emberek véleményét szeretnék 
hallani, változatosságra vágynak a tanító és igehirdető személyét illetően is. A hit 
kérdéseiben olyan megfogalmazásokra kívánnak eljutni, amelyek tekintélyekre 
történő hivatkozás nélkül is vállalhatók, és amelyek kiállják a racionális elemzés 
próbáját, ezért bátran vállalhatók kívülállók előtt is. 

Nemcsak a hitigazságok tekintetében, hanem a gyülekezeti élet rendjére nézve 
is megkívánják a be- és átláthatóságot. Elutasítanak mindent, ami manipulatív – 
akár érzelmi befolyásolás, akár pedig hatalmi beavatkozás útján valósul meg.

Tiszta képletek nyerésére a legalkalmasabb eszköznek a felmerülő kérdések 
megvitatását tartják, ugyanígy igénylik a döntéshozások előtt is a lehetőségek közös 
mérlegelését, az érvek és az ellenérvek alapos végiggondolását. Az eredmények 
csak akkor megnyugtatók a számukra, ha konszenzus áll mögöttük. Ez nem je-
lenti azt, hogy valakinek is el kellene hallgatnia, vagy bizonyos ponton fel kellene 
adnia a saját véleményét, hanem csak készséget kell tanúsítania az övétől eltérő 
álláspontok megértésére és elfogadására. 

Bäumler „kommunikáció-orientáltnak” nevezi az ennek a hitmódnak megfe-
lelő gyülekezeti szerveződést.330 Az előbbi kettőt viszont nem tartja az egészséges 
emberi kommunikáció szabályai szerintieknek. Véleménye a 80-as évek emanci-

330 Bäumler, i.m. 92kk.
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pációs felfogását tükrözi, melynek jelszava az érzelemmentes józan tolerancia, ahol 
igazságról, feltétlen összetartozásról, szeretetről nincs szó, csak optimális műkö-
dőképességről, hatékonyságról, integrációról, vagy össztársadalmi hasznosságról. 
A gyülekezeti kommunikáció azonban odaadást is kíván, ezzel együtt hűséget, 
ragaszkodást, szenvedélyességet, akadályok ellenére megmaradó kitartást, az egyén 
megbecsülésén és tiszteletén túlmutató szeretetet, melyek a misztikus-szószerinti, 
illetve a szintetikus konvencionális hitmód sajátjai. Olyan értékek ezek, amelyeket 
sohasem haladhat meg a fejlődés. Persze a szimmetrikus kommunikációt és dialo-
gicitást szorgalmazó individuális-refl ektív hit is megjelenít az egyházban nem 
nélkülözhető értékeket. Ezek:

a felelősség megosztása,• 
az egyéni hozzájárulások értékelése és érvényesítése,• 
belátáson alapuló, szabad döntéshozás,• 
a „legalább demokrácia” elve,• 
a „protestáns princípium” (Tillich), vagyis a kételkedés szabadsága a bizo-• 
nyosságra törekvés útján.

2. A lelkipásztor önismerete

Kálvin már az Institutio bevezető gondolatai között megfogalmazza a ma is aktu-
ális és megdöbbentően modernül hangzó megállapítást: „Egész bölcsességünknek, 
már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhető, valójában két összetevő-
je van: Isten és önmagunk ismerete”.331 Ehhez képest a református teológia az elmúlt 
ötszáz évben nagyon keveset foglalkozott az „önmagunk megismerése” kérdésével. 
Leegyszerűsítette ezt a feladatot arra, hogy megpróbálta pontosan leírni létállapo-
tunkat, nevezetesen hogy megváltásra szoruló bűnösök vagyunk, és tudatosítani 
azokat az életszabályokat, amelyekhez igazodva megigazított emberekhez méltó 
életet élhetünk. A teológiai gondolkodásban ez azt eredményezte, hogy az önis-
meret szempontja nyom nélkül beleolvadt az Istenről és az Ő teremtő munkájáról 
szóló tanításba, valamint az etikába.

Kérdezhetnénk, hogy nem elég-e nekünk annyi önismeret, hogy ismerjük fel/el 
bűnös voltunkat, majd a szabadításról szóló evangélium meghallása után vegyük 
észre, hogy mikor miben tér el az életvitelünk az Istentől megszabott normáktól? 
Az üdvösséghez bizonyára elegendő ennyi önismeret, de egy kiegyensúlyozott 
embertársi kapcsolatokat ápoló, konfl iktusokat eredményesen megoldó, örömteli 
és másokat gazdagító életvitelhez több kell. A keresztyén önismeretnek része 

331 Kálvin J., Tanítás a keresztyén vallásra, 1559. Rövidített formában, Budapest 1986, 9.
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ugyanis egyebek mellett annak az átlátása, hogy az én teológiai felfogásom és 
kegyességem hangsúlyai miért éppen azokra az igazságokra esnek, amelyek meg-
határozzák a hitemet, s miért olyan nehéz megértenem azokat, akiknek más igaz-
ságok vannak a hitük középpontjában, vagy ugyanazok, de más súlypontozással. 
Illik világosan látnom azt is, hogy bizonyos felfogások miért zavarnak különös-
képpen, és azok képviselőit miért nem tudom testvéreimnek tekinteni. Továbbá, 
hogy milyen kommunikációs stílus jellemzi azt, ahogyan én megvallom a hitemet 
másoknak, milyen stílusban vagyok megszólítható, s mely kommunikációs módok 
taszítanak a leginkább.

Mindenkinek a hitvallása személyiségspecifi kus hangolású. Klaus Winkler332 a 
nyolcvanas években hívta fel a gyakorlati teológia fi gyelmét arra, hogy közös hit-
vallásaink azért olyan elvont megfogalmazásúak, hogy mindenki magáénak fo-
gadhassa el őket, ugyanakkor valójában senkinek nem fejezik ki pontosan az 
egyéni meggyőződését. Nem is ez a rendeltetésük. A közöset kívánják megvallani. 
Az egyéni hit tartalma, legalábbis a hangsúlyait tekintve, eltér a közös hitvallás-
okétól. Az egyedi sajátosságok élettörténet-függők, és az egyén személyiségének a 
jellegzetességeit tükrözik. Éppen ezért csak ez a hitvallás képviselhető hitelesen, 
ennek van konkrét élethelyzetekben támasznyújtó ereje. A közös hitvallás olyan, 
mint a hangvilla „A” hangja. Azon kell leellenőrizni az egyéni „hangnemben” 
megszólaló hitvallásokat. Meg kell ismernünk tehát a személyiségünk sajátos 
vonásait ahhoz, hogy a hitbeli meggyőződésünk és a hívő életünk egyedi jellegze-
tességeit meglássuk, és képessé váljunk mások megértésére. 

2.1. Egyoldalúságaink

Egyoldalúnak lenni nem bűn, annak maradni azonban már kinek-kinek a felelős-
sége körébe tartozik, az egyoldalúságunkat egyedül helyes útnak feltüntetni viszont 
csak önigazultan és mások csendes (vagy hangos) megvetésével, jobb esetben le-
sajnálásával lehet. Ez már kimeríti a bűnben járás fogalmát. Akár megtehetnénk, 
hogy megszeretjük a magunk egyoldalúságát, de csak akkor járunk el helyesen, 
ha közben szeretni tudjuk mások egyoldalúságait is, meglátjuk a bennük rejlő 
értékeket és készek vagyunk az együttműködésre. Tudnunk kell, hogy a hitünk 
kiteljesedésének az elakadásai nem függetlenek a személyiségfejlődésünk döcce-
nőitől, vagy megrekedésétől. Mindegyik jelentős részben környezeti hatások 
függvénye, ezért mi magunk inkább elszenvedői, mintsem okozói vagyunk. Mai 
kutatók hajlanak arra, hogy az ember transzcendens-kapcsolatát önálló karakter-

332 K. Winkler, Das persönlichkeitsspezifi sche Credo, Wege zum Menschen 34 (1982), 159kk.
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dimenziónak tekintsék, de ez nem jelenti azt, hogy annak más személyiségjellem-
zőkkel való konstellációja ne határozná meg lényegesen az egyén hittel kapcsolatos 
felfogását és hitgyakorlatát.

Fritz Riemann333 megfi gyeléseire támaszkodva azt mondhatjuk, hogy a szemé-
lyiségtérképünket egy két tengely által meghatározott koordinátarendszerben 
rajzolhatjuk meg: az egyik tengely a közelség és a távolság igénye között húzódik, 
a másik tengely az állandóság- és a változatosságigény irányaiba mutat. Ha ezeket 
a végpontokat mindjárt hittartalmakkal hozzuk összefüggésbe és a lelkészi sze-
rephez kötjük, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyik tengely két végpontján az 
isteni szeretet apostola és az Isten igazságának bajnoka foglal helyet, a másikon a 
Lélek szabadságának képviselője és az isteni rend őre található.

Karakterünket e négy törekvés arányai és egymáshoz való viszonya határozza 
meg. Érdemes megfi gyelnünk, hogy mely tendencia milyen mértékben érvényesül 
az átéléseinkben és a viselkedésünkben. Ugyanazon tengely két végpontján elhe-
lyezkedő szélsőségek egymásnak ellentétei. Ha tehát az egyik végpont karakterje-
gyei erősek valakinél, akkor a másik végponthoz tartozó jegyek gyengék lesznek. 
E felfogás szerint nem lehet valaki egyidejűleg a szeretet és az igazság harcos kép-
viselője, mint ahogy nem állhat ki egyszerre a szabadság és a rend mellett sem. 
Nem nagyon van olyan személy (bár elképzelhető lenne), akiben mind a négy 
szempont mérsékelten lenne jelen. Gyakori viszont, hogy a két tengelyen hason-
lóan erős jellemzők mutatkoznak. Észrevehetjük azt is, hogy a törekvéseinkkel 
ellentétes pólusokon helyezkednek el a legjellemzőbb félelmeink. Anélkül, hogy a 
már elmondottakat ismételnénk, vessünk egy pillantást a négy szélsőség jellem-
zőire.334

a) A szabadság képviselői a változatosságot, az új lehetőségeket kedvelik, irtóznak 
a megszokottól, az állandóságtól, a kötelezettségektől és a szabályoktól.

Teológiai felfogásuk szerint Isten gazdag, és az embernek örömteli életet szán. 

333 F. Riemann, Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie, München 1981. (első 
kiad. 1961). Riemann saját tipológiája alapján maga is vizsgálta egy tanulmányában az igehirdető 
személyiségét „Die Persönlichkeit des Predigers aus tiefenpsychologischer Sicht”, in: R. Riess (Hg.), 
Perspektiven der Pastoralpsychologie, Göttingen 1974, 152kk. A Riemann-féle modell szolgál tájéko-
zódási alapul A. Denecke, Persönlich predigen c. kiváló homiletikai tanulmányában (új, bővített ki-
adásban: Münster 2001.). Ugyancsak homiletikai szempontból veszi igénybe ezt az elméletet W. 
Engemann, Persönlichkeitsstruktur und Predigt, Berlin 1989, 61kk. Denecke Riemann nyomán négy 
prédikátor-típust nevez meg: a szeretet prédikátorát szemben a megismerés prédikátorával, és a sza-
badság prédikátorát szemben a rend hirdetőjével (i.m. 149.). Megemlítendő még H. Hark adaptációja, 
aki a különböző személyiségstruktúrák vallási vetületét vizsgálja, in: H. Hark, Religiöse Neurosen, 
Stuttgart 1984, 77kk.

334 A következőkhöz lásd: A. Denecke, Persönlich predigen, Münster 2001, 71kk.
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Az embert szabadnak teremtette, aki azáltal él helyesen ezzel az Istentől nyert 
ajándékkal, ha „a kert minden fájáról” (1Móz 2,16) bátran eszik. El kell tehát in-
dulnia, hogy felfedezze a „kert” valamennyi szépségét és gazdagságát. Erre a 
bűneset után ismét lehetősége van a Szentlélek szabadságában és ereje által. Az 
egyház az exodus népe, amely úton van. Nem szabad megállni, letáborozni, mert 
az igazi meglepetések a jövőben, útközben várnak ránk. Az emberi élet folytono-
san növekszik, vagy ha nem, akkor pusztul. A régieket szabad elmúlni hagyni, 
hiszen „újjá lett minden” (2Kor 5,17). E nézet szerint a keresztyén életben igen 
fontos szerepe van az átéléseknek. A bibliai történeteket, a Jézus-eseményt élmény-
nyé kell tenni, nem elég beszélni róluk. Amit pedig átéltünk, arról tanúságot is kell 
tennünk a lehető legkülönbözőbb formákban. A gyülekezetnek sokféle aktivitás-
ban kell kifejeznie azt, hogy él.

Lelkigondozóként az ilyen lelkészt az érdekes, a nagy kihívást jelentő, nem 
mindennapi problémák vonzzák. Idős emberek meglátogatására, vagy csak egy-
szerűen családok felkeresésére nem érez különösebb indíttatást. Ellenben rákos 
betegeknek, haldoklóknak, vagy valamilyen szerencsétlenségtől sújtottaknak kész-
séggel kínálja fel segítségét. Ezek a beszélgetések ugyanis mindig tartogatnak 
meglepetéseket, egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtanak. Segítségnyúj-
tás közben szívesen alkalmaz különös, vagy játékos módszereket, s meglepő me-
részséggel próbálja ki azokat.

Igehirdetésében is gyakran él drámai fordulatokkal, nem szokványos eszközök-
kel, színpadias megoldásokkal. Olyan üzenetet állít a középpontba, ami meglepi 
a hallgatóságot. Ha teheti, megváltoztatja a liturgiát, a régieket új elemekkel cse-
réli fel. Mindig valami újításon töri a fejét.

Hitoktatói munkájára jellemző, hogy igyekszik a gyermekeket valami érdekes-
séggel elkápráztatni, fellelkesíteni. Kísérletező kedve nem ismer határokat. Minden 
alkalommal bevonja őket is a munkába. Órái élvezetesek, ezért a gyerekek szívesen 
vesznek részt rajtuk. Idővel persze már egy szokványos lefolyású foglalkozást 
unalmasnak fognak tartani. A gyermekek az ilyen hitoktatót szeszélyesnek találják, 
mert a terveit ritkán viszi végig következetesen, gyakran az ígéreteit sem váltja 
valóra.

A változatosságot kedvelő lelkész nagyon szűkre szabottnak érzi azt a lelkész-
szerepet, amit a gyülekezeti tagok elvárásai körvonalaznak előtte. Igyekszik öltö-
zetével, magánéleti sajátosságokkal (pl. egyházidegen házastárs választásával), 
vagy a gyülekezeti életen kívül eső társadalmi aktivitásokkal tiltakozni ellene. 
Lelkészi identitása kényszerzubbonynak tűnik, nem érzi igazán jól magát benne. 
A hit kérdéseiben sem vár el magától következetességet. Kész a felfogását az adott 
helyzetekhez igazítani. Gondolkodásából hiányzik az összefüggéseket fi gyelembe 
vevő rendszeresség.
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Az egyházi élet intézményes kereteit is igyekszik szétfeszíteni. Önkényeskedik, 
felrúgja az előírásokat, de ezt nem egyszerű ellenkezésből teszi, hanem változta-
tási javaslatokkal kapcsolja össze. Újítási kísérleteivel gyakran falakba ütközik, 
ezért könnyen pályát változtat, ha érdekesebb foglalkozást kínálnak fel neki.

b) A második típushoz azok a személyek tartoznak, akiknek az életében a legerő-
sebb törekvés a rend, az állandóság, a kiszámíthatóság és megbízhatóság elérése. 
Zavarja őket, sőt szorongást vált ki bennük minden váratlan esemény, vagy a 
megszokottól való bárminemű eltérés. 

Teológiai felfogásuk szerint Isten elsősorban igazságos. Az ember feladata az, 
hogy megtartsa Isten törtvényét, s szüntelen haladjon előre a megszentelődés útján. 
Antropológiájuk középpontjában az a tétel áll, hogy az ember bűnös, és a gonosz 
uralma alatt él mindaddig, amíg nem enged Isten akaratának. Kegyelem nincs a 
bűn beismerése és megtagadása nélkül. Az Isten népéhez tartozásnak feltételei 
vannak, ezért az egyháznak folyamatosan tisztulnia kell. Nem beszélhetünk e 
felfogás szerint feltétel nélkül elfogadó isteni szeretetről. Az egyházfegyelem gya-
korlása által intézményesen is biztosítani kell a bibliai érték- és életrend fenntar-
tását, különben a hívők közösségét elsodorja a világ. 

Az állandóságot és rendet kedvelő lelkész teológiája sok esetben dualista szer-
kezetű. A valóságot isteni és ördögi hatalmi területekre osztja fel. Az emberről és 
az ember viselkedéséről is csak a tiszta vagy tisztátalan, engedelmes vagy engedet-
len, Istentől vagy gonosztól vezérelt, üdvözülő vagy elkárhozó kategóriákban tud 
gondolkozni. Az egyértelműség hiánya bizonytalanságot, szorongást vált ki benne 
és menekülésre készteti. Mint fentebb már említettük, szívesen keres menedéket 
a fundamentalista gondolkodásban.

Az ilyen ember lelkigondozóként is azt tartja feladatának, hogy rendet teremtsen 
emberek életében. Különösen érzékenyen reagál az erkölcsi áthágásokra, amelye-
ket Isten törvényével való határozott szembesítéssel, majd bűnbánat megkövete-
lésével és az isteni rendezés elfogadásával gondol orvosolhatónak. Emiatt lelki-
gondozói magatartásának erősen irányító jellege van. Ugyanez elmondható az 
igehirdetésére is: többnyire törvényeskedő, moralizáló és erőszakosan misszionáló 
hangsúlya van. Előfordul, hogy hitigazságok magyarázásának szenteli a prédiká-
ciót, ilyenkor általában apologetikus hangot üt meg.

Hitoktatóként azt tekinti elsőrendű feladatának, hogy hit- és erkölcsi kérdések-
ben útbaigazítsa a gyermekeket, továbbá hogy „jó” szokásokat alakítson ki az 
életükben. Nehezen tűri a rendetlenkedőket, gyakran fegyelmez. Ha szükséges, él 
a megfélemlítés eszközével is. A tananyagot következetesen számon kéri és szigo-
rúan értékeli a teljesítményt. Az órákon ő a főszereplő, a gyerekeket kérdezéssel, 
feladatok megoldatásával aktivizálja.
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A gyülekezeti munkában tíz körömmel ragaszkodik kialakult szokásokhoz, az 
istentisztelet és a gyülekezeti élet hagyományos rendjéhez. Problémát jelent neki, 
ha a gyülekezeti tagok nem „engedelmeskednek”, nem követik tanácsait és utasí-
tásait, és nem tartják feltétlenül megvalósítandónak elképzeléseit. A maga gon-
dolatait szívesen azonosítja Isten akaratával. A neki ellenállók tehát Istennel for-
dultak szembe, nem hajlandók megtérni, nem akarják megtagadni bűneiket. 
Számá ra a megtérés teológiai értelemben is az isteni életrendbe való visszatalálást, 
nem pedig az Isten és az ember közötti személyes kapcsolat helyreállását jelenti. 
Természetesen a saját fogyatékosságai és bűnei ellen is ádáz küzdelmet folytat – sok 
önkínzással és kevés eredménnyel. Gyakran előfordul, hogy végül csak az öniga-
zultság hazug érzése segít neki megszabadulni a lelkiismereti vádaktól.

Általában súlyos konfl iktusokba keveredik azokkal, akik nem szeretik, ha irá-
nyítják őket. Önálló ötleteik és kezdeményezéseik nyugtalanságot keltenek benne, 
mert azok mind a fennálló rendet veszélyeztetik, és megtörik az állandóságot.

c) A szeretet adására és kapására különös hangsúlyt helyező személyek könnyen 
tudnak azonosulni embertársaikkal (ezzel is képzeletbeli közelséget élve át velük), 
így érzékenyebbek mások nyomorúságára, hamarabb észreveszik, ha valakinek 
segítségre van szüksége. Teológiájuk középpontjában természetszerűleg az áll, 
hogy „az Isten szeretet” (1Jn 4,8). Elképzelhetetlennek tartják, hogy valaki bármi 
okból is kimaradhatna ebből az isteni ajándékból. Rejtetten vagy nyilvánosan meg 
vannak győződve arról, hogy mindenki üdvözül. Nyitottak más felekezetek és más 
vallások iránt, azt keresik bennük, ami közös, összeköt, ezért hajlamosak elmosni 
a különbségeket. Sohasem hitelvi alapon, hanem mindig érzelmi szempontok 
szerint ítélik meg mások meggyőződését és magatartását. Etikai kérdésekben nem 
az igazságosság, hanem a gondoskodás elve alapján tájékozódnak. Azt nézik, hogy 
miben szorul valaki segítségre, gondoskodásra, odafi gyelésre, s nem foglalkoznak 
azzal, hogy az illető mennyire hibás a helyzete kialakulásában. Számukra az egy-
ház egyenlő a gyülekezettel, a gyülekezet pedig a szeretetközösséggel.

Antropológiai felfogásuk szerint embernek lenni annyit tesz, mint jó kapcsolatban 
lenni Istennel, emberekkel és a természettel. A világban minden baj oka a szere-
tetlenség. Emberképük optimista, lelkük mélyén hisznek az ember jóságában.

Az ilyen lelkész körül a gyülekezet szeretetteljes családi fészekké alakul (leg-
alábbis a belső magját tekintve). Ha azonban anyáskodó-apáskodó attitűdjét nem 
tartja tudatos kontroll alatt, könnyen magához láncolhat, függő helyzetbe hozhat 
embereket, akiknek egy része végül csalódik, mert gondoskodásigényét a lelkész 
nem tudja maradéktalanul kielégíteni. 

A lelkipásztor általában, de ez a típus fokozottan is ki van téve a kiégés veszé-
lyének. Munkaidejének jó részét lelkigondozói feladatok ellátásával tölti (igehir-
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detései is lelkigondozó jellegűek). Szereti ezt a munkát, kész magát akár túlvállal-
ni is benne. Miközben sokak terhét magára veszi, még lelkiismeret-furdalást is 
érez azokra az esetekre nézve, ahol nem sikerült mindent megtennie. Maga csak 
akkor vesz igénybe segítséget, amikor már a saját egészsége, vagy családi élete forog 
kockán.

Igehirdetései Isten kegyelmes tetteiről szólnak, bemutatják, hogy miként fordul 
oda a bajba jutott emberhez, s arra indítanak, hogy egymás iránt hasonló lelkü-
lettel legyünk, mert nemcsak az felemelő érzés, hogy rólunk gondoskodnak, hanem 
az is, ha magunk is észrevesszük a körülöttünk élők gondjait és átvállalunk vala-
mit azokból.

A hitoktatásban is arra helyezi a hangsúlyt, hogy a gyermekek elfogadva, befo-
gadva érezzék magukat Isten közelében. Utána megy az elmaradóknak, tartja a 
kapcsolatot a szülőkkel is. A tanulók iránt követelményeket ritkán támaszt, nehogy 
ezzel elriasszon valakit. Tanítványai személyes problémáira érzékeny, sorsukat 
később is fi gyelemmel kíséri.

d) Az ellentétes végletet képviseli az a lelkész, aki a lét alapkérdéseivel foglalko-
zó, elvont teológiai igazságok fejtegetésében látja fő feladatát. Az ilyen személy 
kevés gondot fordít a társas kapcsolatokra. Nem érdekli, hogy a viselkedése és az 
általa képviselt igazságok miként hatnak az emberekre, és nem engedi, hogy az 
emberek igényei, problémái, vagy éppen felajánlásai hassanak rá. Igyekszik úgy 
alakítani az életét, hogy ne szoruljon senki segítségére, mert ez a másik ember 
közeledésével járna együtt. Természetesen ő sem siet mások szolgálatára. Nem 
szeretetlenségből, hanem mert nem tudja (sőt fél) beleélni magát mások helyzeté-
be. Képes emberi problémákat feltárni, elemezni és a belső összefüggéseiket meg-
fejteni anélkül, hogy egy kicsit is engedné, hogy azok személyesen megérintsék. 

Igehirdetései hangos elmélkedések az élet nagy problémáinak a végső okairól 
és végső következményeiről. Valójában nem szeretne közölni semmit, ezért nem 
is zavarja, ha kevesen hallgatják.

Szívesen szerzi ismereteit könyvekből. A világról ilyen közvetített formában 
tájékozódik, csakhogy ne kelljen emberekkel találkoznia. Jobban szeret írni, mint 
beszélni. Önállósága abban is kifejeződik, hogy sajátos, gyakran botránkoztató 
nézeteket vall (nem akar belesimulni a többség véleményébe). Kritikáját úgy fo-
galmazza meg, hogy nincs tekintettel arra, hogy az mit vált ki az érintettekből. 
Véleményalkotásában általában nem befolyásolja, hogy mások ugyanarról mit 
mondtak. Ha valakinek az álláspontjához csatlakozik, azért teszi, mert egyedinek, 
a szokványostól eltérőnek találta azt. Érzelmi hűvössége alkalmassá teszi arra, 
hogy tiszta tárgyszerűséggel, elfogulatlan éleslátással hatoljon a problémák mé-
lyére. A dolgokat sohasem a kapcsolatok oldaláról, hanem mindig a tartalom, sőt 
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a mögöttes tartalom felől ragadja meg. Fő teológiai feladatának az igazság megfo-
galmazását látja. Mégpedig olyan sarkítottan, amennyire csak lehetséges, nem 
törődve azzal, hogy az esetleg megütközést kelt.

Van köztük szobatudós, csodabogár (különös szokásokkal és viselkedési mó-
dokkal), s van remete életet élő aszkéta. Ezek egymástól nagyon eltérő életprogra-
mok, mögöttük azonban igen hasonló személyiségszerkezetű emberek állnak.

Lelkigondozói munkát ritkán végeznek. Nehezükre esik, ha valakit meg kell 
látogatniuk az otthonában, vagy a kórházban, hogy bibliaórákat, hittanórákat kell 
tartaniuk, vagy hogy fogadniuk kell hozzájuk forduló gyülekezeti tagokat. 

A hitoktatásban részt vevő gyermekekkel nagyon nehezen tud kapcsolatot ki-
alakítani. A kisebbekkel szinte egyáltalán nem tud kommunikálni, képtelen va-
lamit is az ő nyelvükön megfogalmazni. A fi atalok gyakran felfedezik benne a 
különös és hiteles embert. Saját egyediségük keresése közben szimpatikusnak is 
találják az ilyen különc személyt.

Az lenne egészséges, ha mind a négy tendencia azonos erővel érvényesülhetne 
a személyiségünk működésében és a társas kapcsolatainkban. Ez az ideális állapot 
a valóságban bizonyára soha nem fordul elő, ezért meg kell elégednünk azzal, hogy 
megismerjük jellemző törekvéseinket és félelmeinket (s ezzel egyoldalúságainkat), 
és tudatosan munkálkodunk azon, hogy az ellentétes irányokba is legalább nyi-
tottság alakuljon ki bennünk.

2.2. Egy mai személyiségelmélet tanulságai

A múlt század közepe táján a személyiség-vizsgálat terén alapvető szemléletbeli 
változás ment végbe: a típustanokat felváltották a vonáselméletek. A két szemlélet 
közötti különbség az, hogy a tipológiák mereven körülhatárolt kategóriákat álla-
pítanak meg, amelyeknek a jellemzői egy adott személyre ráillenek, míg ugyan-
ennek a személynek a tulajdonságai egy másik kategória tartalmával esetleg éppen 
ellentétesek. Mindenki valamely típusba besorolható, míg egy másik típushoz 
tartozó személyiségjegyekkel nem jellemezhető. Ez a merev kategorizálás sohasem 
működött kielégítően, ezért kellett mindig kevert típusokról is beszélni. Az egy-
mással ellentétes pólusokon elhelyezkedő típusok esetében azonban továbbra sem 
lehetett keveredésről beszélni. A vonáselméletek ezzel szemben olyan személyi-
ségjegyeket igyekeztek elkülöníteni, amelyek egymástól függetlenek, és minden 
személyiség működésében kisebb-nagyobb súllyal szerepelnek. Ezeket a működés 
szempontjából alapvető faktoroknak, vagy a személyiség leírásánál dimenzióknak 
szokták nevezni. Az egyik faktor, ill. dimenzió foglalhat magában olyan tulajdon-
ságokat, amelyek a másik faktorhoz/dimenzióhoz tartozókkal ellentétesek, ettől 
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még mindegyik jelen lehet a személyiség működésében, csak különböző erővel, 
vagyis a személyiséget az egyik faktor/dimenzió alacsonyabb, a másik magasabb 
szinten jellemzi. 

Robert C. Cloninger, Magyarországon is ismert személyiségelméletében három 
karakterdimenziót különböztet meg,335 melyek a nem automatikus, hanem tudatos, 
szándékolt, célirányos reakcióinkat, viselkedési módjainkat, cselekvésünket hatá-
rozzák meg. Ezek: az önirányítottság, az együttműködés és a transzcendenciaél-
mény. Az önirányítottság faktor érvényesülésének az erőssége jelzi, hogy az egyén 
mennyire képes defi niálni saját céljait, vannak-e elképzelései a rendeltetéséről, 
tisztában van-e erényeivel és gyengéivel, milyen mértékű az elszántság benne arra, 
hogy céljait megvalósítsa, kész-e egyéniség lenni. Az együttműködési készég fak-
tora a társas kapcsolatok alakítása terén tanúsított különbségeket mutatja. Akiben 
erős az együttműködésre való hajlandóság, az szociálisan érzékeny, beleélésre 
képes, segítőkész. A maga érdekeit háttérbe tudja helyezni, nem bosszúvágyó. 
Magatartása általában toleráns és elfogadó. A transzcendenciaélmény dimenzió-
jában az a sajátosan emberi törekvés mérhető, hogy az egyén túllépjen saját élete 
határain az „egész”, a végső létalap, valamint a teljesség irányába. Akiknek az át-
éléseiben és viselkedésében erősen érvényesül ez a faktor, azok az egyedi történé-
seket is nagyobb összefüggésekben szemlélik, magukat egy átfogó egész részének 
tekintik, nem egyszerűen alkalmazkodnak a körülményekhez, hanem felül tudnak 
emelkedni adottságokon, nemcsak magyarázatokat keresnek a dolgokra, hanem 
próbálják azok értelmét is megfejteni. A transzcendálás képessége és készsége 
„általános azonosulást jelent mindennel, amit az ember nélkülözhetetlennek, lé-
nyeginek él meg, ami által érezheti: egy felsőbbrendű Egész részeként él. Cloninger 
szerint mindnyájunkat bizonyos belső vágyakozás hajt a természettel vagy annak 
forrásával való újraegyesülésre. Boldogság számunkra átélni az egyesült tudat 
állapotát, amelyben én-határaink feloldódnak, és megtapasztalhatunk egy csodá-
latos intelligenciát, minden jelenség isteni forrását. Ez a transzperszonális azono-
sulás egy adott, vagy akár egyszerre minden létező dolog felé is irányulhat” – fog-
lalja össze Mirnics Zsuzsa Cloninger ide vonatkozó felismeréseit.336

Cloninger elmélete szerint a karakterünk e három faktor összjátékával írható 
le. Attól függően, hogy melyik milyen erővel vesz részt a személyiség működésében, 
jellemezhető valakinek a személye. Számunkra ez abból a szempontból jelentős, 
hogy fi gyelmeztet bennünket: nemcsak a hitünk erejétől függ, hogy milyen szolgái 
leszünk Istennek, hanem az önirányítottságunk és az együttműködési készségünk 

335 Vö. Rózsa S./Kállai J./Osváth A./Bánki M. Cs., Temperamentum és karakter: Cloninger pszicho-
lógiai modellje, Budapest 2005.

336 Mirnics Zs., A személyiség építőkövei, Budapest 2006, 78.
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mértékétől is. E három faktor eredője adja meg ugyanis, hogy kik vagyunk, miként 
dolgozzuk fel a minket ért benyomásokat, és hogyan reagálunk rájuk. Már Paul 
Tillich rámutatott, hogy az emberi lét poláris struktúrájú,337 és a két – látszólag 
egymással szemben álló – alaptendenciát az individuációban és a participációban 
jelölte meg. Mindenki folyamatosan érez indíttatást arra, hogy önmagára találjon, 
betöltse rendeltetését, minden körülmények között vállalja kilétét. Teológiai meg-
fogalmazásban (azaz a transzcendencia-vonatkozással kiegészítve): kész legyen 
igent mondani Isten által igenelt létére. Ugyanakkor vágyunk arra is, hogy bele-
olvadjunk egy közösségbe, egészen feloldódjunk egy bensőséges kapcsolatban, 
odaszánjuk magunkat ügyeknek, mások javára lemondjunk saját érdekeinkről, 
stb. Ismét teológiai, s egyben radikálisan jézusi megfogalmazásban: készek lehe-
tünk „elveszíteni az életünket” Krisztusért, hogy ezáltal megtaláljuk azt (Mk 10,39 
és par.). Igazi emberlétet csak akkor valósítunk meg, ha mindkét tendenciának 
helyet adunk az életünkben. Ezek, a múlt század ötvenes éveiben megfogalmazott 
gondolatok felbukkannak vallástudományi tanulmányokban is. Th eo Sunderme-
ier338 pl. primer és szekunder vallásokat, illetve vallási megnyilvánulásokat külön-
böztet meg. Az egyiknek az a jellemzője, hogy kisközösségi és a megbékélésre 
helyezi a hangsúlyt – mondhatnánk: a participáció feszültségmentes megélésére 
kínál lehetőséget, míg a másik típus a nagytársadalmak vallása és a megváltás, az 
egyéni boldogulás, ill. üdvözülés isteni útját mutatja be – vagyis az individuáció 
teljességre jutásában nyújt segítséget. A keresztyénség sajátossága, hogy egyidejű-
leg biztosít teret az emberi lét individuációs és participációs igényeinek, s mind-
egyiket olyan beteljesedés felé segíti, ami az emberlét Istentől rendelt kereteinek 
felel meg.

Ezekkel a korábbi megfogalmazásokkal megdöbbentő hasonlóságot mutatnak 
Cloninger megállapításai. 

Szerinte az • érett, harmonikusan fejlett személyiség önirányítottság, együtt-
működés és transzcendencia-élmény mutatói egyaránt magas szinten állnak. 
Ezek az igazán kreatív, leleményes emberek, akik ugyanakkor képesek az 
elmélkedő elcsendesedésre is. Mások javát szolgáló célokat tűznek maguk elé, 
s azok megvalósításában maguk is örömüket lelik, mert az ügyeket sajátjuk-
nak tekintik. Egyéni életükre szabott isteni küldetésük van, melynek megva-
lósításáért megbízójuknak elszámolással tartoznak, de tudják, hogy másokhoz 
és másokért küldettek, ezért áldozatok hozatalára is hajlandók.
Ha valakinél jelentős transzcendencia-élmény mellett alacsony szintű az • 

337 Vö. P. Tillich, Mut zum Sein, Stuttgart 1964 (5. kiad.), 65kk.
338 Th . Sundermeier, Was ist Religion? Religionswissenschaft  im theologischen Kontext, Gütersloh 

1999.
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önirányítottság és az együttműködés, annak a hívő embernek vagy teológus-
nak merészen szárnyaló gondolatai lesznek. Futó ötleteit akarja megvalósíta-
ni, ezért nem talál társakra, így hamar izolálódik, magára marad. Nem min-
dennapi spirituális élményekről tud beszámolni, de ezekből nem következik 
számára semmiféle életcél, vagy életprogram, s az egyediségükben valójában 
közölhetetlenek is, mert senki sem érti meg igazán őket. Az ilyen ember a 
realitásoktól elrugaszkodottan, minden rendező elvtől függetlenül, mintegy 
a föld fölött lebegve él. 
Ha azonban csak az önirányítottság alacsony, a transzcendenciaigény és az • 
együttműködés készsége ellenben magas egy személy életében, akkor a transz-
cendens iránti fokozott érzékenység szuggesztibilitással párosul, s az illető 
könnyen rávehető, hiszékeny, hangulati keresztyén lesz, aki erősen vonzódik 
a különös élményeket kínáló közösségek iránt, hamar feladja korábbi néze-
teit és meghajol mindenféle új hatás előtt. Úgy áldozza fel magát a szolgálat 
oltárán, hogy közben nem „tudta, kinek hitt” (vö. 2Tim 1,12). 
A gyengén együttműködő, de erősen önirányított és magas transzcendencia-• 
igényű személyek meg fanatikusan képviselik a hitüket, nincsenek tekintettel 
másokra, sőt minden kívülállót gyanakodva fogadnak. Amennyiben az ilyen 
személyekben a transzcendens jelenlétének a személyes megtapasztalása he-
lyére az isteni törvény és a vallásos életszabályok lépnek, előáll a perfekcionista, 
másokat ítélgető, vagy irányítani akaró hívő ember típusa.

A karakterünk jelentős részben a neveltetésünk és egyéb szocializációs hatások 
terméke. Ez egyfelől azt jelenti, hogy nem vagyunk felelősek azokért a vonásokért, 
amelyek meghatározzák a személyiségünket, másfelől viszont az a biztatás rejlik 
benne, hogy a karakterünk megváltoztatható. Velünk született adottságainkat (a 
temperamentumunkat) nem tudjuk módosítani, azokkal együtt kell élnünk. A 
karakterünk viszont a „második természetünk”. Úgy alakult ki, ezért alakítható 
is. A Szentírásnak meghatározó üzenetei vannak arra nézve, hogy kik vagyunk, 
mit ér a személyünk, mi a küldetésünk, milyen célokat érdemes követnünk az 
életben, honnan indultunk és merre tartunk, vagyis az individuáció, az önirányí-
tottság oldalán jelentős támogatást kaphatunk. Bátran vállalhatjuk önmagunkat, 
mert Isten visszavonhatatlanul, megbánhatatlanul igent mondott a személyünkre. 
Az Isten Igéjének hasonlóan létmeghatározó üzenetei vannak arra nézve is, hogy 
miként tartozunk a felebarátunkhoz és mivel tartozunk neki, továbbá hogy miben 
részesít a felebarátom, ha hozzá tartozom. Bátran adhatjuk magunkat másoknak, 
mert azzal mi is gazdagabbakká válunk. Azáltal leszek énné, ha valakinek ember-
társává lettem. A kettő feltételezi egymást, nem alternatív. Miközben a Szentírás-
nak az individuációra és a participációra nézve alapvető üzenetei vannak, a fő 
mondanivalója mégiscsak a Mindenható Isten és az ember kapcsolata. Azaz, hogy 
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a Transzcendens miként lépte át a határt az immanens irányába, hogy a létünk 
középpontjaként legyen transzcendens (vö. D. Bonhoeff er).

3. Szakrális kommunikáció

Karácsony Sándor, a nagy magyar pedagógus, érdekes fejtegetésekben mutatott rá 
a vallás általános értelemben vett kommunikatív természetére és arra a következ-
tetésre jutott, hogy a vallás a hit társaslelki megnyilvánulása. „A hit egyéni, a 
vallás társaslelki ügy. Legalább két ember kell hozzá.”339

Akik az indogermán nyelveket beszélik, már akkor bajba kerülnek, amikor a 
religio latin szó jelentését szeretnék meghatározni. Vajon Ciceronak higgyünk, aki 
a neglegere (negligálni) kifejezés ellentétének tartja, és a relegere, „gondosan vi-
gyázni valamire” igére vezeti vissza, vagy Lactantiusnak adjunk igazat, aki a 
relegare, „visszakapcsolni, visszakötni” szóból eredezteti a religio-t? Ez utóbbi 
jelentés arra utalna, hogy a vallás az embert újra összeköti az istenivel, a Szentsé-
gessel. Az egyik fogalmi meghatározás az istenek tiszteletének a fontosságát he-
lyezi a középpontba és a vallás rituális-kultikus vonatkozására fi gyel, míg a másik 
az Isten iránti elköteleződést, a személyes kegyességet hangsúlyozza.

Karácsony Sándor vallásértelmezése szerint nekünk magyaroknak nem kell 
ilyen vitákba bonyolódnunk, hiszen a mi „vallás” szavunk a jelenség lényegét fe-
jezi ki, vagyis azt, hogy emberek a hitélményeiket, hitbeli felismeréseiket megoszt-
ják egymással. Az egyik vall a hitéről, a másik meghallgatja a vallomását, és for-
dítva. 

Akkor beszélhetünk vallásról, amikor olyan emberek, akik a létük radikális 
végességének és folyamatos kiszámíthatatlanságának legyőzésére az isteni (azaz a 
mindent meghatározó) valóság felől reális lehetőséget látnak és erről tapasztala-
tokat is szereztek, embertársi felelősségtől indíttatva e bizonyosságuk közlésére 
kifejezési módot keresnek és találnak. Továbbmenve akkor beszélünk vallásról, 
amikor e hittapasztalatokról szóló (verbális és non-verbális) vallomásokkal szem-
besülve emberekben hit ébred, vagy megerősödik bennük, ami sejtésszerűen, 
halványan már ott derengett a lelkükben a végső valóságról, de nem gondolták, 
hogy ugyanaz másokban szilárd meggyőződésként élhet. Nincs tehát privátvallás. 
A vallás csak társas kapcsolatokban és kommunikációban létezik. Úgy is jellemez-
hető, mint sajátos „kommunikációs kultúra”.340

339 Karácsony S., A magyarok Istene, Budapest 1943, 46.
340 Th . Webers kifejezése in: S. R. Dunde (Hg.), Wörterbuch der Religionspsychologie, Gütersloh 

1993, 196.
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A szakrális kommunikációt az különbözteti meg minden más „jelzésváltási” 
módtól, hogy a kimondhatatlanról kell közölnie valamit. Sajátos jel- és jelentés-
rendszerével lehetővé teszi, hogy üzeneteket váltsunk arról, aminek a kifejezésére 
nincsenek fogalmaink. Isten lényéről, szándékairól és tetteiről nem lehet beszélni, 
mert – ahogy már Sören Kierkegaard, majd Karl Barth, de Rudolf Otto is hangsú-
lyozta – Isten „totaliter aliter”, egészen más. Végtelen minőségi különbséget kell 
feltételeznünk az Isten és az ember, az isteni és a teremtett valóság között. Istenről 
tulajdonképpen nem lehetnek közléseink, róla hallgatnunk kellene (vö. Préd 5,2). 
Vagy Ő tudat magáról valamit, vagy tudatlanok maradunk vele kapcsolatosan. 
Isten önközlését kijelentésnek (revelatio) nevezzük.341 Azok az élmények viszont, 
amelyeket Vele kapcsolatban átél az ember, olyan mértékben életet meghatározó-
ak, hogy nem lehet nem beszélni róluk.

Ha pedig közölni kell, akkor olyan kifejezőeszközöket kell választanunk, amelyek 
képesek láttatni a láthatatlant, érzékeltetni az érzékszervekkel be nem foghatót, 
megértetni a felfoghatatlant. Erre legalkalmasabbak a szimbólumok és a meta forák. 
Ezek ugyanis képesek többletértelem kifejezésére, vagy legalábbis többletértelem 
keresésére indítanak – amint Paul Ricoeur mondja.342 A metafora a bizarr társítás 
révén, a szimbólum pedig a továbbutalás által. 

A vallás nyelve szimbolikus-metaforikus nyelv. A rituális cselekmények szintén 
ilyen jellegűek. 

A Tízparancsolat szigorú képtilalma miatt („Ne csinálj magadnak faragott 
képet!” – 2Móz 20,4; 5Móz 5,8), a vallásos nyelv az Ószövetségben és az Újszövet-
ségben rendkívül képgazdaggá vált. Nem jeleníthette meg valamely tárggyal azo-
nosítva Istent, mert Ő felette áll mindennek, ami csak ehhez a teremtett világhoz 
tartozik, hiszen Ő a Teremtő; nem ábrázolhatta ki semminek a segítségével, ami 
a véges és mulandó létnek a része, mert Ő végtelen, márpedig a véges nem fogad-
hatja be a végtelent (fi nitum non est capax infi niti – Kálvin). Ezért itt a földi vi-
lágban legfeljebb csak utalhat rá valami, de nem lehet azonos vele. A Biblia min-
dennemű azonosítást bálványimádásnak nevez. Marad a képes beszéd, ami viszont 
egyértelművé teszi a szimbolizált és a szimbólum közötti ontológiai különbséget. 
Egyik sajátossága éppen az, hogy úgy jelenít meg valamit, hogy „tulajdonképpen 
maga nem tartozik ahhoz”,343 amit megjelenít. Csupán reprezentál, mint „nagy-

341 Sokak felfogásával ellentétben C.-H. Ratschow különböző vallások vizsgálata alapján kimutatta, 
hogy minden vallás az isteni valóság „előlépésén” alapul. Általános értelemben minden vallás „kije-
lentésvallás”. Vö. C.-H. Ratschow, Der Christliche Glaube und die Religionen, Berlin 1967, 88k.; még 
radikálisabban képviseli ezt a gondolatot U. Mann, Das Christentum als absolute Religion, Darmstadt 
1970, 214k.

342 P. Ricoeur, Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II. Freiburg/München 1971, 396.
343 P. Tillich első helyen említi a szimbólum „uneigentlich”-jellegét. P. Tillich, Das religiöse Symbol, 

in: Gesammelte Werke V. Stuttgart 1964, 196kk. 
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követ” képviseli a jelen nem lévőt, teszi elképzelhetővé azt, akit soha senki nem 
látott, hallhatóvá azt, akinek létfontosságú üzenete van az emberhez, s ugyanazt 
a hatást váltja ki, mint a megjelenített maga.344 Különös tulajdonsága még a szim-
bólumnak, hogy úgy reprezentál egy másik világot, hogy maga ebből a világból 
való. Megszólító ereje is egyebek mellett azzal függ össze, hogy van benne valami, 
amire rezonálhat a lelkünk, mert nagyon ismerős, mi is átéltük már, a mi létünk-
nek valamely lényeges mozzanata fejeződik ki benne. A szimbólumnak ez az el-
sődleges jelentése vonja be az embert abba a megértési folyamatba, amely elvezet 
az igazi jelentésig. Közben az első, közvetlen tapasztalatokból táplálkozó és az ilyen 
tapasztalatok alapján megszólító jelentés relatívvá válik, és az átvitt értelem erő-
södik meg. Ezzel meg is törik a szokásos megértési folyamat, s megnyílik a köz-
vetlenül tapasztalható valóság a végső valóság irányába. Ricoeur a következő de-
fi níciót adja: „A szimbólum fogalmával jelölök minden olyan értelem-struktúrát, 
amelyben egy közvetlen, első, szó szerinti értelem egy olyan közvetett, második, 
átvitt értelemre irányul, amely csak az első által ragadható meg.”345 A többletérte-
lem miatt a szimbólumok mindig legalább két-értelműek. Ha valami oknál fogva 
megszűnne ez a kettősség, például a többletjelentés elenyészik (mondjuk: a Krisz-
tus = Felkent személynévvé válik), akkor a szimbólum „meghal”, puszta jellé 
üresedik. Az is előfordulhat, hogy elsődleges jelentése zsugorodik össze, ekkor a 
szimbólum varázsszóvá, vagy pedig – tárgyi szimbólumok esetén – fétissé torzul 
(pl. sokak számára ilyen a nyakukon függő kereszt). 

„A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot…” – olvassuk Ézsaiás köny-
vében (Ézs 9,2). Első jelentésként elképzelhetjük, ahogy Isten népe vándorol a sötét 
éjszakában, s előbukkannak a hegyek mögül a felkelő Nap első sugarai. Érezzük 
azonban, hogy nem ezt akarja kifejezni a mondat, hanem szellemi sötétségről és 
Isten által gyújtott világosságról beszél. Ezzel új értelmezési dimenzió nyílik meg, 
lehet pontosítani a lelki-szellemi sötétség és világosság mibenlétét, jelentőségét, 
érvényesülésének mértékét, változásainak lehetőségét annak az életére nézve, aki 
ezt a mondatot meg akarja érteni. Az első jelentés az ember lelkének a mélyéről a 
sötétséggel és a világossággal kapcsolatos régi emlékeket hívja elő (pl. gyermek-
kori szorongásokat, éjszakai rémképeket, s a megkönnyebbülés érzését, amikor 
felgyújtották a villanyt, vagy a reggeli ébredések kellemes élményét, stb.), s ezzel 
nyomban mélységesen (a lélek mélyéig) érintetté is tesz. Ez a jelentés ennélfogva 
„archeologikus”,346 régmúlt idők átéléseihez és lecsapódott lelki tartalmaihoz kap-

344 Vö. G. Durand, A vallásos ember és szimbólumai, in: J. Ries (szerk.), A szent antropológiája, 
Budapest 2003, 85.

345 P. Ricoeurt idézi W. G. Jeanrond, Text und Interpretation als Kategorien theologischen Denkens, 
Tübingen 1986, 45.

346 P. Ricoeur, Die Interpretation, Frankfurt/M. 1974, 470kk.
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csolódik. Az átvitt értelem viszont a lehetőségek világát tárja fel, a jövendő teljes-
ség felé irányítja a fi gyelmet, ezért „teleologikus” természetű. A szimbólum egy-
szerre munkál regressziót és progressziót, egyesíti a múltat és a jövőt, a töredékest 
és a teljeset, a tudat alattit és a tudat felettit (a minden értelmet meghaladót), a 
konfl iktust és a megoldást, a tényt és az értelmet, a földit és a mennyeit, az embe-
rit és az istenit.

A metaforák esetében más a helyzet. Itt az újszerűen egymáshoz rendelt szavak 
egy olyan jelentés kifejezését teszik lehetővé, amelyet külön-külön egyik szótól 
sem várhatunk, s más módon nem érzékeltethető. A metafora tagjainak elsődleges 
jelentése között valójában nincs kapcsolat, egymáshoz rendelésük mesterséges, 
olyannyira, hogy szemben áll a szokványos gondolatmenetünkkel, megtöri a 
szavak jelentésének megszokott rendjét. Jézus szavai alapján (Jn 14,6) vallhatjuk 
pl., hogy „Jézus az út.” Egy ember nyilván nem lehet út, és egy út sem lehet ember. 
A mondat így, az első jelentést nézve teljesen értelmetlen lenne. Ha viszont e szó-
kapcsolat révén érthetővé válik, hogy Jézus által kerülhetünk közvetlen kapcso-
latba Istennel, akkor a metafora betöltötte szerepét. Röviden, és hatásosan közöl-
te azt, amit csak hosszas és bonyolult fejtegetésekkel lehetne megértetni. Ismét a 
kifejezhetetlen, a kimondhatatlan vált közölhetővé.

A szakrális kommunikációnak egészében véve is szimbolikus minősége van. 
Ezt jól lehet szemléltetni a Schulz von Th un-féle „közlésnégyzet” segítségével.347 
Mint minden közlésnek, a kultikus keretek között történőnek is négyféle üzenete 
van: tartalmi, kapcsolati, önközlő és felszólító (apellatív vagy promotív). Az is 
általában elmondható, hogy a közléseink gyakran ideológiai többletüzeneteket 
tartalmaznak. Vagyis úgy a tartalmi, mint a kapcsolati, az önbemutató vagy a 
felszólító oldalon kifejeznek valamit világlátásunkból, vagy legalább abból, hogy 
miként viszonyulunk a világhoz. 

347 F. Schulz von Th un, Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen, Reinbek bei Hamburg 
1981.; Uő., Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung, Reinbek bei Hamburg 
1989.
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Hétköznapi kommunikáció:

Felszólító 
üzenet 

Önközlő 
üzenet 

Kapcsolati 
üzenet 

Ideológiai 
többletüzenet 

Tartalmi üzenet 

KÖZLÉS 

Ideológiai többletüzenet jelenik meg, ha a tartalmi közölnivalónk költői formá-
ban fogalmazódik meg, vagy mindenkire érvényes igazságokat juttat kifejezésre. 
Ha a kapcsolati és önközlő üzenetben az adott helyzettől független emberszeretet 
vagy elutasítás, illetve felelősségtudat vagy szolidaritás fejeződik ki, akkor ez a 
kapcsolati üzenetet ruházza fel többletjelentéssel. Hasonlóképpen többletüzenet 
fogalmazódik meg a felszólítás oldalán, ha rejtetten vagy nyilvánvalóan általános 
erkölcsi alapelvekre történik utalás. A szakrális kommunikációban az ideológiai 
többletüzenetek helyén spirituális többletüzenetek állnak.

Ha szakrális térben egy személy papi ruhában, vagy palástba öltözve beszél a 
gyülekezethez, akkor a közléseit spirituális burok veszi körül. Mind a négy üze-
netaspektushoz túlutaló jelentések járulnak. A tartalom sejteti, hogy itt nem 
csupán emberi gondolatok, hanem Isten kijelentése szólal meg. Az önkijelentésben 
benne van, hogy a megszólaló nem a maga nevében beszél, hanem küldött, herold 
(hírnök) és a küldője kölcsönöz tekintélyt mondandójának. A kapcsolati oldalon 
kifejezésre jut, hogy testvérek kommunikálnak egymással, akiket az Istennel való 
kapcsolat köt össze, és ezért érzik közel magukat egymáshoz. A felszólítás oldalán 
pedig nyilvánvaló, hogy nem egy ember akarja rábírni a hallgatókat valamire, 
hanem Isten hív, Ő szólít fel, Ő igazít útba, Ő tart igényt a jelenlevők életére.
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A spirituális többletüzenetek megjelenése:

Felszólító 
üzenet 

Önközl  
üzenet 

Kapcsolati 
üzenet Spirituális 

többletüzenet 

Tartalmi üzenet 

KÖZLÉS

A szakrális kommunikációban tehát minden szónak és minden gesztusnak, 
cselekménynek spirituális többletjelentése van, ami Istenre mutat. Ily módon a 
spirituális burok több tekintetben hangsúlyosabbá is válik, előrébb kerül, mint az 
elsődleges jelentés. Ez fontos sajátossága a szakrális kommunikációnak. 

Szakrális kommunikáció:

Felszólító 
üzenet 

Önközlő 
üzenet 

Kapcsolati 
üzenet A spirituális többletüzenet 

előtérbe kerül 

Tartalmi üzenet 

KÖZLÉS 
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A spirituális többletjelentések elhatalmasodásában veszély is rejlik: például az, 
hogy esetenként az elsődleges közlés annyira háttérbe szorul, hogy a kommuni-
káció elszakad a realitás talajától és élet-idegenné válik. A szimbólumok idolként 
kezdenek funkcionálni, mágikus jelentőséget nyernek, és a hatásukra valóságta-
gadó entuziazmus jön létre.

Ezért mondja Ricoeur, hogy a szimbólumokat csak akkor értjük meg igazán és 
akkor hatnak formálóan az életünkre, ha mind az archaikus, mind pedig a teleo-
logikus jelentésük érvényesül. Vagyis egyfelől mozgósítják az élettörténetünknek 
azokat a személyes tapasztalatait, amelyek az elsődleges jelentéshez kapcsolódnak, 
másfelől közölnek valamit arról a valóságról, amely fölötte áll a mi tapasztalható 
világunknak. Így töltik be a vallási szimbólumok azt a szerepüket, hogy szemé-
lyesen megragadó üzeneteket közvetítsenek arról, „ami feltétlen ránk vonatkozik”, 
vagyis Istenről.348

4. Liturgikus kommunikáció 

Az istentisztelet liturgikus cselekményei a keresztyén hitet megjelenítő szimbolikus 
kommunikáció tartozékai, amelyekben a keresztyének közössége a bibliai hagyo-
mányokhoz kötve fejezi ki közösségüket Istennel és hitvallásukat a világ számára. 
Közben rituális és verbális kifejezési módokat használnak. E kommunikáció lé-
nyegéhez tartozik, hogy bizonyos cselekvéssorokat és mondatokat ismétel.

4.1. A rítus

A vallási rítusok olyan szimbolikus cselekmények, amelyek szavak nélkül, vagy a 
szavakat kiegészítve jelenítik meg és teszik átélhetővé az ember kapcsolatát a 
transzcendenssel. Kifejezik a közösség és az egyén meggyőződését a transzcen-
densről, az emberről és a kettőjük egymáshoz való viszonyáról, valamint az ebben 
rejlő lehetőségekről. A rítusokban a kommunikáció non-verbális aspektusa áll 
előtérben. Ezért bizonyos mértékig verbális értelmezésre szorulnak, értelmük 
teljessége azonban szavakban nem fejezhető ki. A rituális cselekményt át kell élni, 
s minden átélő számára sajátos jelentőséggel bírhat.

Miért nem elegendőek a szavak, miért kell rituálékkal is élnünk?349

348 P. Tillich, Systematische Th eologie I. Berlin/NewYork 1987, 19k.
349 Az alábbiakhoz lásd M. Argyle, Körpersprache und Kommunikation, Paderborn 1979, 180. Vö. 

W. Jetter, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst, Göttingen 1978.; P. Biehl, 
Symbole geben zu lernen II. Zum Beispiel: Brot, Wasser und Kreuz, Neukirchen-Vluyn 1993, 227kk.
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A beszéd nem tudja elég pontosan kifejezni az érzelmeket. Nem alkalmas a • 
személyes kapcsolatok fi nomságainak az érzékeltetésére. Inkább a külső, 
mintsem a belső folyamatok leírására való. 
A verbális kifejezési mód nem mindig képes olyan érzelmeket kelteni, amelyek • 
alapvetően megváltoztatnák a társas kapcsolatainkat és a belső világunkat. 
Ehhez cselekményekre is szükség van. A rituális cselekmény annyival több a 
szavakban történő megfogalmazásnál, mint a színházi előadás a szövegkönyv-
nél. Nem a tartalom, hanem az átélhetőség területén jelent többletet.
Bizonyos társas és személyes problémák jobban megoldódnak, ha nem tuda-• 
tosulnak egészen. A tudat szintjén ugyanis zavaró minden ellentmondás, ezért 
a paradox összefüggések tudatosítva nehezen kezelhetők.
A rituális cselekmények felmentenek a döntéshozás kényszere alól azokkal a • 
viselkedési módokkal kapcsolatban, amelyekkel az ember kifejezné a viszonyát 
ahhoz, akivel találkozik, vagy együtt van. Döntés helyett lehetőség kínálkozik 
kész viselkedési minták alkalmazására. Az ismétlés megnyugtat, tradíciót 
teremt és értékeket konzervál a jövőre. A folyamatosság átélése az identitás-
érzés elengedhetetlen része. 
A vallási rítusok lehetővé teszik, hogy egy kapcsolatban a másik, az isteni fél • 
érzékelhető jelenléte nélkül is kölcsönösnek éljük át a kommunikációt. Szim-
bolikus voltuknál fogva megjelenítik a láthatatlant, hallhatatlant, szagolha-
tatlant, ízlelhetetlent és tapinthatatlant, vagyis az érzékszervek útján nem 
észlelhetőt.
A rítusok a verbális csatornán érkező információkat megelőzően már bevon-• 
nak egy kapcsolatba, betagolnak egy közösségbe. A vallási rituális cselekmé-
nyek osztályozásánál meg szoktak különböztetni iniciációs és participációs 
rituálékat. Az iniciációs rítusok a kapcsolatfelvételt, a befogadtatást teszik 
közvetlenül átélhetővé. A keresztség esetében ez nemcsak az Isten általi elfo-
gadást, hanem a testvéri közösségbe történő befogadtatást is jelenti, mely 
közösség tagjai egyenként is kapcsolatban állnak Istennel. A participációs 
rítusok a már meglevő kapcsolatot tudatosítják és részesítenek az összetarto-
zás biztonságában és örömében (imádság, úrvacsora, s az ünnepekhez tarto-
zó rituálék).

A pszichológia nem volt mindig olyan jóhiszemű a rítusokkal kapcsolatosan, 
mint amit a fenti megfogalmazások tükröznek. A pszichoanalízis a vallási rítuso-
kat a kényszerneurotikusok rituális cselekvési formáihoz hasonlította. A rítusok 
eszerint elfojtott ösztönös vágyak elhárítására szolgálnak, ill. azok szublimált 
kiélésére kínálnak lehetőséget. A különféle társadalmi-kulturális okokból tilalom 
alá eső kívánságok elfojtott állapotukban sem vesztik el energiájukat, ezért veszé-
lyesek és félelmetesek az énre nézve. A rituális cselekmények, vagy kényszercse-
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lekvések mintegy biztosítják az ént afelől, hogy nem történhet semmi baj. A vallás 
emiatt Freud szemében univerzális érvényű és általános elfogadottságnak örven-
dő kényszerneurózis.350 A hívek az előírt cselekmények ismétlése útján kontroll 
alatt tarthatják ösztönös vágyaikat és így megszabadulhatnak szorongásaiktól. A 
közösség tehát rítusaival megoldást kínál az egyéni problémákra, hogy az egyén 
azután alkalmasabbá válhasson a közösség gyakorlására. A vallási rítusok és a 
kényszerneurotikus betegek tünetei között vont párhuzam egyértelműen vallás-
kritikai szándékot fejez ki, Freud mégis elismeri, hogy a vallás – noha látszatmeg-
oldást kínál – sokakat megszabadít a kényszeres megbetegedéstől. Akár azt is 
mondhatnánk, hogy a kényszerneurózis közösségi egyetértés és kontroll híján 
megélt (quasi) vallásosság. 

Erik H. Erikson szakított Freud felfogásával és a ritualizálást a magatartásve-
zérlés fontos részének tekintette.351 Az állatok viselkedését ösztönök szabályozzák. 
Az ember ezek helyett maga alakít ki viselkedéssémákat, amelyek elbizonytalaní-
tó vagy konfl iktusterhes helyzetekben segítenek eligazodni. A ritualizálás végső 
soron a viselkedés standardizálása. Visszatérő élethelyzetekben nem kell külön 
eldönteni, hogy miként viselkedjen az ember, hanem jól begyakorolt és mindenki 
által elfogadott viselkedési sémák szerint járhat el. Emiatt a hétköznapi életünk is 
tele van rituálékkal (találkozás, búcsúzás, étkezés, lefekvés, felkelés, stb. – ezeket 
egyes szociálpszichológusok ceremóniáknak nevezik, hogy megkülönböztessék a 
vallási rítusoktól).

A vallási rítusok az Isten jelenlétében szabályozzák az ember viselkedését. A 
rituális cselekmények az Isten és az ember között zajló interakció emberi oldalát 
teszik átélhetővé, egyben pedig utalnak az isteni oldalra. Valójában féloldalas, 
pontosabban félig eltakart interakcióról van szó. Miközben azonban az egyik oldal 
„akciója” végbemegy, bizonyosak lehetünk afelől, hogy a másik oldal is cselekszik. 
Az egyik oldal aktivitása önmagában, a feltételezett kiegészítő cselekmény nélkül, 
teljesen értelmetlen. Akár beteges viselkedési módnak is tekinthető (ilyen érte-

350 S. Freud, Zwangshandlungen und Religionsübungen (1907.), in: S. Freud, Werkausgabe in zwei 
Bänden, Bd. 2. Frankfurt/M. 1978, 199.

351 E. H. Erikson, Die Ontogenese der Ritualisierung, Psyche 22, 1968, 481kk. Ebben a tanulmányá-
ban Erikson a következő megállapításokat teszi: 

„1. A ritualizálás olyan társas cselekvésben köti meg az ösztönenergiát, ami a veszélyesen összetett 
folyamatokat meggyőző egyszerűségbe öltözteti.

2. A ritualizálás megengedi az anyának, hogy egyszerre legyen ’saját maga’ és egy csoport ethoszának 
engedelmes képviselője. Megóvja őt az ösztönök diktálta önkényességtől és a számtalan egyedi döntés 
terhétől.

3. A ritualizálás a felnőttek és a gyermek közötti kölcsönös identifi káció alapköve generációról ge-
nerációra.

4. Így a ritualizálás ki is jelölte az első lépést a független identitás fokozatos kialakulása számára.”
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lemben igaza van Freudnak). A vallási rítusok ezért állandóan ki vannak téve a 
kiüresedés veszélyének. Ha az érzékelhetetlen fél aktív jelenlétének a bizonyossá-
ga elvész, akkor a rítus nem vallási többé. Mentál-, vagy szociálhigiénés jelentő-
sége még lehet, ha a transzcendens Másik szerepét valamely (pl. már meghalt) 
embertárs, vagy a saját belső világunk (pl. kollektív tudattalanunk) veszi át, azon-
ban ekkor már csak látszat-vallási jelenségről beszélhetünk. A keresztyén rítusok 
azért is szorulnak rá az ismételt verbális értelmezésre, hogy ne homályosodjon, 
vagy torzuljon el a Másik fél kiléte. A kiüresedés mellett, melynek nyomán a rítus 
üres szokássá válik, a hamis tartalommal való telítődés veszélye is fennáll. Ekkor 
a rituális cselekmény a bálványimádás eszköze lesz.

A rítusok pervertálódásának egyik további esete, amikor a velük való élés má-
gikus hittel és várakozásokkal kapcsolódik össze. A hívő ember a véghezvitt 
cselekményektől ilyenkor azt várja, hogy azok Istent az ő emberi kívánságainak 
megfelelő válaszra késztessék, esetleg kényszerítsék.

 

4.2. Prédikáció

Amíg a rituális cselekmények szimbolikus voltuk miatt kommunikatív értékűek, 
addig a prédikáció elsődlegesen közvetlen emberi kommunikációként értelme-
zendő, s csak másodlagosan érvényesül benne a szimbolikus352 kommunikáció 
aspektusa. Ha elsődleges kommunikációként kudarcot vall, akkor a szimbolikus 
tartalma is elvész, vagy legalábbis veszélybe kerül. Pál apostol egy helyen ezt írja: 
„csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik, és 
én ennek örülök, sőt örülni is fogok” (Fil 1,18). Megegyező értelemben vallották a 
reformátorok is, hogy „praedicatio verbi Dei est verbum Dei” (II. Helvét Hitvallás). 
Vagyis függetlenül a prédikáló személyes meggyőződésétől, élete hitelességétől és 
szónoki adottságaitól, az Isten igéjének a hirdetése maga is Ige, Istennek az em-
berhez szóló beszéde. Ma azt mondhatnánk, hogy ez a többlettartalom csak akkor 
jelenik meg, ha a prédikáció az Isten és az ember kapcsolatának elementáris ta-
pasztalatait biblikusan és az igehirdető személyes megragadottságából fakadóan 
közvetíti.

Mint minden közlésre, úgy a prédikációra is igaz, hogy tartalmi, kapcsolati, 
önközlő valamint felszólító üzeneteket továbbít. A megfi gyelések tanúsága szerint 
a prédikációknak két alaptípusa különböztethető meg: a személyes-dialogikus 

352 Mint fentebb is látható volt, a szimbólumon fogalmát nem általános értelemben használjuk, 
hanem csak azokra a kommunikációs jelekre, amelyek az elsődleges jelentésükön túl többletértelmet 
is közvetítenek.
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hangvételű és a dogmatikus-kinyilatkoztató jellegű.353 E kettősség jól mutatja, hogy 
az igehirdetők alapvetően szintetikus-konvencionális, vagy mitikus-szószerinti 
hitmódot feltételeznek a hallgatóság oldalán. A kommunikációs négyzet üzenet-
aspektusai közül a személyes-dialogikus hangvételű prédikáció az önkinyilatkoz-
tatásra és a kapcsolati vonatkozásra helyezi a főhangsúlyt, míg a dogmatikus-ki-
nyilatkoztató stílusú prédikáció a tartalmi és a felszólító oldalon fogan.

Kapcsolati 
üzenet 

Önközlő 
üzenet 

Tartalmi 
üzenet

Felszólító 
üzenet 

Személyes-
dialogikus 
prédikáció 

Dogmatikus-
kinyilatkoztató 
prédikáció 

Ha a kommunikációs négyzet egy-egy oldalának a szerepét fi gyeljük a prédiká-
cióban, akkor azt találjuk, hogy a legritkább esetben érvényesül mind a négy as-
pektus egyazon prédikációban. Egyszer inkább a tartalom, máskor a felszólítás, 
megint máskor az önközlés, ismét más alkalommal a kapcsolati szempont kerül 
előtérbe. Ez részben függ a prédikátor személyétől, részben pedig attól az alap-
szemlélettől, amit a prédikátor képvisel az élettel és a világgal kapcsolatban.

Wilfried Engemann, német gyakorlati teológus a tranzakcióanalízis elméleti 
rendszerének segítségével elemzi az igehirdetés kommunikációs történését, vala-
mint a prédikáció jellegét, sajátosságait.354 Vizsgálata többek között kitér az Eric 
Berne által leírt ún. életpozíciók megjelenéseire a prédikációban. Az életpozíció 
„az ember alapvető hiedelme önmagáról és másokról, amely a döntések és a ma-
gatartás igazolására szolgál”.355Azért kell itt hiedelmekről beszélni, mert olyan 

353 H. W. Dannowski, Kompendium der Predigtlehre, Gütersloh 1990, 137. Vö. G. Th eißen, Zei-
chen sprache des Glaubens. Chancen der Predigt heute, Gütersloh 1994, 139. Az alábbi ábra is itt talál-
ható.

354 W. Engemann, Persönlichkeitsstruktur und Predigt, Berlin 1989.
355 I. Stewart/V. Joines, A TA – ma. Bevezetés a korszerű tranzakcióanalízisbe, Budapest 1992, 125. 

Vö. Th . A. Harris, Ich bin o.k. Du bist o.k. Wie wir uns selbst besser verstehen und unsere Einstellung 



III. Kommunikáció a gyülekezetben • 223 

rejtett meggyőződésről van szó, amely kora gyermekkori kulcsfontosságú élmé-
nyeken alapul, s hiányzik belőle a tudatos mérlegelés és a kritikai objektivitás. 
„Megcsontosodott” érzelmi beállítódásnak mondható, amit későbbi tapasztalatok, 
vagy belátások csak igen nehezen tudnak módosítani. Ellenkező tapasztalatok 
esetén is szívósan megmarad, legjobb esetben relativizálódik. Módosulását álta-
lában az is akadályozza, hogy szűrőként működve eleve meghatározza, hogy milyen 
lehet az az új tapasztalat, amit az illető a jövőben szerezni fog. Természetesen 
előfordulhatnak olyan horderejű átélések, melyek szétfeszítik a „szűrőt” és meg-
változtatják a hiedelmet. Az Isten-találkozások ilyenek szoktak lenni.

Eric Berne szerint négyféle kulcspozíció különböztethető meg. Általában ezek 
egyikét érezzük leginkább sajátunknak és ebből nézve ítélünk meg helyzeteket és 
szemléljük mások és a magunk viselkedését. A négy pozíció a következő:

Rendben vagyok – rendben vagy• . Alapvető igénye a változatosság és a választás 
szabadsága. Kommunikációjában szívesen helyezi előtérbe az önközlő üze-
neteket.
Rendben vagyok – baj van veled.•  Alapvető igénye az állandóság és a rend, 
törekszik minden „rendetlenséget” kiküszöbölni. Kommunikációjában szeret 
felszólító üzeneteket közölni.
Baj van velem – rendben vagy.•  Alapvető igénye a személyes közelség, az elfo-
gadottság és a szeretet ezért mindent megtesz a számára kedvező kapcsolatok 
fenntartásáért. Kommunikációjában a kapcsolati üzeneteket részesíti előny-
ben.
Baj van velem – baj van veled. • Alapvető igénye a „biztonságos” távolság és a 
személyes érdekektől mentes igazság. Kommunikációjában a tartalmi üzene-
tekre összpontosít.

Engemann ezekből a pozíciókból nézve vizsgálja a prédikációkat, s természetsze-
rűleg négy jellemző prédikátormagatartást különböztet meg. 

A „rendben vagyok – rendben vagy” pozícióból szóló prédikációt az igehir-• 
dető nyitottsága jellemzi leginkább. Képes a hallgatóit feltétel nélkül elfogad-
ni, türelmes az ítéletalkotásban, változatos a stílusa, érdekfeszítő a mondani-
valója. Valójában nem akarja megváltoztatni hallgatói véleményét, vagy 
magatartását, legfeljebb időlegesen kívánja őket valamire fellelkesíteni. Fő 
célja kimondatlanul is, hogy az istentiszteleten mindenki jól érezze magát, 
kellemes élményekkel térjen haza és azt mondja magában: „ez érdekes volt, 

zu anderen verändern können – Eine Einführung in die Transaktionsanalyse, Reinbek bei Hamburg 
1981, 54kk.
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érdemes volt eljönni”. A pillanatnyi élmény-nyújtást előnyben részesíti az 
életre szóló üzenetekkel és döntéshozásokkal szemben, sőt ez utóbbiakat fel 
is áldozza a siker oltárán. Itt a kommunikáció tartalmi szempontjai szorulnak 
leginkább háttérbe, s az önközlő, bizonyságtevő jelleg domborodik ki. Az 
igehirdető stílusára jellemző, hogy gyakran használ egyes szám első személyű 
megfogalmazásokat. Továbbadott üzenetei között pedig kiemelt helyen áll a 
szabadítás evangéliuma.
A „rendben vagyok – baj van veled” pozíció kényszeres jellegű prédikációt • 
eredményez. A hangsúly a felszólító üzenetre esik. A prédikátor mindenkép-
pen meg akarja változtatni a hallgatókat, velük ugyanis baj van. Itt azonban 
a változás nem kibontakozást, színesebbé válást, hanem hozzáigazodást, al-
kalmazkodást jelent az egyház által képviselt örök értékekhez, engedelmes-
séget feltétlen követelményeknek és parancsoknak – vagyis visszaalakítást 
(reformációt), elhajlások megszüntetését, a normákhoz való visszatérést. E 
beállítottság állandó kísérője az a gondolat, hogy a világ gonosz, ezért el kell 
határolódnunk tőle, meg kell akadályoznunk, hogy hasson az életünkre. 
Veszélyeztetettek vagyunk, tehát folytonosan védekeznünk kell. Az isteni rend 
és a parancsolatok prédikátora szól ebből a pozícióból.
A „baj van velem – rendben vagy” pozícióból a prédikátor nem áll elő kö-• 
vetelményekkel a hallgatókra nézve, mert magát tartja mindenki között a 
legbűnösebbnek. Együttérez, és egy közösségbe sorolja magát a segítségre 
szoru lókkal. Ezért nem is „te”-, hanem „mi”-stílusban szeret prédikálni. Ige-
hirdetéseiben azt a meggyőződést közvetíteni, hogy Isten jóságos, mindnyá-
junkat elfogad és szeret. A kegyelembe fogadtatás folyamatában lényeges 
mozzanatnak tartja, hogy senkinek sem kell előre megváltoznia, hanem majd 
az Istennel való kapcsolat rendeződése hozza el a kívánt változásokat. A fen-
tebb ismertetett prédikátortípusok közül a szeretet igehirdetőjére jellemző ez 
a pozíció.
A „baj van velem – baj van veled” pozícióból hangzó prédikáció feltűnően • 
távolságtartó, elméleti, és többnyire soha meg nem oldható emberi és világ-
problémákkal foglalkozik. Nem üzenetet ad tovább, hanem gondolatokat fejt 
ki, melyek az igehirdető felfogása szerint objektív igazságokat juttatnak kife-
jezésre. Nem akar semmit megváltoztatni, magával szemben sincs ilyen igénye, 
mivel – álláspontja szerint – úgyis minden relatív és ideiglenes ebben a világ-
ban. Célja pusztán az, hogy nevén nevezze a dolgokat. A hallgatóság nem be-
folyásolja, monológot mond, mintegy mások jelenlétében hangosan gondol-
kodik. Nem érdekli őt, hogy mi foglalkoztatja a hallgatóit, milyen kérdéseik 
vannak, de az sem, hogy mit kezdenek azzal, amit tőle hallottak. Kommuni-
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kációja egyirányú és szinte teljesen a tartalmi aspektusra szorítkozik. Ez a 
pszichikus pozíció fedezhető fel a nagy igazságokat kinyilatkoztató prédikáci-
ók hátterében.

E négy igehirdetői pozíció általában nem tiszta formában fordul elő, hanem 
különböző arányokban keveredve. Az igehirdetőnek fontos ismernie, hogy termé-
szetes hajlamai alapján melyik irányba „húz”, nehogy a szélsőségesség hibájába 
essen. A baj ugyanis sohasem az, hogy egyoldalúságaink vannak, hanem ha mások 
megítélésénél mércévé tesszük azokat, továbbá ha kizárólag olyan személyekkel 
vagyunk képesek kommunikálni, akik ugyanazt a „szűrőt használják”, amivel mi 
magunk is élünk. Tudatosan kell törekedni arra, hogy a prédikáció a négy üzenet-
aspektus mindegyikét kiegyensúlyozottan jelenítse meg.

Ahhoz azonban, hogy a prédikáció mind a négyféle üzenetet érvényesíthesse, 
tartania kell magát a prédikátornak az érthetőség (a tartalmi oldalon), az autenti-
kusság (az önközlés oldalán), az embertársi tiszteletadás (a kapcsolati oldalon) és 
a felelősség (a felszólítás oldalán) követelményének.356

Érthetőséga) 
Az érthetőség a prédikáció esetében nem kell, hogy hétköznapi egyértelműséget 
jelentsen. A Biblia képes beszédét nem szabad egyértelmű fogalmakra lefordítani, 
hanem csak segítséget kell kínálni a lefordításhoz, amit minden hallgatónak ma-
gának kell elvégeznie. A szimbólum „gondolkodásra indít” (Ricoeur). A triviális 
egyértelműség, vagy éppen a túlabsztrahált fogalmiság „felment” az együttgon-
dolkodás és az értelmezés feladata alól. A prédikáció nyelvezetének olyan mérték-
ben kell eltérnie a hétköznapi nyelvtől, hogy az isteni gyökeresen mást és újat 
emberközeli módon jeleníthesse meg. Ehhez meg kell őriznie a vallási nyelv nar-
ratív és képszerű kifejezésmódját. Nem tűzheti ki célul az igazság abszolút objek-
tív képviseletét, mert akkor a dogmatizmus hibájába esne, s a hallgatókat arra 
kényszerítené, hogy csupán a közölt tartalmakkal kapcsolatosan foglaljanak állást. 
Az ilyen helyzetek általában szélsőséges érzelmi reakciókra ingerelnek, s többnyi-
re ellenállást, vagy heves védekezést váltanak ki. 

Tartalmi tekintetben a prédikációnak kérdéseket indukáló válaszokat kell kí-
nálnia. A direkt válasz csak a már feltett kérdésekre hat megnyugtatóan. Sok 
prédikáció maga teszi fel a kérdéseket és meg is válaszolja azokat. Isten Igéje úgy 
ad választ az emberi élet legfőbb kérdéseire, hogy egyszersmind kérdezővé is tesz. 

356 F. Schulz von Th un, Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen, Reinbek bei Hamburg 
1981, 99kk. A következőkhöz lásd a Schulz von Th un által leírtakat.
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Mikor tükrözi leginkább a prédikáció az Igének ezt a természetét? Nagy valószí-
nűséggel akkor, ha nem az élet „felszínén” megjelenő kérdések szerint tájékozódik, 
hanem az emberi lét alapigényeit tartja szem előtt. Isten nem közvetlenül akarja 
útbaigazítani az embert, hanem utat akar adni elé. Az alapvető emberi szükségle-
teinkre kínál megoldást, nem a pillanatnyi szükségeinkre. Ezen a szinten a válaszok 
elementáris erővel feltörő kérdésekkel találkoznak. Itt ugyanis már mindannyian 
érintetteknek érezzük magunkat. Tehát nem általánosítás révén (a felszín irányá-
ban haladva), hanem elmélyítés által (az egyetemesen emberi irányában haladva) 
kell bevonni a hallgatókat az Isten-ember-kapcsolat történésébe. Nevezhetnénk 
ezt az egyetemes érintettség, vagy a kazuális (alkalmi) prédikációk mintájára az 
általános kazualitás elvének is. Azon a mélységi szinten, ahol Isten meg akarja 
szólítani az embert, minden időpont alkalmas és mindenki egyaránt címzett (vö. 
2Tim 4,2), azaz minden igehirdetés kazuális jellegű.

Fentebb már többször szó volt róla, hogy négy olyan pszichikus alapigényt 
különböztethetünk meg, melyekkel kapcsolatban az ember egész életén át megol-
dásokat keres, Isten nélkül azonban tanácstalan és kielégítetlenül maradnak e 
szükségletei:

az elrejtettség-igény,• 
az értelemtalálás igénye,• 
az identitás-igény és• 
az etikai tájékozódás igénye.• 

Isten válaszai ezekre az emberi igényekre általában kognitív disszonanciát 
idéznek elő, mivel nem a megszokott megoldások felé mutatnak. A disszonancia 
pedig kereső mozgásra, kérdések felvetésére ösztönöz. Ezért tesznek kérdezővé 
bennünket az Igéből meríthető isteni tanácsok.

b) Szubjektív autenticitás
A prédikátor egész lényével mögötte kell, hogy álljon annak, amit mond, mégsem 
prédikálhatja saját magát, egyéni élményeit, megérzéseit, vagy meglátásait. A 
másik véglet az lenne, ha teljesen elrejtőzne a szerepe mögé, s úgy tüntetné fel a 
mondanivalóját, mintha az mentes lenne minden szubjektív elemtől, ő maga 
pusztán a szócső szerepét töltené be. 

A dialektikus teológia meglehetősen szélsőséges formában képviseli a szubjek-
tivitástól mentes igehirdetés követelményét. K. Barth elismeri ugyan, hogy a szub-
jektív tényezőt „nem lehet az igehirdetésből egészen kizárni. Ahol az evangéliumot 
hirdetik, ott szükségképpen hat az a tény is, hogy az evangéliumot emberek hall-
gatják és fogadják. De az a tény, hogy mi vagyunk, akik hiszünk, mégis eleve csak 
egy visszafogott, kicsivé és lényegtelenné váló tény lehet azzal a hatalmas és tulaj-
donképpeni ténnyel szemben, amiről a keresztyén igehirdetés szól. Azzal szemben, 
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Akiben a keresztyén ember hisz, Aki a hit tárgya és tartalma, Akit nekünk hirdet-
nünk kell.”357 Egyik korai művében Emil Brunner még Bartnál is hevesebben vé-
delmezi a hit és az igehirdetés tiszta objektivitását (reine Sachlichkeit) mindenfé-
le pszichologizmussal és szubjektivizmussal szemben. Szeretné egyértelművé tenni, 
hogy a hitnek semmi köze nincs ahhoz, ami emberi, és annak a teológiának és 
igehirdetésnek semmi köze a hithez, amely számol az emberi faktorral. Tisztán 
hinni azt jelenti, hogy „az ember a túlnaniban, a transz-szubjektívben veti meg a 
lábát és elhagyja az emberi szempontot, és teljesen értéktelennek és jelentéktelen-
nek tart mindent, ami mint cselekedet vagy történés az emberből származik és az 
emberben megy végbe.” 358

A dialektikus teológia felfogása szerint a prédikáció proklamáció, az igehirdető 
szerepe pedig megegyezik a görög heroldokéval. Az újszövetségi kéryx szó mögött 
ez a jelentéstartalom áll. A hír továbbadásánál lényeges, hogy az nem a hírvivőtől 
származik. Nem a maga véleményét mondja, hanem urának a szószólója. Tőle 
származik az üzenetet nyomatékosító tekintély és hatalom is. Eszerint a prédikátor, 
vagy a hallgatók személye és helyzete az igehirdetésnek sem a tartalmát, sem a 
hatását nem határozhatja meg, de még nem is befolyásolhatja. Az igehirdető sze-
mélyével ez a szemlélet csak annyiban foglalkozik, hogy annak háttérbe vonulását 
szorgalmazza. Eduard Th urneysen programszerűen így fogalmaz: „Nem az Isten 
és a lélek témájának variációjáról van szó, mint ami kimondottan a mi témánknak 
számít, hanem magáról Istenről, és egyedül Istenről. Csak ott válik az istentiszte-
let valóban Isten-tiszteletté, ahol ez újra világossá vált. És ahol már nem az ember, 
nem is a kegyes személyiség áll a középpontban, hanem ahol Istent, valóban Istent 
tiszteljük, ott és éppen ott nem fog az ember megrövidülni. […] Minden emberinek 
a halála – ez a prédikáció témája.”359 Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kije-
lentés igazságának és tisztaságának megőrzése érdekében a korai dialektikus teo-
lógia számára egyetlen szabály létezett: semmit az emberről és semmit az ember-
ből a szószéken! 

Ez, a maga korában nagy hatású követelmény, azon a téves feltevésen alapul, 
hogy az Isten szava és az emberi szó elválaszthatók egymástól, mintha az ember 
képes lenne teljesen önmagától függetlenül beszélni valamiről. Ezen kívül felme-
rül az a gyanú is, hogy a prédikátor az objektivitás köntösébe öltöztetve a saját 
problémáit és pozícióit tudattalanul még erősebben fogja érvényesíteni, mint abban 

357 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/1. 94k., vö. I/2. 831kk.
358 E. Brunner, Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, Tübingen 1921, 94.
359 E. Th urneysen, Predigt als Zeugnis von Gott (1921), in: F. Wintzer (Hg.) Predigt, München 1989, 

118. Sokkalta árnyaltabban, de lényegileg ugyanezt a nézetet képviseli Czeglédy S, Az igehirdető sze-
mélyisége c. tanulmányában, in: Adorján J. et al. (szerk.) „Hirdesd az Igét”. Az igehirdetők kézikönyve, 
Budapest 1980, 26kk.
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az esetben, ha nyíltan vállalná a saját véleményét. A személytelenség nem garan-
tálja az igazság objektivitását. 

A Szentléleknek lenne hatalma rá, hogy az Igét megtisztítsa emberi formájától 
és az igehirdetőt megszabadítsa szubjektív voltától, ez azonban alapvetően ellen-
kezne a teremtő és megváltó Isten akaratával, Ő ugyanis a kijelentés módjául az 
inkarnációt, az emberré lételt választotta. Ha az igehirdető a szubjektum kikap-
csolásával akar objektívebb lenni, akkor önmagát nyilvánítja kívülállónak és 
megbénítja az igehirdetés folyamatát. A szubjektum jelen van, az alternatíva inkább 
úgy hangzik, hogy – tudatosan-tudattalanul – az evangélium ellen, vagy az evan-
gélium mellett van jelen. Nem fogadható tehát el az az álláspont, hogy annál inkább 
az Ige hirdetése egy prédikáció, minél jobban háttérbe húzódik az igehirdető. Az 
ellenkezője igaz: akkor szólal meg legvalószínűbben az Ige a szószéken, minél 
teljesebben átadja az igehirdető önmagát, minél inkább odaszánja magát „okos 
istentiszteletül” (Róm 12,1). Csak úgy tudjuk elevenen és megelevenítően hirdetni 
az evangéliumot, ha az eleven lett bennünk, ha szubjektívvé vált a számunkra. A 
legjobb prédikáció tehát nem a lehető leginkább az evangéliumból és a lehető 
legkevésbé az egyénből származik, hanem a lehető leginkább az evangéliumból és 
a lehető leginkább az egyénből – mégpedig nem is az ideális, hanem a reális szub-
jektumból.360 A legteljesebb objektivitás a legteljesebb szubjektivitás által, a szub-
jektum teljes odaadása („alávetése”) által érhető el. Az objektivitás ellentéte tehát 
nem a szubjektivitás (amint a dialektikus teológia gondolja), hanem az önkényes-
ség, a kapcsolatnélküliség és a távolságtartás. Az igehirdetőnek úgy kell őszintének, 
nyitottnak lennie, hogy „stilizálja” a szubjektivitást, azaz megpróbálja az általános 
érvényű mozzanatok kidomborításával közhasznúvá tenni mindazt, ami neki 
személyesen fontos, ami igaznak, jónak, hasznosnak bizonyult az életében és ezért 
meggyőződésévé vált. 

Az autenticitás kérdésének része a lelkész-szerephez való egyéni viszonyulás is. 
A lelkész irányában a gyülekezetnek olyan elvárásai vannak, amelyek nem a sze-
mélyének, hanem a szerepének szólnak. A szerepelvárások összetevői a következők: 
szolidaritás a gyülekezettel, hitelesség, biztos orientálás, egyéni támasznyújtás, 
gondoskodó attitűd. Ezeknek megfelelően a prédikáció is legyen lelkigondozói, 
meggyőző, útbaigazító és felszabadító. Az a lelkész, aki elhatárolja magát ezektől 
az elvárásoktól, vagy pedig fogyatékosan tölti be azokat, elveszti a kapcsolatát a 
gyülekezettel, önközlései nem találnak halló fülekre, ezért a mondanivalójának a 
tartalmi és felszólító üzeneteit is elutasítják.

360 O. Haendler, Die Predigt. Tiefenpsychologische Grundlagen und Grundfragen, Berlin 1949, 
15kk., 46kk.
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c) Embertársi tiszteletadás
A kommunikáció kapcsolati oldalához tartozó követelmény ez. Kognitív síkon a 
különbözőségek ellenére meglevő egyetértést jelenti: közös meggyőződést és alap-
vető értékelésbeli azonosságot. Érzelmi síkon pedig az embertársi tiszteletadás 
empátiában és elfogadásban mutatkozik meg. Az igehirdetésben a lelkész és a 
gyülekezet kapcsolatát az minősíti, hogy a hallgatók megértve érzik magukat, vagy 
sem. Ha tapasztalják, hogy a prédikátor refl ektál a vágyaikra, a félelmeikre, az 
ambivalens érzéseikre, az érdeklődésükre, s azokat az emberi élethez tartozóknak 
fogadja el, akkor az elfogadás légkörében érzik magukat. Hans van der Geest, a 
lelkigondozói igehirdetésről szóló könyvében361 kifejti, hogy az ember alapvető 
szükséglete a megértettség (mint az elrejtettség-igény része). Ha valahol ezt nem 
érzi, ugyanakkor nem is tehet semmit azért, hogy megértesse magát (mert hallgat-
nia kell az istentiszteleten), ott érdektelenné válik. Ebből a szükségletből vezethető 
le az ember beszélő lény volta. A megértettségben – ráadásul, ha ezért nem kellett 
semmit tennie – az ősbizalmi kapcsolati mód éled újra, s általa képessé válik az 
ember a fenntartás nélküli ráhagyatkozásra. Más szóval a megértettség megterem-
ti a feltételt egy mélyebb, teljesebb találkozásra, amelyben az evangélium közpon-
ti igazsága (a kegyelemből való megigazítás Jézus Krisztusban) átélhető lesz.

A megértő tiszteletadás nem akar igazolást szolgáltatni az emberek gondolko-
dására, viszonyulási módjaira, vagy cselekedeteire. Része lehet a kritika is, ameny-
nyiben az nem csupán leleplez, hanem üzenetet hordoz arról is, hogy a másik ember 
fontos nekem, ezért nem hagyhatom szó nélkül, hogy tudatán és szándékán kívül 
negatív folyamatok hatalmasodjanak el az életén. 

Ennél a szempontnál szólnunk kell a lelkigondozó igehirdetésről. A téma meg-
vitatása közben a német gyakorlati teológiában két tábor alakult ki.362 Az egyik a 
pasztorálpszichológia iránt elkötelezett teológusokból áll, akik szerint az istentisz-
teleti prédikáció mindig lelkigondozói alkalom, ahol a témaválasztás, a feldolgozás 
módja, az előadás stílusa, a prédikátor és a gyülekezet kapcsolatának minősége, s 
magának az istentiszteletnek is minden eleme lelkigondozói hatású kell, hogy le-
gyen. Azaz segítséget és megoldásokat kell kínálnia a gyülekezeti tagok lelki 
konfl iktusaira, életvezetési és társas kapcsolati problémáira, valamint hitbeli és 
lelkiismereti feszültségeire.

361 H. van der Geest, Du hast mich angesprochen. Die Wirkung von Gottesdienst und Predigt, 
Zürich 1978.; Uő, Das Wort geschieht. Wege zur seelsorgerlichen Predigt, Zürich 1991.

362 Az egyik tábor „seelsorgerliche Predigt”-ről (lelkigondozói prédikációról) beszél, ami a prédiká-
cióban is érvényesülő lelkigondozói szándékot juttatja kifejezésre (fő képviselői: H. Ch. Piper és H. van 
der Geest), míg a másik tábor „seelsorgliche Predigt”-et (lelkigondozó prédikációt) mond, ami a lélek 
igazi gondjára megoldást kínáló prédikációt akar jelenteni (fő képviselője Ch. Möller). 
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Ha a lelkigondozás feladata az, hogy a hitbeli meggyőződés és az életgyakorlat 
ellentmondásait igyekezzen kiküszöbölni azáltal, hogy tapintatos módon a segít-
ségre szorulót személyiségspecifi kus hitvallástételre (K. Winkler) juttatja, akkor 
nyugodtan mondhatjuk, hogy hasonlóan fogalmazható meg a prédikáció célja is, 
mely abban áll, hogy az igehallgatók a hozzájuk elérkezett üzenet nyomán képesek 
legyenek konkrét élethelyzetekre nézve is kimondani, hogy „Én Uram és én Iste-
nem” (Jn 20,28), vagy „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad” 
(Jn 6,68), vagy „Áldott legyen az Úr neve” (Jób 1,21), stb. 

Akkor lelkigondozói a prédikáció, ha úgy vezetgeti a hallgatókat az önismeret 
és az istenismeret útjain, hogy maguk mondják ki ezeket a hitvallásokat, vagy ha 
úgy fogalmaz meg az igehirdető hitvallást, hogy abban felismerhetik a hallgatók 
saját meggyőződésüket. A már említett gyakorlati teológus, H. van der Geest 
gondolatai alapján három pontban foglalhatjuk össze a lelkigondozói igehirdetés 
sajátosságait:

Az első az • elfogadás. A hallgatókban az elfogadottság érzése bontja le az el-
lenállás falait, s teszi feleslegessé a védekezést. A prédikátor szolidaritást 
vállal a gyülekezettel, nem ő áll a gyülekezet előtt, hanem a gyülekezet tag-
jaival együtt áll a bűnös embert kegyelmesen elfogadó Isten színe előtt. 
Az elfogadás készíti elő a • konfrontálást, ami a lelkigondozói igehirdetés másik 
jellemzője. A konfrontálás a tudaton kívül eső, mögöttes értelmezési minták, 
életvezetési motívumok és élmény-feldolgozási sémák összességének, az ún. 
„mély-hitnek” (Alfred Dedo Müller) a feltárása. Neveltetésünk és élettapasz-
talataink eredményeként kialakítunk magunknak egy olyan életfi lozófi át, 
amely az élet új helyzeteinek és a bennük szerzett élményeknek a feldolgozá-
sát lehetővé teszi. Ennek a „személyes életmítosznak” (P. Tóth Béla)363 az Isten 
akaratával és gondolataival való szembesítése történik meg a lelkigondozói 
igehirdetésben. Egy privát hitvallás találkozik és ütközik meg az Isten kije-
lentésén nyugvó hitvallással. Az Isten színe előtt végbemenő konfrontáció 
különössége az, hogy a Szentlélek olyan rendező elvet és erőt jelenít meg, ami 
mellett tarthatatlanná válik mindaz, amiről azt hittük, hogy tartja az életün-
ket. A valóság feltárása tehát az új lehetőségek feltárása által, ill. azokkal együtt 
kell, hogy történjen, különben sérelmet szenved az emberi tiszteletadás. A 
közvetlenül megszólító „tegező” forma csak látszólag jelent „ad hominem” 
üzenetátadást, valójában felelősségre vonásként hangzik, s gyakran megalá-
zó.
A lelkigondozói igehirdetés • felszabadít. A szabadság csírája mindig a döntés 

363 Vö. P. Tóth B., A személyiség átalakulása. Életutak lélektani vizsgálata az „élet-értelme” kérdés 
összefüggésében, Budapest 1988, 17kk.
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szabadsága. Az ember megválaszthatja, hogy milyen úrnak szolgáljon. A 
kegyelem pillanatai azok, amikor ez a választási lehetőség felkínáltatik. Az 
Isten szavának megszólalása mindig ilyen pillanat. Egyben ekkor adódik 
alkalom az emberi méltóságunk legteljesebb megélésére is.  

Az igehirdetés lelkigondozó jellegével kapcsolatosan a másik felfogást többek 
között Christian Möller képviseli,364 aki úgy értelmezi a lelkigondozást ebben az 
összefüggésben, mint a lélekről való gondoskodást. Az a prédikáció gondoskodik 
a lélekről, amely az Isten megmentő üzenetét közvetíti, s hitre segíti a kételkedőt. 
Istennek ugyanis ilyen értelemben van gondja az emberekre, a lelkekre. Egyebek 
mellett a lelkigondozó igehirdetés által végzi ezt a gondoskodást. Möller a prédi-
káció lelkigondozó jellegét „paraklétikus” (vigasztaló, intő, kérő, buzdító, felszó-
lító) voltában látja. Az újszövetségi paraklézis szó a bajban levő ember segítségké-
rését éppúgy kifejezi, mint a segítő részéről elhangzó buzdító vigasztalást, vagy 
biztató intést. Olyan segítségnyújtásra kell tehát gondolnunk, amely megköveteli 
a bajba jutott aktív közreműködését. Szorult helyzete összefügg ugyanis azzal, 
hogy nincs a helyén, ezért helyváltoztatásra van szüksége ahhoz, hogy megváltoz-
zon a helyzete. Vissza kell kerülnie az Isten népe, a Krisztus teste közösségébe. 
Igehirdetőként persze csak az tud vigasztalni és inteni, aki belül van ezen a közös-
ségen. E felfogás szerint tehát a lelkigondozó igehirdetés a „vigasztalásra” szoruló 
és vigaszért kiáltó embert az Isten egyedüli vigasztalásával megszólító és a Vigasz-
taló Lélek által megérintő és fellelkesítő igehirdetés.

d) Felelősség
A kommunikációelméletek többnyire a fogadóra bízzák, hogy mit kezd a hozzá 
érkező üzenetekkel. Feltételezik, hogy ki-ki azt szűri le belőlük, amire szüksége 
van. Foglalkoznak a kommunikáció hatékonyságának a kérdésével, de az etikai 
vonatkozásokra ritkán szentelnek fi gyelmet. Pedig a közölt tartalmak minősége 
és a közlés mikéntje súlyos etikai kérdéseket vet fel. A teológiai megközelítés az 
igehirdetésre vonatkozóan azzal igyekszik elkerülni a felelősség kérdését, hogy azt 
a Szentlélek hatáskörébe utalja. Ez sajnos teológiai igazolásul szolgálhat az erősza-
kos, manipulatív meggyőzni akarásra éppúgy, mint a felszólító üzenetekről való 
teljes lemondásra. Isten Lelke nem ösztönöz senkit úgy, hogy ne hagyná meg az 
ember döntési szabadságát, ugyanakkor nem hagy megszólítatlanul senkit, aki 
még nem hallotta a szabadítás evangéliumát.  

A prédikációnak nem szabad visszaélnie azzal a hatalommal, amit az istentisz-
teleti helyzet és az isteni megbízatás kölcsönöz neki. Ezért meg kell hagynia a 

364 Ch. Möller, Seelsorglich predigen. Die parakletische Dimension von Predigt, Seelsorge und 
Gemeinde, Göttingen 1983, különösen 69kk.
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hallgatók számára a választás lehetőségét. Vagy törvényeskedő az a prédikáció, 
amely megfosztja a hallgatókat a szabadságuktól és a félelemkeltés eszközével akar 
döntést kicsikarni belőlük, vagy pedig manipulatív, abban az esetben, ha a prédi-
kátor szuggesztív előadás-módja miatt érzik a hallgatók kényszerítve magukat.

Mivel a prédikáció egyik tagadhatatlan célja a meggyőzés (missziói feladat be-
töltése), ennek a kommunikációs aspektusnak az ismertetéséhez tartozik, hogy 
néhány szót ejtsünk a meggyőzés lélektanáról, majd az evangelizációs igehirde-
tésről, ahol a meggyőzés szándéka a legszembetűnőbben jelenik meg.

Hagyományosan akkor beszélünk meggyőzésről, ha valaki szándékosan kísérli 
meg egy vagy több személy gondolkodását, beállítódását és magatartását szimbo-
likus interakció útján befolyásolni, ill. megváltoztatni. A meggyőzés végső soron 
a viselkedés megváltoztatását tűzi ki célul, de valamely embertársunk viselkedését 
csak a véleményének, majd az attitűdjének megváltoztatása által tudjuk maradan-
dóan befolyásolni. Ez a meggyőzés folyamata. A közvetlen viselkedésmódosítás 
sok esetben éppen nem a meggyőzés, hanem manipuláció, vagy kényszerítés kö-
vetkezménye.365

A prédikáció esetében gyakran előfordul az is, hogy a meggyőzés nem az atti-
tűdök vagy a viselkedés módosítására, hanem a meglevő meggyőződés megerősí-
tésére irányul, s pontosan az a célja, hogy ellenállóvá tegye a személyt bizonyos 
változásra ösztönző hatásokkal szemben. 

A meggyőzés folyamatának leírása közben Síklaki István kiemeli, hogy a meg-
győzés nem egyirányú folyamat, hanem kölcsönhatás is jellemzi. Nemcsak a 
meggyőzendő fél változik, hanem módosul a meggyőző fél felfogása és viselkedé-
se is. A másik féltől kapott pozitív vagy negatív visszajelzések nyomán maga is 
megerősödik, vagy éppen elbizonytalanodik eddigi vélekedésében, esetleg módo-
sul az álláspontja, vagy máshova helyezi át a hangsúlyokat. A saját felfogás meg-
változtatására való készség a legfontosabb bizonyíték arra, hogy a meggyőző 
kommunikáció megtartotta dialógus-jellegét és nem csúszott el a kényszerítés vagy 
a manipuláció irányába. Ilyen „félrecsúszás” akkor fenyeget leginkább, ha a meg-
győző fél képtelen elfogadni az eredménytelenséget, továbbá nem hajlandó belát-
ni, hogy a saját meggyőződésének megalapozatlansága, érveinek gyengesége, vagy 
a másik fél álláspontjának és hozzáállásának hiányos ismerete okozta a várt hatás 
elmaradását. Ezért az önrevízió helyett még direktívebb, még erőszakosabb mód-
szerekhez folyamodik. Egyre nyíltabb fenyegetésekre és megfélemlítésekre, vagy 
éppen ígérgetésekre és csábításokra ragadtatja magát, hogy a másikat jobb belá-
tásra bírja. Ekkor azonban már rég nem beszélhetünk meggyőzésről, de még rá-

365 Vö. Síklaki I., A meggyőzés pszichológiája, Budapest 1994, 12kk. A továbbiakhoz lásd az itt ta-
lálható fejtegetéseket. 
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beszélésről sem, hanem egyszerű propagandával, vagy demagógiával állunk szem-
ben.

A meggyőzésnél számolni kell azzal, hogy a másik fél védekezni fog. Minden 
meggyőző igyekezet tartalmazza ugyanis azt az üzenetet, hogy „tévedsz, rosszul 
látod a dolgokat, meg kellene változnod”. Erre mindenkinek az első reakciója az, 
hogy védeni kezdi az eddig kialakított és jól-rosszul működő világértelmezési és 
viselkedési rendszerét, az identitását. A meggyőző kommunikáció, bármily tapin-
tatosan jár is el, támadást intéz e rendszerek ellen, átmeneti identitásbizonytalan-
ságot idéz elő, ezért szorongást ébreszt. Ez a feszültség három módon mérsékelhe-
tő, vagy szüntethető meg. Eséllyel állhat ellen valaki a meggyőzésnek akkor, ha 
talál megfelelő erejű érveket eddigi gondolatainak és cselekedeteinek az alátámasz-
tására. Ha viszont nem képes „nem”-et mondani, és a védekezésre sincs elég mu-
níciója, akkor megteheti, hogy elkerüli azokat az alkalmakat, ahol meggyőzésnek 
kellene kitennie magát. Végül csökkenthető a feszültség azzal, ha valaki kész a 
meggyőzés tartalmát komolyan mérlegre tenni és annak alapján módosítani a 
maga szemléletmódját, beállítódását és viselkedési indítékait. 

Ez utóbbi esetben is megfi gyelhető, hogy egyesek csupán helyreigazító, norma-
tív döntést hozva lépnek a változás irányába. A meggyőződésük alapvető tartal-
mait változatlanul hagyják, inkább csak felszíni módosításokra hajlandók. Ilyen-
kor általában az az indok is közhelyszerű, aminek alapján az illető hagyja magát 
meggyőzni: „a lelkész jobban tudja, mi lehet Isten szándéka, ő ezt tanulta”; „nem 
jó kilógni a sorból”; „tompítani kell az ellentéteket”, stb. Mások egzisztenciális 
döntés alapján változtatják meg a meggyőződésüket és attitűdjüket. A meggyőzés 
folyamán tarthatatlannak minősült korábbi felfogásuk és életgyakorlatuk, és olyan 
új lehetőséget láttak meg, amit meg nem ragadni önmaguk ellen való vétek lenne. 
Eff éle gyökeres változás akkor várható, ha az illető érzékelte a meggyőző fél részé-
ről a felelősségtudatot a személye iránt, aki tiszteletben tartotta mostani állapotát, 
nem szorította sarokba az érveivel, hitelesen képviselte a saját nézetét, és azt vilá-
gosan elő tudta adni. 

A hit hitvallás útján adható tovább. A közvetítés folyamatában a felelősség kér-
dése egyrészt ott vetődik fel, hogy aki meggyőződött Isten igazságáról és az Isten 
akarata szerinti életet kipróbálva boldognak mondhatja magát, nem teheti meg, 
hogy nem hívja fel mások fi gyelmét erre a nagyszerű lehetőségre. Másrészt viszont 
akkor jár el felelősen a hitét megvalló személy a másik meggyőzése közben, ha 
tartózkodik mindenféle manipulációtól, vagy kényszerítéstől, és meghagyja a 
másik lehetőségét a szabad, valóban szabad döntésre. Fontos tudatosítanunk, hogy 
milyen meggyőzési stratégiákat szoktunk alkalmazni a prédikációban és milyenek 
lennének még használhatók, közben pedig meg kell kérdeznünk magunkat, hogy 
felelősségteljesen élünk-e ezekkel.
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Síklaki István a kommunikációelméleti szakirodalomra hivatkozva a követke-
ző meggyőzési stratégiákat szedi listába, melyek a prédikációkban is lépten-nyo-
mon fellelhetők:366

ígéret (nemcsak a földi életük idején, hanem örökké boldogok, akik igazat • 
adnak Istennek, és engedelmeskednek az Ő akaratának),
fenyegetés (zátonyra futott életek tanúskodnak arról, hogy milyen kétségbe-• 
ejtő helyzetben vannak az Istentől elidegenedett, a bűn fogságában élő embe-
rek),
saját tapasztalatra, hozzáértésre hivatkozás (magam is éltem hitetlenül, s • 
tudom, hogy milyen más hittel élni, de ismerem a bibliai és a történelmi pél-
dákat is, és lelkipásztori munkám során sok-sok esettel találkoztam),
kedvesség (megértő, közvetlen, bizalmi légkört teremtve lehet számítani rá, • 
hogy emberek nyitottakká válnak mindarra, amit kérünk vagy várunk tő-
lük),
előlegezett ajándék (mielőtt még mi valamit is tehettünk volna, Isten már • 
jóságáról és szeretetéről biztosított minket),
menekülésre késztetés (a mostani bűnös és kárhozatra ítélt életállapot meg-• 
szüntethető, ha valaki Istennél keres menedéket, ill. az Ő tanácsaira hall-
gat),
adósság (az elvett javakért hálával tartozunk Istennek),• 
erkölcsi hivatkozás (aki tisztességes és becsületes embernek akarja érezni • 
magát, annak Isten parancsolatai szerint kell élnie),
közérzet (minden látszat ellenére sem érezheti jól magát, aki Istentől függet-• 
leníti az életét, viszont belső békességet, harmóniát él át, aki Hozzá tarto-
zik),
hasonlítás (ki akar olyan lenni, mint az istentelen emberek, akik minden • 
rosszra képesek, viszont olyanná lehet válni, mint Isten gyermekei, akik szent 
életükkel vívtak ki maguknak tiszteletet és tekintélyt),
önzetlenség (tedd meg Isten kedvéért, vagy valakinek az örömére),• 
megbecsülés (Isten gyönyörködik azokban, akik az Ő útján járnak, és bosz-• 
szankodik a tévelygőket látva). 

A prédikációnak, mint a kommunikációnak általában, minden esetben megvan 
a felszólító, rábíró, meggyőző aspektusa. Vannak azonban olyan prédikációk, 
amelyek minden kommunikációs eszközt latba vetnek annak érdekében, hogy a 
lehető legmeggyőzőbb erővel hassanak a hallgatókra. Ezeket nevezzük missziói, 
vagy evangelizációs prédikációknak. Kevés homiletika foglalkozik behatóan ezzel 

366 Síklaki, A meggyőzés pszichológiája, 90k. Síklaki felsorolását kisebb módosításokkal követem.
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a kérdéssel, mivel az evangelizáció sohasem volt igazán a hivatalos egyház ügye. 
A már emlegetett gyakorlati teológus, Christian Möller közösen írt könyvet e té-
máról a hatvanas-hetvenes évek népszerű német evangelizátorával, Johannes 
Hansennel. Az egyik fejezetben Möller összefoglalja, hogy szerinte milyen jellem-
zői vannak az általa „elementáris igehirdetésnek” nevezett evangelizációs prédi-
kációnak.367 Ezek közül témánk szempontjából a következők a leglényegesebbek:

Az evangelizáció olyan elementáris igehirdetés, amelynek kairosza van. A • 
külső körülmények érlelik meg a szükségességét és az Ige hirdetőjének lelki-
ismerete érzékeli az időpontja elérkeztét. Az evangelizáció karizmatikus al-
kalom, külön megbízás alapján történik. Ezt a felfogást továbbgondolva le-
szögezhetjük, hogy nem a mi elhatározásunk, vagy meggyőzési szándékunk 
tesz egy igehirdetési alkalmat evangelizációvá. Nekünk minden alkalommal 
az evangélium hirdetése a feladatunk, és mindig igyekeznünk kell azt meg-
győző erővel tenni. Evangelizációvá Isten Lelke avatja az igehirdetést, akkor 
és ott, amikor és ahol Neki tetszik.
Az evangelizációs (vagy elementáris) igehirdetés címzettje az egyén. Úgy • 
értelmezi Möller ezt a sajátosságot, hogy az evangelizációban mindenki sze-
mélyesen szembesül az élet és a halál, az Isten és a Gonosz valóságával. A lét 
alapkérdései háttérbe szorítják az élet ügyes-bajos dolgait. Ezeket senki nem 
kerülheti el, s mindenki első renden egyénileg érintett bennük. Az evangeli-
zációs jelleg abban nyilvánul meg, hogy egy, mindenkit a léte alapjaiban 
érintő kérdés egyidejűleg sokak számára személyes üggyé válik, és Isten 
ugyanebben az időpontban adja meg rá a választ.
Az elementáris igehirdetés az evangélium üzenetét „szentenciává” sűríti. Ez • 
a művelet felszólítóvá, megszólítóvá teszi a Biblia elbeszélő szövegeit is. Olyan-
ná válik általa az üzenet, mint egy jelmondat vagy könyvcím, amit a biográ-
fi ám fölé írhatok, vagy mint egy áldáscsomag, amit magammal vihetek, avagy 
mint egy vezényszó, aminek engedelmeskedhetem. Az ilyen világos megfo-
galmazások átruházzák a felelősséget a hallgatóra atekintetben, hogy enged-e 
a megszólításnak, vagy sem.
Az evangelizációs igehirdetés sürget, de nem kényszerít. Möller Lutherre • 
hivatkozik, aki világosan kifejtette, hogy a mi szavaink a legbuzgóbb igyeke-
zettel is csak a fülig hatolhatnak, a szívig egyedül Isten Lelke juttathatja el 
azokat. Tisztában kell lennünk a meggyőzés lehetőségének a korlátaival, és 
adottságként kell kezelnünk őket. A hit területén a kényszerítés ellenkezést, 

367 J. Hansen/Ch. Möller, Evangelisation und Th eologie. Texte einer Begegnung, Neukirchen-Vluyn 
1980, 90kk.
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vagy képmutatást szül. Sokan azért választják a képmutatást, mert nem tud-
ják, vagy nem akarják felvenni a harcot az erőszakoskodóval. 
Az elementáris igehirdetésnek prófétai jellege van. Az átlagos gyülekezeti • 
istentiszteleteken hangzó prédikáció többnyire vagy tanító, vagy pásztorló 
feladatokat lát el. A prófétai szó a veszedelemből, a halálból, a bűnből hív ki 
az életre. Úgy különbözik a többi igehirdetéstől, mint a kórház intenzív osz-
tályán folyó munka más osztályokétól.

Nemcsak az evangelizáció, hanem minden prédikáció felelősségtudatból fogan. 
Ezért minden prédikációban meg kell jelenniük az elementáris igehirdetés ismér-
veinek. Általánosságban ez azt jelenti, hogy minden prédikációnak érzékeltetnie 
kell, hogy itt az emberi élet legalapvetőbb kérdéseiről van szó. Az igehirdető fele-
lőssége, hogy ezt kifejezésre juttassa. 

4.3. Imádság és meditáció

Ha a prédikáción kívüli kommunikációt vizsgáljuk a református istentiszteleten, 
akkor azt találjuk, hogy az nagyrészt imádság. Imádságos együttlét Istennel. Az 
imádságos „kilégzés” taktusát folyamatosan kíséri a meditatív „belégzés” eseménye. 
Az egyik ütemre aktivitás, a másikra passzivitás jellemző. Az istentisztelet ily 
módon teljes kommunikáció Istennel. Az igehirdetésben (és az áldásban) Isten 
szól, az imádságban az ember, a meditatív elcsendesedésben pedig a kettő egybe-
forr az emberi lélek mélyén.

Az imádságnak három lényeges mozzanata van:
Az imádság Istenhez fordulás: odafordulás a legnagyobbhoz, a mindent meg-• 
határozó valósághoz. Az imádságban tudatosít az ember a maga számára egy 
olyan létmeghatározó kapcsolatot, ami minden pillanatban érvényes ugyan, 
de meglétének nem vagyunk folyamatosan tudatában. Az Isten-ember reláció 
mindennek kijelöli a helyét és megszabja a helyi értékét az emberi életben. Az 
imádkozás idején ezt a rendező elvet engedjük érvényesülni és a hozzá tarto-
zó rendező erőt hagyjuk működni.
Az imádkozás a keresztyén ember identitásának a része. Imádkozva éljük át • 
magunkat leginkább annak, akik vagyunk, mert lemeztelenítve mutatkozik 
meg igazi kilétünk. Mivel az ember excentrikus lény, csak akkor találhat ma-
gára, ha egy önmagán kívül eső létközponthoz igazodik. Imádság közben az 
ember a Teremtő Istent fogadja el élete középpontjának és kifejezi a készségét 
arra, hogy Istenre tekintettel értelmezze az élettörténete minden elemét.
Az imádkozás aktivitás Istenre nézve. Célja nem Istennek és az Ő akaratának • 
a befolyásolása, hanem az ember önmaga kiszolgáltatása Istennek. Nevezhet-
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nénk ezt a mozzanatot is tudatosításnak, mégpedig a kiszolgáltatottságunk 
tudatosításának, de ennél többről van szó, mert benne az ember akaratlagosan 
tárja fel az élete különböző területeit Isten előtt. 

A meditáció ezzel szemben elsősorban a befogadás aktusa. A meditációnak 
mindig van tárgya: valami, ami az Isten teljességéből megjelent a mi töredékes 
világunkban. Nem Isten a tárgya, hanem valami, ami Istenre utal. Több vallás a 
meditációt az imádság fölé helyezi, holott a meditálónak sohasem közvetlenül 
Istennel van kapcsolata. Istent ugyanis nem vagyunk képesek befogadni. A rela-
tívvá vált, vagyis a teremtett világ elemeihez önmagát adó abszolút lehet a medi-
táció tárgya (pl. egy bibliai mondat, vagy a prédikáció egy-egy gondolata), ami 
rávezet az abszolútumra, Istenre, sőt bizonyos értelemben részesít is Istenben, de 
nem az Isten maga. A meditáló hívő tudatosan, akaratlagosan tartja nyitva a lelkét 
Isten számára, mert vágyakozás van benne Isten és az Ő ajándékai iránt. Nem 
kívánja megszabni, vagy kitalálni, hogy mi legyen az az ajándék, amiben Isten 
megmutatja magát, hanem szinte mindenre úgy tekint, mint valamely Istentől jövő 
üzenet, Isten lényéből származó előleg edényére, hordozójára. Hogy végül meg-
mutatkozik-e az isteni ajándék, az nem a meditáló személytől, nem is az alkalma-
zott módszerektől, vagy technikáktól függ, hanem egyedül Isten Lelkétől.

A szándék, az elhatározás Isten ajándékainak a fogadására, az ember szükséges 
hozzájárulása marad a megajándékozottság csodájához. A meditatív lelkiállapot 
összeszedett, de nem feszült fi gyelem, mely nyomon követi a kívülről érkező hatást 
a belsővé válása útján. Közben a fi gyelem körén kívül marad minden más tényező. 
Mivel a fi gyelem a külső világról a belső világ felé fordul, színesebb, teljesebb és 
intenzívebb lesz az az átélés, ami a külső hatás nyomán keletkezik.368

Meditatív nyitottságra azért van szükségünk az istentiszteleten, mert ezen az 
úton válik belsővé mindaz, amit magunkkal vihetünk, ami hozzáadódhat a lé-
tünkhöz, ami beleépülhet a gondolkodásunkba, érzésvilágunkba, akaratunkba. 
Meditáció által válik az ember többé, mint aki volt. Megvalósul benne Isten aka-
rata, szeretete, ígérete. Míg az imádságban az ember valósul meg, miközben hoz-
záigazodik Istenhez, addig a meditációban Isten válik valóságosan érzékelhetővé 
az ember számára, miközben Ő igazodik az emberi lét korlátaihoz. Mindkettő 
egyformán lényeges és elengedhetetlen a hívő ember életében. Nem is lehet igazán 
sorrendet megállapítani közöttük. Gyakran a meditáció vezet imádsághoz: a meg-
nyílás Isten előtt és a róla szóló üzenet befogadása tesz képessé őszinte megszóla-
lásra, imádkozásra. Máskor meg a mélységből kiáltó, kérő, kereső és zörgető ember 

368 Vö. B. Grom, Religionspädagogische Psychologie, Düsseldorf 2000 (5. kiad.), 155., C. Dahlgrün, 
Christliche Spiritualität. Formen und Tradition der Suche nach Gott, Berlin 2009, 512kk.
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csendesedik el és fogadja Isten válaszát a könyörgésére. A meditáció a könyörgés 
és a dicsőítés között foglal helyet, vagyis imádsággal van körülölelve.

Fundamentalista kegyességi körök óvnak a meditációtól mondván, ha az ember 
a tudati kontroll kikapcsolásával kitárja a lelke ablakait és ajtóit, akkor annak a 
veszélynek teszi ki magát, hogy kétes eredetű szellemi tartalmak áramolnak a 
lelkébe. Valóban kérdés, hogy van-e haszna annak a kitárulkozásnak, amelyben 
az ember nem Istent hívja és várja az életébe. Imádsággal körülfogva azonban van 
értelme a meditációnak. Nélküle ugyanis nagyon felszínes lesz a találkozásunk 
Istennel. Csak a tudatunk legfelső rétege vesz részt benne, a mélymeggyőződésünk, 
az érzelemvilágunk és az indítékaink rendszere érintetlen marad. 

Ha az imádságot úgy tekintjük, mint valóságos kommunikációt Istennel, nem 
pedig egyfajta belső beszélgetésnek tartjuk, akkor vonatkoztathatók rá a kommu-
nikáció általános szabályszerűségei, legalábbis azok, amelyek az üzenetet küldő 
félről szólnak.  

A tranzakció-analízis egyes képviselői foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a 
különböző én-állapotokból kiindulva milyen jellegű imádságok születnek. Hason-
lóan a társas kapcsolatainkhoz, az Istennel való kapcsolatunkban is működik egy 
preferált én-állapot, amely aktivizálódik, valahányszor imádkozunk, Igét hallga-
tunk, vagy éppen Igét hirdetünk.369

a) A szülő-énből kiindulva természetszerűleg ritkábban kommunikálunk Istennel, 
mert az Isten-ember-kapcsolat sajátossága, hogy mi vagyunk a gyermekek, a fi ak, 
Isten pedig az Atya. Mi nem irányítgathatjuk és utasíthatjuk Őt, sem nem szorul 
rá a gondoskodásunkra. Mégis előfordul, hogy a különösen határozott szülő-énnel 
rendelkező hívő emberek (számosan vannak ilyenek) imádságukban „irányító 
szülőként” oktatják ki Istent ígéreteinek megtartására, rendteremtésre ebben a 
rendetlen világban, vagy szólítják fel mielőbbi cselekvésre, közbelépésre. Gyakran 
kérnek büntetést a gonoszokra, vagy intést eltévelyedettekre. Ezek az imádságok 
többnyire nem másokért, hanem mások ellen szólnak.

A „gondoskodó szülői” énből imádkozók szemében is „jókra” és „gonoszokra” 
osztódik az embervilág. Ők azonban nem a negatív táborba soroltak ellen, hanem 
értük imádkoznak: kegyelemért, józan belátásért, erőért, reménységért azok szá-
mára, akik mindezeket maguk nem képesek kérni. Az imádkozásban ezek a hívő 
emberek a nagy közbenjárók. Maguk számára is elsősorban olyan ajándékokat 

369 M. James/L. M. Savary, Befreites Leben. Transaktionsanalyse und religiöse Erfahrung, München 
1980, 149kk.; vö. H.-M. Barth, Wohin – Woher mein Ruf? Zur Th eologie des Bittgebets, München 
1981, 65kk.
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kérnek, amelyek a másokról való gondoskodáshoz szükségesek: türelmet, fi gyel-
mességet, szeretetet, stb.

A szülő-énből imádkozók Istenben is a „szülőit” szólítják meg, kérve és várva 
a saját szülői énjük megtámogatását, kiegészítését. Szövetséges társat keresnek 
Istenben a saját szülő-énjük mellé.

b) A gyermeki én nem ritkán rebellis módon jut szóhoz az imádságokban. Olyan 
élethelyzetekben, amikor az ember ki van szolgáltatva a körülményeknek, s tehe-
tetlensége türelmetlenné teszi, vagy olyan esemény érte, amiért neheztel Istenre, 
könnyen megszólal benne a lázadó, követelőző, panaszkodó gyermek. Az így 
imádkozó személy nagy csalódásokat él át Istennel kapcsolatban, ha a várt segítség 
vagy beavatkozás nem érkezik meg rövid időn belül, és nem olyan, amint azt az 
imádkozó elképzelte. A „rebellis gyermek” imádságai érzelemmel telítettek, szen-
vedélyesek és ellentmondást nem tűrő sürgetés szólal meg bennük. 

Az „alkalmazkodó gyermeki” én-állapotban imádkozó személy többnyire saját 
magával, vagy a hozzá legközelebb állókkal foglalkozik. Ő is Isten segítségét várja, 
de nem a körülményekre, inkább a belső folyamatokra nézve. Tehetetlenségében 
erőt, elhagyatottságában Isten jelenlétével kapcsolatos belső bizonyságot, nehéz-
ségeiben türelmet vár Istentől. Ezeket sem követelőzve, hanem maga iránt szánal-
mat keltve kéri. Ha könyörgése válasz nélkül marad, akkor magában keresi a hibát: 
talán ő volt engedetlen, neki kellene jobbnak lenni, buzgóbban imádkozni, stb. 

Ennek az én-állapotnak felel meg az a gyakorlat is, amikor az imádkozó előre 
kész, vagy kívülről megtanult imát ismétel el. Odáig megy az alkalmazkodásban, 
hogy mások megfogalmazásaihoz igazítja a saját lelkét és lemond arról, hogy 
egyéni gondolatai, kívánságai, érzései, reményei, vagy megköszönnivalói legyenek 
Isten előtt.

A „szabad gyermek” imádsága mindenek előtt dicsőítés, együtt-örvendezés 
Istennel. Ha a porszemnyi teremtmény ad hálát a Mindenhatónak, akkor a meg-
ajándékozottság érzése áll előtérben. Egyrészt felemelő érzés Isten megszabadí-
tottjaként élni, másrészt meg alázatra int az a tény, hogy mindent Neki köszönhe-
tünk. Ez a dicsőítés méltóságteljes, ünnepélyes, magasztaló jellegű. Ha viszont az 
Isten-közelség élménye indít imádkozásra, akkor az együttlét öröme önfeledtséget, 
játékosságot kölcsönöz a dicsőítésnek.

c) A felnőtt-énből fakadó imádság teológiailag fegyelmezett. Formai szempontból 
inkább gondolkodás Isten színe előtt. Hiányoznak belőle az érzelmek, jellemzői 
inkább a tudatos mérlegelés és a józan belátás. Az imádkozó nem kívánja megvál-
toztatni Istent, sem az Ő döntéseit, vagy szándékait, hanem meg akarja érteni 
gondolatait. Megnyugodott lélekkel szeretné kimondani, hogy „legyen meg a Te 
akaratod”.





IV. A VALLÁSOSSÁG MEGÉLÉSÉNEK 
EGÉSZSÉGTELEN FORMÁI

1. Szektásság mint kritikátlan biztonságkeresés

1.1 A szekta természete

A szekta fogalma az elmúlt száz esztendőben nagy jelentésváltozáson ment át. 
Ernst Troeltsch 1912-ben még a következő meghatározást adta: „A szekta szigorú 
és öntudatos keresztyének szabad társulása, akik magukat igazán újjászületettek-
nek tartva lépnek egymással szövetségre, a világtól elszakadnak, kisközösségi 
életformára törekszenek, a kegyelem helyett a törvényt hangsúlyozzák és körükben 
kisebb-nagyobb radikalizmussal a szeretet keresztyén életrendjét valósítják meg, 
s mindezt az eljövendő Isten országa előkészítéseként és várása közben teszik.”370  

Ma a szekta kifejezés már nemcsak a történelmi keresztyén egyházakról le-
szakadt keresztyén közösségeket jelölheti, hanem más vallási meggyőződést kép-
viselő csoportokat, sőt vallástól teljesen független politikai, életvezetési, vagy 
kulturális célokat fanatikusan követő csoportosulásokat is. De a keresztyénség is 
ár nyaltabban gondolkodik a „maga szektáiról”. Míg korábban pusztán az elsza-
kadás ténye alapján fogalmazta meg ítéletét, addig ma már azt kell mondanunk, 
hogy csak az a keresztyén közösség számít szektának,

amely a bibliai kijelentés, vagy a keresztyén életgyakorlat valamely periférikus • 
mozzanatát központivá teszi és az üdvösség kritériumává avatja, 
továbbá ha minden más felfogást kárhozatosnak, s ezért veszedelmesnek • 
bélyegez. 

A szekta szó maga valószínűleg nem a secare, „levágni” latin szóból, hanem a 
sequi, azaz „követni” igéből ered. A hangsúly nem az elkülönülésen, hanem egy 
bizonyos tanítás követésén van.    

Általános meghatározással (tehát nem szorítkozva a keresztény szektákra) a 
szekta olyan vallási vagy ideológiai közösség, amely többnyire egy vezéregyéniség 

370 E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (1912), Tübingen 1994, 
965. A zárófejezet ismét kinyomtatva in: K. Gabriel/H.-R. Reuter (Hg.), Religion und Gesellschaft , 
Paderborn 2006, 117.
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irányítása mellett, az élet legalapvetőbb kérdéseinek megoldását ígérve, szélsőséges 
tanítások elfogadására és praktikák követésére fanatizál, tagjait kivonja korábbi 
szociális közösségükből és egy zárt hatalmi struktúra részévé teszi. A tagok ren-
díthetetlen magabiztossággal vallják és hirdetik, hogy megtalálták az egyetlen 
helyes utat, és megvetéssel vagy sajnálattal tekintenek mindenkire, aki az ő közös-
ségükön kívül van, valamint ellenségesnek tartanak minden világ- és életfelfogást, 
amely az övéktől különbözik.

A fenti változásokat jól érzékeltetheti egy rövid történeti visszapillantás. A XIX. 
század azoknak a kisegyházaknak a születési időszaka volt, amelyeket az hívott 
életre, hogy bizonyos vallási szükségletek sem a katolikus, sem a protestáns egy-
házakban nem elégülhettek ki, vagy pedig valamely bibliai igazságot egyik törté-
nelmi felekezet sem vett elég komolyan. E közösségeknek nagy részét ma már nem 
tekintjük szektának, de nem a modern szabadelvűségnek engedve változott meg 
a véleményünk róluk, hanem azért, mert sem a sajátos tanításuk abszolutizálása, 
sem a kizárólagosság nem jellemző rájuk.371  

A nyugati világban a XX. század ’60-as éveiben ütötte fel a fejét ismét nagy 
méretekben a szektásodás jelensége. Ekkorra esett a vietnami háború, ami sok 
fi atalt kiábrándított a felnőttek értékrendjéből, robbanásszerűen terjedni kezdtek 
a drogok, a szexuális forradalom ekkorra döntötte le a morális bástyák jó részét, 
és – nem utolsó sorban – összeomlott a hagyományos polgári családmodell. Ezzel 
egyidőben fellángolt az érdeklődés a keleti vallások bölcsessége és misztikuma 
iránt.

Kiüresedettségében és hontalanságában sok fi atal keresett magának a megszo-
kottól eltérő élményeket, a családhoz képest alternatív közösséget, határozott cé-
lokat, valamiféle életrendet – s találta meg mindezeket egy szektás közösségben. 
Ezek részben politikai, részben keleti vallási színezetű (meditációs-misztikus) 
szekták voltak. 

A nyolcvanas években jelentek meg azután az ún. „tudattágító” szekták. Ezek 
azt ígérték, hogy az általuk kínált módszerek segítségével az egyén megsokszoroz-
hatja lehetőségeit. Koncentrálóképességet, érzelmi érzékenységet, önbizalmat ja-
vító pszichológiai tréningek segítségével próbálták meggyőzni az érdeklődőket 
arról, hogy mindenki megvalósíthatja az élete nagy álmait, de ehhez ki kell ak-
náznia, és be kell vetnie minden, addig szunnyadásra kárhoztatott képességét. Az 

371 A továbbiakhoz lásd M. T. Singer/J. Lalich, Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und 
wiedergewinnen können, Heidelberg 1997, 60kk.; K. Th omas, Religiöse Träume und andere 
Bilderlebnisse, Stuttgart/Hamburg 1994, 241kk.; a témához lásd még: Mervay M., A szekták a gyer-
mekvédelem szempontjából, Budapest 2004.; Protestánsok – kis egyházak – szekták, Ökumenikus 
tanulmányi füzetek 2. szám, 1991.; Nagy A. M., Liberálisok, fundamentalisták, evangelikálok, Sáros-
patak 2000.
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ember nem is csak az anyagi világ fölött nyerhet uralmat, hanem behatolhat a 
szellemi világba is, s az ottani erőket is a maga javára fordíthatja. 

A mai palettán megtalálhatók mindazok a csoportosulások, amelyek az elmúlt 
30-40 év folyamán jöttek létre. Az utóbbi évtizedek fejleményei azt mutatják, hogy 
egyre nagyobb teret hódítanak a szektás jellegű nem vallási közösségek. Bár ezek-
ről is elmondható, hogy különféle pszichikus szükségletek mellett spirituális igé-
nyeket is kielégítenek.

Milyen általános jellemzői vannak a szektáknak?
Rainer Preul372 három alapelv érvényesülését véli felfedezni minden szektás 

jellegű közösség életében:

a) A szektás közösségek élén mindig találunk egy feltétlen tekintélyt élvező vezér-
egyéniséget és vezéreszmét. E kettő úgy kapcsolódik össze, hogy a vezéregyéniség 
szuggesztív erővel képviseli az eszmét, amit a tagok elfogadnak, meggyőző erejű 
hirdetőjét pedig azonosulási személyként, követendő példaként tisztelik. A vezető 
egy hierarchikus hatalmi rendszer csúcsán helyezkedik el. Misztikus képzetekre 
alkalmat adó távolságban van az egyszerű szektatagoktól. „Alászállásai” mindig 
különleges alkalmak. Szónoklatai, tanításai az isteni kinyilatkoztatás igényével 
lépnek fel, és ilyen hatást is gyakorolnak a hallgatókra. Mivel a magánélete a tagok 
szeme elől el van zárva, bölcsességéhez, életszentségéhez, tökéletességéhez nem 
férhet kétség, s mindenki kész elfogadni róla azt is, hogy korábbi életében csodá-
latos események átélője volt. Így idealizálódik a vezér személye és az ő életpéldá-
jának megvalósítása lesz minden tag számára a legfőbb elérendő cél.

A szektavezér tehát önjelölt személy, aki abban a tudatban él (vagy azt akarja 
elhitetni magáról), hogy különös küldetése van, és különös tudást birtokol. Ez a 
magabiztosság bátorítja fel arra, hogy teljhatalommal uralkodjon a tagok fölött. 
Személyes varázsa eltereli a fi gyelmet az általa működtetett hatalmi manipuláci-
ókról, totális kontrollról és a függő helyzetbe hozás trükkjeiről. A vezető hatalmi 
pozíciója két dolgot elképzelhetetlenné tesz: a demokratikus szerveződést és azt, 
hogy személyét ne övezze a tagok részéről feltétlen tisztelet (pl. hogy kritizálják 
őt). A szektavezér halálát követően a közösséget csak az mentheti meg a szétdara-
bolódástól, ha a vezér előre megnevezi utódját, vagy a személyét azonnal „szentté” 
avatják, és hozzá képest mindenki továbbra is egyszerű tag marad.

372 R. Preul, So wahr mir Gott helfe! Religion in der Gesellschaft , Darmstadt 2003. 106kk. Hasonló 
jellemzőket nevez meg F. W. Haack: 1) a megmentés-elv érvényesülése, 2) a szent mester jelenléte, 3) 
a családiasság légköre, in uő., Jugendreligionen, München 1987, 159.
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b) A szekták további jellemzője az, hogy identitásváltást követelnek tagjaiktól. 
Szakítaniuk kell korábbi önmagukkal, és egészen oda kell szánniuk magukat a 
közösség céljaira. Nincs mód a korábbi baráti kapcsolatok fenntartására, sokszor 
még a hivatás feladását is megkövetelik, valamint elvárják, hogy mindenki szakít-
son, vagy legalább lazítsa meg a kapcsolatát a családjával. A változásnak megté-
résszerűnek kell lennie. Utána az élet egészen más szabályszerűségek szerint 
folytatódik.

Ennek érdekében a szektavezér és a régebbi tagok a meggyőzés minden eszközét 
hajlandók bevetni. Nem riadnak vissza a legradikálisabb módszerektől sem (pl. 
agymosás).

c) A harmadik fő jellemző a kiválasztottság-tudat. A szekta tagjai másféle világba 
érkeztek, ami alapjaiban különbözik addigi világuktól. Ez az igazán szent, a való-
ban szép és jó világ. Minden, ami kívül van rajta, gonosz, kárhozatra méltó, rom-
lott és számtalan baj forrása. Meg kell szüntetni vele minden kapcsolatot. A 
szekta ügyel arra, hogy folyamatosan elevenen tartsa ezt az ellenségképet. A világ-
tól történő elfordulás másik oldala a befelé fordulás, a misztikumban, meditációban 
való boldogságkeresés. A szekta belső világa és a külvilág között áthidalhatatlan a 
szakadék. Ez nemcsak a sajátos gondolkodásmódban, hanem az eltérő életgyakor-
latban, sőt még különös nyelvezetben is kifejezésre jut. A következmény nyilván-
valóan a függőség teljessé válása. Miután mindenki hasonló átalakulási folyamaton 
esik át, igen erős a csoportkohézió. A tagok egyénileg is felelősséget éreznek egy-
másért, nem kerülhet sor elmagányosodásra. Az önállóság föladásának a jutalma 
az elfogadottság, a biztonság és a kiszámíthatóság érzése a csoporton belül. 

Ezeknek az alapvető jellemzőknek további részletezését találjuk Hansjörg Hem-
minger373 felsorolásában:

igény az igazság egyedüli birtoklására szemben ugyanazon tradíció más kö-• 
zösségeivel,
a megmentés, megváltás vagy üdvösség monopolizálása,• 
mindenhatósági képzetek, irreális elképzelések a lehetőségekről, öntúlérté-• 
kelési gondolatok,
a gondolkodás fekete-fehér szerkezete, amely abszolút helyes és abszolút hamis • 
kategóriákba osztályoz minden megállapítást,
világnézeti megalapozású mágikus gondolkodás,• 
szigorú bezárkózás kifelé, szokatlanul erős csoportkohézió,• 

373 H. Hemminger, Grundwissen Religionspsychologie, Freiburg etc. 2003, 233. Hasonló jellemző-
ket találunk in: A. R, Pratkanis/E. Aronson, A rábeszélőgép, Budapest 1992, 181kk.
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totalitárius belső csoportstruktúra merev hierarchiával,• 
a vezetés erős ellenőrzési rendszert tart fenn, szigorú parancs-engedelmessé-• 
gi viszony érvényesül fentről lefelé,
a vezetés beleszólása a tagok hétköznapi életének alakításába,• 
személyi kultusz a csoport központi személyisége körül, egyszersmind a tagok • 
elszemélytelenítése,
belső megfi gyelési- és besúgórendszer, titkosszolgálati jellegű módszerek al-• 
kalmazása a külső ellenséggel szemben,
erős elit-, ill. kiválasztottság-tudat a csoporttagokban, önidealizálás és mások • 
démonizálása.

1.2. A szekta működése

a) A tagok toborzása 
A tagtoborzásnak öt fokozata van: 1. kontaktus-felvétel a reménység szerinti 
szektataggal, 2. meghívás egy szép helyre, különös eseményre, sokat ígérő talál-
kozásra, 3. első találkozás a közösséggel (szeretetbombázás), 4. további találko-
zások biztosítása (az elérhetőség megbeszélése, a folytatás konkretizálása a köze-
li jövőben).

A legtöbb szekta tagjai az ismerőseik körében toboroznak (ritkábban fordul elő, 
hogy idegenekhez csöngetnek be, vagy idegeneket szólítanak meg, mint pl. a Je-
hova Tanúi). Főleg magányos, sérülékeny, vagy átmeneti krízisidőszakot megélő 
embereket szólítanak meg. A toborzó személy fi gyel arra, hogy a megszólított jó 
benyomást szerezzen róla, érezze kedvességét, felelősségtudatát, törődését. 

Ha sikeres az első kontaktus és további találkozásokra is remény van, akkor a 
toborzó személy (beszervező) olyan információkat gyűjt a potenciális tagról, me-
lyek segítségével azt a benyomást keltheti, mintha azonos lenne az érdeklődésük, 
hasonlóan gondolkodnának, ugyanolyan szokásaik és tulajdonságaik lennének.374 
Ezzel igyekszik szimpátiát ébreszteni és érdeklődést kelteni a saját személye iránt. 
Jóllehet a beszervező az újabb találkozáskor csak tükrözi a megnyerendő személy 
felé mindazt, amit sikerült megtudnia beállítottságáról, kedvenc időtöltéséről, 
érdeklődési köréről, és csak azt a látszatot kelti, mintha ezek a saját jellemzői len-
nének, mégis azonnal megteremtődik a bizalmi alap a továbblépéshez, nevezetesen 
a meghíváshoz egy közösségi rendezvényre, előadásra vagy tanfolyamra.  

Vannak olyan szekták, amelyek fedőszervezeteket működtetnek: civil szerve-
ződéseket, egyesületeket, klubokat, hobby- vagy életmódcentrumokat, vendéglátó 

374 M. T. Singer/J. Lalich, i.m. 141. Lásd a továbbiakhoz ugyanott.
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egységeket, szálláshelyeket, stb. Szolgáltatásaikat az első érdeklődéskor meglepő-
en kedvező árakon (némelyiket ingyen) ajánlják. Persze nem tüntetik fel a háttér-
ben lévő közösség nevét, hanem arra csak idővel derül fény, amikor már az illetőt 
sikerült lekötelezetté tenni. A legtöbb emberben ugyanis a tartozás érzését és a 
törlesztés igényét kelti, ha „önzetlenül” kapott valamit.375 A toborzó szektatag 
részéről is az első akciók még felajánlásszerűek, pl. hogy ő szívesen elviszi az ille-
tőt a szekta valamely alkalmára. A meghívás általában egy közeli időpontra (eset-
leg mindjárt aznapra) szól, hogy a meghívottnak ne legyen ideje mérlegelni, hogy 
elfogadja azt, vagy sem. 

Az első találkozás a szektával igen kellemesen szokott telni. Gyakran tartozik 
hozzá közös étkezés, amelyen az újonnan jövő meghívottként vehet részt. Ennél 
még fontosabb, hogy a jelenlevők valósággal bombázzák őt a szeretetükkel. Min-
den megnyilatkozását érdeklődéssel fi gyelik, igyekeznek kitalálni és teljesíteni a 
kívánságait, éreztetik vele, hogy ő nagyon fontos a számukra. Visszajelzéseik 
bővelkednek a megerősítésben. A szeretet-bombázás szinte kivétel nélkül nagyon 
hatásos. Az emberek többsége – de a szektatagnak kiszemelt személy mindenkép-
pen – vágyik elfogadásra, támogatásra, megbecsülésre, fi gyelemre, fészek-melegre. 
Abban nincs is semmi kivetnivaló, ha mindezt egy közösség nyújtani képes a 
betérőnek. Problémás viszont, ha az illető ezután nem döntheti el szabadon, hogy 
milyen gyakran és milyen intenzitással kíván élni a számára felkínált szeretettel.  

Az újonnan jöttekkel kapcsolatban alkalmazott technikákhoz tartozik még, 
hogy a tagok a közülük valókat és a vezetőt dicsérik, különös személyeknek tün-
tetik fel, akikkel érdemes találkozni, akiket feltétlenül közelebbről meg kell ismer-
ni. A pozitívumok hangoztatása mellett teljesen hiányzik a negatívumok kimon-
dása. Az új személyt is igyekeznek megakadályozni ebben. Ha kritikájának vagy 
kételyeinek akar hangot adni, azt azonnal bagatellizálják, vagy egyöntetűen a 
maguk pozitív tapasztalatait állítják szembe vele. Általános érvényű szabály, hogy 
nem tudja sokáig fenntartani a véleményét az, aki úgy érzi, hogy mindenki más 
egyetért valamiben ővele szemben. Különösen hatékony az első találkozás, ha egy 
többnapos konferencián, szemináriumon, vagy hitmélyítő alkalmon történik, ami 
valamely távoli helyen van megrendezve. Idegenben mindenki könnyebben enged 
az alkalmazkodást elváró közösségi nyomásnak.

Az ilyen rendezvények programját, amint a szekta egyébkénti életrendjét is, 
nagyon sűrűre tervezik, hogy ne legyen mód az elgondolkodásra, az élmények 
feldolgozására, esetleges ellenvélemény kialakítására. 

 

375 Vö. a „viszonzás parancsolatáról” írtakat in: Síklaki I., A meggyőzés pszichológiája, Budapest 
1994, 80k.
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b) Agymosás
 A szektába való sikeres betagolás után kerül sor a gondolkodás és a beállítódás 
átprogramozására és egy új identitás felépítésére.376 Ennek az igen radikális be-
avatkozásnak a legfőbb célja, hogy az érintett személy világ- és életszemléletét úgy 
változtassák meg, hogy azt maga se vegye észre. Ezért a hatalmaskodás eszközéül 
nem szigort vagy különféle fenyegetéseket használnak (az ugyanis védekezésre 
késztetné az egyént), hanem a vezető szuggesztív erejét, melynek segítségével a 
tagok fanatizálhatók meghatározott, ugyanakkor idealisztikus célok elérésére, 
továbbá a csoportnyomást, amivel szemben az egyén nem tud sokáig védekezni. 

Az átalakítási folyamat első fázisában a meglevő identitás elbizonytalanítása 
történik. Erre szolgál mindenek előtt a kezdő szektatag addigi életének démonizálá-
sa. Gonosz, bűnös és kárhozatos volt minden, amit addig tett, és ahogy addig 
gondolkozott, s boldog lehet, hogy mindezt maga mögött hagyhatja. A közösség-
ben, ahol mindenki őszintén előtárja élete sokféle szennyét, neki is meg kell nyíl-
nia, fel kell fednie minden sebét, minden titkos gondolatát, rejtett vágyát, s nem 
utolsó sorban a bűneit, amelyeket maga előtt is szégyell. Ehhez biztosítja ugyan a 
csoport az elrejtettséget, egyúttal azonban védtelenné, sebezhetővé, tehetetlenné 
és szorongóvá is teszi az őszintén megnyilatkozót. Fokozatosan elmosódnak az 
illető én-határai, elveszti önállóságát, és befolyásolhatóvá, formálhatóvá válik. 
Vagyis örömmel fogad mindent, amiben valamiféle kapaszkodót talál. 

A kiszolgáltatottság-érzést tovább erősíti, hogy a szekta igyekszik az új tagot a 
régi környezetétől teljesen elválasztani. Szülei, testvérei, régi barátai mind a vesze-
delem fi ai. Korábbi hivatása, kedvelt olvasmányai, szokásai a régi életének félel-
metes kísértetei. Fel kell tehát számolnia a kapcsolatát a korábban fontosnak 
tartott személyekkel, esetleg fel kell hagynia korábbi hivatásával is, így elveszíti 
identitása összes szociális támpontját. Egyénisége megszűnésével azután kész lesz 
magát egészen átadni az új közösségnek és mindenét az ő rendelkezésükre bocsá-
tani.

Ezt követi az átformálódás fázisa. Tájékozódási pontok híján, totális tanácsta-
lanságban rendkívül fogékonnyá válik az illető a mindenki által példaképként 
tisztelt vezető tanításaira és útbaigazításaira. Szigorú és szoros napirend gondos-
kodik arról, hogy ne legyen a tagoknak idejük önálló gondolkodásra. Egyre nyil-
vánvalóbb, hogy erre nincs is szükség, hiszen gondolkoznak helyettük, meghoznak 
minden döntést, nekik csak engedelmeskedniük kell. Szent és sérthetetlen a tan-
rendszer és az életrend csakúgy, mint az, ahogyan a vezető aktualizálja, értelmezi, 
vagy éppen módosítja azt. Mindenkinek hálás szívvel kell fogadnia, és szívébe kell 
zárnia a hallottakat, hiszen ez az egyetlen igaz út, és egyedül ez vezet az életre. 

376 M. T. Singer/J. Lalich, i.m. 82kk., vö. Síklaki, i.m. 87k
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Minden más tanítás, gondolat és életgyakorlat a halálba visz. Kritikának, vagy 
változtatási javaslatnak nincs helye. Elmenni sem lenne értelmes, mivel a kifelé 
vezető út a veszedelembe visz.

A csoport által gyakorolt lelki nyomásnak rendkívül nagy jelentősége van ebben 
a fázisban. A csoporttagok viselkedésükkel bemutatják az újonnan érkezőnek, 
hogy a vezető által képviselt út járható, ők mindnyájan ezen haladnak. Az ebben 
tanúsított egységességük csábít az utánzásra. Az újonc hamar megtanulja a szek-
ta nyelvezetét, s ezzel együtt a gondolkodásmódot is elsajátítja. Mindenki ellenőr-
zi, fi gyeli a fejlődését, szurkol neki, és megdicsérik minden új lépésért. Ha nem 
haladna megfelelő tempóban előre, akkor a számára egyetlen szeretetforrást, a 
többiek elfogadó viszonyulását veszélyeztetné.   

Segít az azonosulásban és a fejlődésben a kiválasztottság-tudat. Ezt kezdetben 
kollektíven éli át az újonnan csatlakozó, individuális vonásokat csak akkor vesz 
fel, amikor már az illető önálló feladatokat, kiemelt szerepet, vagy missziói meg-
bízást kap a közösség vezetőjétől. 

E történések nyomán jön létre és fi xálódik a harmadik fázisban az új identitás. 
Mivel a szekta teljesen zárt világ, a maradóknak nincs más lehetőségük, minthogy 
maradéktalanul felvegyék a szekta-identitást, s megpróbálják azt egyénileg a lehe-
tő legtökéletesebb szintre fejleszteni. A szektában az emberek általában biztonsá-
got, elrejtettséget keresnek. Ezt meg is találják, bár olyan áron, hogy önmagukat 
közben elveszítik.

Az agymosás folyamatának ismertetése után a teljesség kedvéért meg kell még 
említenünk, hogy jelentős kutatók nem osztják, vagy legalábbis erősen kritizálják 
azt az elméletet, mi szerint a szektákhoz való csatlakozás és későbbi ragaszkodás 
mindig erőszakos (de ügyesen álcázott) gondolkodás-átalakítás és identitásátépí-
tés eredménye. Bár mindenki elismeri, hogy a szekták a fent felsorolt technikák 
többségét ilyen-olyan arányban alkalmazzák, és mindent elkövetnek, hogy a po-
tenciális tagokban függőséget alakítsanak ki, nehezen bizonyítható, hogy a beszer-
vezés eredményessége kizárólag az agymosásra lenne visszavezethető, és ne men-
nének végbe esetenként valódi „megtérések”. Tény, hogy a „meggyúrtak” és a 
maradandóan betagolódók aránya a legtöbb szektánál igen „rossz”. Vagyis az 
agymosás feltehetőleg azoknál igazán eredményes, akik pszichikus adottságaiknál, 
vagy egyéb körülményeknél fogva nagyon rászorulnak a szekta által kínált „ja-
vakra”.377 

377 Vö. Török P., És (a)mikor destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete, 
Budapest 2007, 44kk. Török részletesen ismerteti az agymosás-elmélettel szemben felhozható ellenér-
veket is. Vö. E. Barker, Megtérés vagy agymosás, in: Lugosi Á/Lugosi Gy. (szerk.), Szekták – Új vallási 
jelenségek, Budapest 1998, 136kk.
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c) Pszichológiai meggyőzési technikák
A szekták vezetői ösztönösen értenek ahhoz, hogy miként lehet a hallgatókat úgy 
befolyásolni a saját céljaiknak megfelelően, hogy azok azt ne vegyék észre.

A neves hipnoterapeuta, Milton H. Erickson világossá tette, hogy a szuggesztió 
nem akkor a leghatékonyabb, ha egy erős akaratú személy közvetlen utasításokat 
adva kényszeríti rá a szándékát másokra, hanem ha az utasítás rejtett, s azt a be-
nyomást kelti, mintha az illető minden meggyőzéssel szemben a saját akaratát 
érvényesítené. „A valódi meggyőző hatást az önmeggyőzés útján érhetjük el.”378

Egy ilyen manipulációhoz érdemes a hallgatók ambivalens érzéseit igénybe 
venni. Ha például a gyermekkor félelmeit, elhagyatottság-érzéseit emlékezetbe 
idézzük, akkor könnyen elérhető, hogy a szülőkkel kapcsolatban negatív érzelmek 
ébredjenek, s kívánatossá váljon az „új családba” való betagolódás. Ott minden 
rossz volt, itt minden jó – az ambivalencia feloldódik, s az érzelmek egyértelműen 
pozitív és negatív részekre hasadnak szét.

Szintén a fekete-fehér gondolkodás jegyében alkalmazzák a szekták az élettör-
ténet-elmondás gyakorlatát. A régebbi tagok úgy mesélik el az életüket, hogy a 
közösségre találás előtti időszakot kizárólag sötét színekkel ecsetelik, amiben 
semmi öröm, semmi szeretet, semmi jó nem volt, csak szenvedés, nyomorúság, 
önámítás és bűn. Szöges ellentétben áll ezzel a mostani életük, amelyben megta-
lálták a boldogságot. Az új tagok hamar elsajátítják az élettörténet-elmondásnak 
ezt a sémáját. „Minél szörnyűbbnek mutatják be a múltjukat, annál több dicsére-
tet kapnak a vezetőtől.”379

Robert B. Cialdini a befolyásolás lélektanáról írt nagysikerű könyvében380 fel-
sorolja azokat a lélektani elveket, amelyeket a reklámipar képviselői és természe-
tesen a szekták előszeretettel alkalmaznak a meggyőzés szolgálatában. Ezek a 
következők:

Elkötelezettség és következetesség-elv• : Igényünk van arra, hogy a különböző 
időpontokban tanúsított viselkedésünk összehangolt legyen. Ezért ha valaki 
egy csoportnak elkötelezte magát, és ezt megszegi, akkor bűntudatot fog 
érezni. A szekták különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tagok lekötele-
zetteknek érezzék magukat. A közösséggel történő szakítás esetére pedig a 
lehető legnagyobb borzalmakat helyezik kilátásba (szerencsétlenségek az 
életben és az üdvösség elvesztése).
Kölcsönösség-elv• : Ha valamit kaptunk, akkor megpróbáljuk azt ugyanolyan 
mértékben viszonozni. Akit étkezésre meghívtak, és aki a meghívók fi gyel-

378 Síklaki, i.m. 130k.
379 M. T. Singer/J. Lalich, i.m. 198.
380 R. B. Cialdini, A befolyásolás lélektana, Zsámbék 1999. M. T. Singer/J. Lalich is felismeri a 

Cialdini által leírt elveket a szekták meggyőzési technikáiban, i.m. 203k.
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mességét elfogadta, annak az az érzése támad, hogy viszont-jótettekkel tar-
tozik a meghívóknak. Valójában erre nem is kell fi gyelmeztetni az embereket, 
csupán az ajándékozás „önzetlenségét” kell egyértelművé tenni.
Társadalmi bizonyosság elve• : A környezetünkben akaratlanul is megpróbáljuk 
megfejteni, hogy mások mit tartanak helyesnek, milyen meggyőződés alapján 
járnak el a dolgaikban és mit várnak el a többiektől. E tájékozódás következ-
ménye az lesz, hogy mintegy magától elindul az alkalmazkodás folyamata. 
Minél elfogadóbb a környezet, annál észrevétlenebbül történik meg a beil-
leszkedés. A szektás közösségben az újonnan érkező olyan környezetben ta-
lálja magát, ahol az emberek a szokásostól eltérően, meghatározott szabályok 
szerint viselkednek. Abból kell tehát kiindulnia, hogy csak akkor viselkedik 
korrektül és helyesen, ha megfelel az elvárásoknak.
Tekintély-elv• : Számtalan vizsgálat bizonyította már, hogy lelkünk mélyén 
mindannyian elkötelezetteknek érezzük magunkat a tekintélyszemélyek iránt. 
Tekintélyi alapon olyan tettekre lehet rávenni valakit, amilyeneket saját fele-
lősségre és a maga erkölcsi meggyőződése alapján soha nem vinne véghez. A 
tekintély segítségével tehát rendkívüli mértékben lehet befolyásolni az embe-
rek gondolkodását és cselekvését. A szektavezér általában magasabb rendű 
tudást, emberfeletti erőt és különleges küldetést tulajdonít magának, s ezzel 
olyan tekintélyre tart igényt, ami feltétlen engedelmességet követel.
Szeretet-elv• : Szívesen járunk a kedvébe annak, aki érdeklődik irántunk, aki 
jót akar nekünk, és akiben hasonló tulajdonságokat fedezünk fel, mint amik 
bennünk is megvannak. Ha szeretetbombázás és más taktikák nyomán az 
újonnan csatlakozóban az az érzés támad, hogy őt elfogadják és szeretik, és 
a maga részéről is vonzalmat érez a csoport tagjai iránt, akkor megerősödik 
benne a készség az alkalmazkodásra és az engedelmességre.
Hiány-elv• : Ha vonzóvá vált valami a számunkra, akkor úgy érezzük, hogy 
nem szabad késlekednünk a megszerzésével, mert könnyen lemaradhatunk 
róla, elszalaszthatjuk a nagy alkalmat. „Akinek azt mondják, hogy a csoport 
nélkül nem lesz stressz-mentes az élete, sem nem juthat kozmikus tudatra 
vagy boldogságra, de elszalaszthatja az alkalmat arra is, hogy számára minden 
megváltozzék és bizonyos képességek birtokosává váljon, az ösztönzést érez 
a csoporthoz való csatlakozásra.”381 

381 M. T. Singer/J. Lalich, i.m. 204.
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1.3. Kik a veszélyeztetettek?

– Mindenki vágyik arra, hogy egy folyton változó világban, a kiszámíthatatlanság, 
a döntéskényszerek, a kapcsolatvesztés, és az elmagányosodás fenyegetettségében 
biztonságot adó közösségre találjon. 

– Mindenki keresi önmagát, szeretne tisztában lenni egyszeri voltával, külde-
tésével, személye értékeivel. Olyan élethelyzetekben különösen is felerősödik ez az 
igény, amikor valamely sikertelenség, megaláztatás, vagy szerepváltás aláássa az 
identitásérzetet.

– Minden ember ki akar igazodni a világ eseményei között, és szívesen belete-
kintene a jövőbe, hogy megtudjon valamit a végkifejletről.

– És mindenkinek van olyan vágya, hogy legyen valamiféle morális rend a vi-
lágban és az emberi kapcsolatokban. Főleg akkor erősödik ez meg, ha az embert 
igazságtalanságok érik, vagy másokkal kapcsolatban látja ugyanezt és tehetetlen 
ellene. 

A szekta valamennyi felsorolt igényre határozott és megfellebbezhetetlen ma-
gabiztossággal kínál választ. Ezért az életben elbizonytalanodók mindig alkalmas 
célpontok a szektába toborzók számára. 

Van olyan szakember, aki óvva int mindennemű hamis önbizalomtól, mondván: 
mindnyájan kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor hirtelen kapaszkodóra van 
szükségünk, s ha ilyenkor belekerülünk egy szekta hálójába, utána esetleg már 
nem sikerül kiszabadulni belőle.

Azok, akik maguk nem képesek megtalálni a fenti igényeikre a kielégítő meg-
oldást, többnyire hálásak, ha olyan kínálatokat kapnak, amelyek felmentik őket a 
keresés nehéz feladata alól. Ezért könnyen fellelkesíthetők, sőt fanatizálhatók egy-
egy szekta részéről. Növeli a veszélyhelyzetet, ha bizonyos pszichikus diszpozíciók 
alapján különösen is vonzók a szélsőséges, vagy legalábbis egyoldalú, árnyalatok 
nélküli, fekete-fehér színekben megjelenő megoldások.

A szektásság érzelmi-indulati oldala a kutatók többsége szerint a fanatizmus 
jelenségével írható le. Minden szektás ember – néhány haszonélvezőt leszámítva 
– fanatikus, és minden fanatizmusra hajló ember ki van téve annak a veszélynek, 
hogy egyszercsak valamely szektás csoportosulásban találja magát. A fanatikus 
emberek lelki-világát nagyon nehéz feltárni, mert heves indulatokkal állnak ellen 
minden olyan kísérletnek, amely a lelkük mélyén meghúzódó szorongást és ag-
resszivitást szeretné felszínre hozni. Sokkal megnyugtatóbb számukra ezeknek az 
érzelmeknek a teljes elrejtése olymódon, hogy a gonoszságok és a szorongások 
„valódi” okait kívül, a hitetlen világban vélik felfedezni.   
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A pszichoanalitikus tárgykapcsolat-elmélet, Melanie Klein382 nyomán a fanati-
kus reakciómódok hátterében a szeretet és a gyűlölet érzései közötti archaikus 
„hasítás” lelki mechanizmusát sejti. Már az első életév második felében szerez a 
csecsemő, a kellemes élményeken túl, negatív tapasztalatokat is az anyával kap-
csolatban. Ezeket még nem tudja összeegyeztetni a pozitív, örömteli élményekkel, 
ezért egymástól elkülönülve áll elő benne egy „rossz” és egy „jó” anya képe (para-
noid-skizoid pozíció). Az egyik iránt a düh és gyűlölet érzéseit táplálja, a másik 
iránt pedig szeretetet érez. A második életév kezdetétől kapcsolódik össze a két 
kép, ami nyomban bűntudat forrása is lesz a szeretett személy iránti gyűlöletérzés 
miatt (depresszív pozíció). A pozitív és negatív élmények integrálása árnyaltabb, 
érettebb viszonyulási módot eredményezne, ugyanakkor sokkal nehezebben vi-
selhető el, ezért folyamatosan kísért a visszanyúlás az egyszerűbb, hasításos meg-
oldáshoz. Az élet későbbi szakaszaiban is minden vegyes érzelmektől terhelt, 
kritikus élethelyzet előhozza az érzelem-megosztás lehetőségét, amely – ha látszó-
lagosan is – módot ad a bűntudattól és a szorongástól való „szabadulásra”. 

A szektás fanatizmusban a világ jó és rossz, világos és sötét, szent és bűnös, 
tiszta és tisztátalan, szeretetre méltó és gyűlöletes régiókra esik szét. A jelenség 
egyik kutatója, Peter Conzen szerint az ilyen leegyszerűsítő fekete-fehér felosztá-
sokban az ambivalencia elviselésének a képtelensége mutatkozik meg. Valójában 
visszacsúszás ez egy gyermeteg valóságészlelési és problémakezelési pozícióba. S 
itt nem a „lelkek megítélésének”, a józan különbségtételnek és a világos látásnak 
a bölcsességéről van szó, hanem egy „harcias szellemű attitűdről, amely minden 
áron védelmezni és erősíteni akarja a jó megtestesítőjét és szorong attól, hogy a 
gonosz a jót üldözni fogja, átjárja, megmérgezi. Ez végül ahhoz a folyton visszaté-
rő őrült képzethez vezet, hogy a gonosz megsemmisítésével egyszerre megteremt-
hető egy igazságos, ideális, tiszta világ, melyben szeretet és harmónia uralkodik.”383 
Valahányszor ez a szellem jutott uralomra a világban, istent kezdett el játszani az 
ember és a legsátánibb tettekre ragadtatta magát. 

A szekták tagjainak fanatizmusában középponti szerepet játszik az előbb vázolt 
kettős szemlélet: hibátlanul jó az a tanítás és életmodell, amit a szekta képvisel, 
feddhetetlenek az eszme zászlóvivői és mindazok, akik mögéjük sorakoznak, 
gonosz viszont mindenki és ártalmas minden, aki és ami a körön kívül található. 

382 Vö. M. Klein, Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse, Hamburg 
1972, főképp 144kk.

383 P. Conzen, Fanatismus. Psychoanalyse eines unheimlichen Phänomens, Stuttgart 2005, 22. Lásd 
a továbbiakhoz Conzen fejtegetéseit. A szektásságot H. Hemminger is a fanatizmussal hozza összefüg-
gésbe, in: i.m. 201kk. Korábban a pszichiáter G. Hole vizsgálta behatóan a fanatizmus pszichológiai 
gyökereit és mutatta ki az összefüggéseit a fundamentalista vallásossággal in: G. Hole, Fanatismus. Der 
Drang zum Extrem und seine psychologischen Wurzeln, Freiburg 1995.
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Az egyébként nagyon bonyolult világ, amelyben élünk, így egyszerűvé, átlátható-
vá válik. A szorongó, bűntudattól terhelt, belső összevisszaságoktól szenvedő, el-
bizonytalanodott egyén lelkében „letisztul” minden, s még abban az örömben is 
része lehet, hogy ő maga a szentek világához tartozhat, és biztonságot élvezhet 
mindennel szemben, ami veszélyt jelentene a számára. A fanatizmust tehát úgy 
kell felfognunk, mint „a psziché vészreakcióját”384 olyan esetekben, amikor az 
ember identitása veszélyben forog. Komolyabb veszélyeztetettség esetén az én már 
nem tudja ellátni szintetizáló funkcióját. Képtelen a környezeti elvárások, csábí-
tások és kínálatok, másfelől a belső indíttatások, a már kialakult lelki struktúrák 
és tapasztalatok között egyensúlyt teremteni, vagy egyáltalán kiigazodni. A teljes 
szétesés ellen egyik leghatásosabb védekezés az elhatárolódás, bizonyos hatások 
kizárása az életből. Minél nyomasztóbb az egyén lelkében a belső bizonytalanság, 
s minél inkább eltér a normálistól a belső késztetése identitása stabilizálására, 
annál valószínűbb, hogy a kiútkeresése fanatikus színezetet ölt. P. Conzen így 
fogalmaz: „Mindenütt, ahol az embereket elborítja a félelem, a szégyenérzet vagy 
a harag, fennáll annak a veszélye, hogy az egyén és a világ kapcsolata és összetar-
tozása felbomlik, és az emberek hajlamosakká válnak arra, hogy totalisztikusan 
rendezzék újra a valóságról alkotott képüket. A mélységesen felzaklatott én egy-
szerűbb képletek szerint építi fel újra a valóságot, és a világot egészen önkényes 
alapon a jó és a rossz kategóriáival írja le.”385 Neki magának természetesen a leg-
nagyobb határozottsággal a jó oldalára kell állnia, a rosszal pedig meg kell szün-
tetnie minden kapcsolatát. Az új közösség életében és tanításaiban felfedezett és 
egyoldalúan pozitívnak ítélt tartalmak és értékek, valamint az azokat képviselő 
személyek iránt azután erkölcsi kötelességének érzi, hogy feltétlen lojalitást tanú-
sítson, és velük a lehető legteljesebben azonosuljon. Az elköteleződés stabilizáló 
hatással lesz az identitásra. A fanatizmus többletével azonban elszakíthatatlanul 
a szektához láncol. Ezt tetézi egy „teológiai” valóságértelmezés, mely szerint az 
elvetett valóságrégiót ördöginek, a gonosz hatalmi területének kell tartani, és 
minden eszközzel küzdeni kell ellene. Dialógusról, de még toleranciáról sem lehet 
szó. A fanatikusan szektás attitűd kialakulása tehát örvényszerű folyamat, amely-
ben egyáltalán nem objektív kritériumok alapján dől el, hogy mi kerül a szent, 
igaz, jó, és mi a gonosz, hamis és rossz oldalára.

Létezik egy mérsékeltebb formája is ennek a hasadt, dualista világszemléletnek. 
Az, amikor valaki csendes megvetéssel tartózkodik a világtól, és makacs önura-
lommal igyekszik tökéletesedni az életszentségben. Nála a hangsúly nem egy 
meggyőződés általános érvényre juttatásán van, mint a fanatikusoknál, hanem az 

384 Conzen, i.m. 26.
385 Conzen, i.m. 28.
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igazság tisztaságán és a hozzá való feltétlen ragaszkodáson. Ezt szoktuk vallási 
fundamentalizmusnak nevezni. A fundamentalista közösségek, ha el is különülnek 
a többiektől, legtöbbször nem válnak szektákká, mert nem hajlandók emberi pél-
daképeket túl magasra emelni. Az általuk abszolutizált igazságokat ugyanis Isten 
és nem valamely vezérszemély tekintélyével támasztják alá.386 Ha mégis fanatikus 
vonások jelennek meg a fundamentalista közösség gondolkodásában és életvitel-
ében, az többnyire a kételkedésre és a kísérthetőségre vezethető vissza. A kételke-
dés, valamint az engedelmesség fogyatékosságai erős szorongást keltenek, mint-
hogy ezeket a fundamentalista személy felfogása szerint Isten nem hagyhatja 
büntetés nélkül. Bizonytalanná válik a kegyelem, elveszíthetővé az üdvösség, 
megerősödik tehát a félelem, s következésképpen szigorúbbá kell válnia mind a 
világ elítélésének, mind pedig a saját hit tökéletesítésének. Ez elvezethet a másképp 
gondolkodók démonizálásához és egy hamis, önigazult perfekcionizmushoz. Fo-
ko zatosan itt is kialakul a fentebb említett örvény. Vagyis kételyek keltésével 
mindig fanatizálhatók a fundamentalista beállítottságú emberek. Ezért nagyon 
rossz vitapartnerek, ha hitigazságokkal kapcsolatban felvetődő kérdésekről van 
szó. Ha ugyanis védekezniük kell és kifogynak az érvekből, fanatikusan türelmet-
lenekké és támadókká válnak. 

Általános érvénnyel is megállapítható, hogy szélsőséges nézeteket nagy buzga-
lommal képviselő személyeket igen nehéz a felfogásuk helytelen, vagy túlegysze-
rűsített voltáról meggyőzni, mert a meggyőződésükhöz való ragaszkodásuknak 
pszichikus én-védő funkciója van, és nem pusztán (ill. elsősorban nem) a tartalma 
miatt olyan jelentős a számukra. A szekták, és a szektás jellegű csoportosulások 
igazságért folytatott ádáz küzdelmeiben a tartalmaknak valójában alárendelt 
szerepük van ahhoz az én-erősítő funkcióhoz képest, amit maga a harc, a kiállás, 
és az ellenség legyőzése jelent.

Identitásstabilizáló funkciója miatt van nagy vonzereje a totalitárius megoldá-
soknak az ifj úkori identitásbizonytalanság idején is. A serdülő eltávolodik (néha 
nagyon radikálisan) attól az átvett identitástól, amit a szülői ház épített ki benne. 
Egyidejűleg elkezdi kipróbálni magát új szerepekben, hogy megtalálja igazi ren-
deltetését, igazi önmagát. Ezért könnyen fellelkesíthető minden olyan ügy érde-
kében, amelyben különösnek, nagyszerűnek, vagy eredetinek érezheti magát. 
Keresi az azonosulási mintákat is, olyan személyeket és közösségeket, akik én-
ideálként szolgálhatnak a számára. Az identitástalálás élményét adja, ha a fi atal 
egy kiválasztott, szent elithez tartozónak tudhatja magát, máskor meg ezzel ellen-
kezőleg, egy destruktív, másoktól megvetett, vagy félelmetesnek tartott közösség-

386 Vö. Conzen, i.m. 40k.
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hez tartozás nyújtja neki ugyanezt az élményt. Ilyen okok miatt ebben az életidő-
szakban nagyon nagy a szektásodás veszélye. 

Az elmondottak után tegyük fel a kérdést, hogy lehet-e beszélni fanatikus sze-
mélyiségről, vagy pedig csupán bizonyos életszakaszokra, illetve meghatározott 
krízishelyzetekre jellemző, hogy az ember a szekták által megkörnyékezhetővé 
válik. „Csak akkor beszélhetünk fanatikus személyiségről – mondja Conzen –, ha 
az élet értelme és az önérték-érzet teljesen egy fanatikus meggyőződés megvaló-
sulásától válik függővé, és ennek mentén az identitás radikálisan átstrukturálódik 
és újjá alakul.”387 A fanatizáló tartalmak az én-működés rendező elvévé válnak, s 
így az élet minden területét meghatározzák. Ez az állapot egy hosszabb folyamat 
eredménye. Az élettörténet során kialakult személyiségvonások, érzékenységek, 
sajátos élmény-feldolgozási és viselkedésszabályozási módok hozzák létre azt a 
diszpozíciót, amely alapján valaki ebben a tekintetben különösen is fogékonnyá 
válik. Ilyen értelemben beszél Conzen „originális fanatizmusról” azok esetében, 
akik bármihez fognak az életükben, azt fanatikus módon viszik véghez. Vagy úgy, 
hogy belülről fakadó lelkesedéssel törekszenek az „előírásoknak” (amelyek sokszor 
egyedül az ő előírásaik), a hagyományoknak, és az elvárásoknak a legkisebb vál-
toztatás nélkül, szó szerint megfelelni. Azon az áron is, hogy közben miattuk mások 
igazságtalanságokat, vagy sérelmeket szenvednek. Vagy pedig úgy, hogy érzelem-
mentesen, gépiesen, és teljes elszántsággal végrehajtják mindazt, amit felülről rájuk 
bíztak. S mindig akadnak megbízók (ha más nem, akkor Isten), akiknek lehet 
vakon engedelmeskedni. A két eset között az a különbség, hogy míg a lelkesült 
fanatikus mély érzelmi elkötelezettséget érez a lelkesültsége tárgya iránt, addig az 
engedelmeskedő fanatikus valakinek a feltétlen függésében cselekszik anélkül, 
hogy magával a feladattal valamiféle kapcsolata lenne. Az előbbiek inkább a szek-
tavezérek szerepébe találnak bele, az utóbbiakból pedig a tántoríthatatlan hűségű 
szektatagok válnak.  

Az „originális fanatikusoktól” megkülönböztethetők az ún. „indukált fanati-
kusok”.388 Náluk csak akkor jelennek meg a fanatikus viselkedési módok, ha erős 
külső befolyás éri őket. Általában kritikus élethelyzetekben válnak fogékonnyá: 
nagy veszteség esetén, az önérték-érzet súlyos elbizonytalanodásakor, a magány-
érzés, vagy társas kapcsolati problémák elhatalmasodásakor. Személyiségük bizo-
nyos egyoldalúságai ilyenkor hajlamossá teszik őket arra, hogy entuziasztikus, 
vagy törvényeskedő szektás jellegű közösségekben keressenek (szándékuk szerint 
átmeneti időre) támpontokat, segítséget az életproblémáik megoldásához.389 

387 Conzen, i.m. 64.
388 Hole „esszenciális” és „indukált” fanatizmust különböztet meg, az előbbi a személyiség szerke-

zetével függ össze, az utóbbi környezeti hatások eredménye, in: i.m. 41k.
389 Különböző új vallási csoportosulások vizsgálatából kiderült, hogy a tagok 80%-a belső lelki és 
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1.4. A szektából való kiválás lehetősége

A szekták hálójába került embereknek nem segít, ha akár a leglogikusabb észér-
vekkel próbálnánk is jobb belátásra bírni őket, még kevésbé vezet eredményre, ha 
a megfélemlítés eszközét használjuk, vagy szidalmazzuk, agresszívan kritizáljuk 
a közösséget. Ilyen viszonyulási módokkal inkább az ellenkező hatást lehet elérni. 
Hasonlóképpen csupán olaj a tűzre mindenféle gúnyolódás (közvetlenül vagy 
közvetetten), de még egy-egy elejtett ironikus megjegyzés is.390 Minden ilyen 
megnyilvánulás csak megerősíti a szektatagot abban, hogy őt nem fogadják el 
máshol, egyedül a közösségben, s nem számíthat szeretetre senki részéről a hit-
testvérein kívül.

Aki szektás embereken segíteni akar, annak mindenek előtt meg kell próbálnia 
megérteni az illetőt. Elsősorban nem gondolati szempontból,391 Inkább a döntése 
hátterében rejlő motivációt, szükségleteket kell tisztán látni, továbbá fel kell tárni, 
és el kell ismerni azokat a nyereségeket, amelyeket az illető a szektától várt és 
kapott meg. Számba kell venni a pozitívumokat, minden olyan momentumot, 
amiben az érintett személy meggazdagodást élt át. Csak ezután lehet őszintén 
beszélni arról, ami félelmet keltett, vagy csalódást okozott, illetve amiben az ille-
tő a szabadsága korlátozását tapasztalta. Bármily drámainak ítéljük is a helyzetet, 
nem szabad gyorsítani a megmentés ütemét. A szektát elhagyni készülő személy 
lépései ugyanis nagyon tétovák, erős szorongás kapcsolódik hozzájuk, hiszen 
számtalanszor hallotta, hogy a kilépő a pusztulás, a halál útját választja. 

Odafordulásunkban éreznie kell, hogy valóban érdekelnek bennünket a közös-
ségben szerzett tapasztalatai, s az érdeklődésünk egészen önzetlen (etekintetben 
nagyon gyanakvó minden szekta-ügyben érintett személy). A gyanúját is távol kell 
tartanunk annak, hogy mi pedig a keresztyén gyülekezetbe szeretnénk őt beszer-
vezni. 

Hála Istennek, aránylag kevesen vannak azok, akik egész életük folyamán egy 
szekta tagjai maradnak. A többség esetében átmeneti segítségkeresésről van szó, 
illetve a szektában szerzett tapasztalatok juttatják el őket egy érettebb, megfontol-
tabb szemléletmód kialakítására. Ezek azok, akik úgymond „kinövik” a szekta-
tagságukat. A mesterséges infantilizálás erősítette meg bennük a vágyat arra, hogy 
önállóan gondolkodó, öntudatos hívő emberekké váljanak. A személyiségnek ez 
a „felnőni” akaró, egészséges hányada sajnos gyakran eltörpül a károsodott rész 

társas kapcsolati problémák orvoslását várta a közösségtől, és csak 20%-nak voltak spirituális igényei. 
Lásd B. Grom, Religionspsychologie, München/Göttingen 1992, 60.

390 B. Grom, i.m. 73k.
391 Lelkészek könnyen esnek abba a hibába, hogy teológiai vitát kezdeményeznek a szekta tanítása-

iról. Ez a legritkább esetben célravezető.
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mellett. A kiválni kívánó személy értékrendje időközben alaposan átépült. A hi-
vatással kapcsolatos, az életútra vonatkozó korábbi tervei és a bennük megvalósí-
tásra szánt értékek devalválódtak. Jelentősen lecsökkent a „gondolkodásbeli és az 
alkalmazkodási fl exibilitása”. Gondolkodásából kiveszett az eredetiség, a kreati-
vitás, s előre kész sémák uralják a terepet. Érzelmei is egészen eltompultak, hiány-
zik belőlük az impulzivitás, a spontaneitás. Viselkedése kívülről jövő elvárásokon, 
vagy onnan szabott előírásokon tájékozódik. Néha még az illető külső kinézete is 
árulkodik megváltozott gondolkodásmódjáról és érzelemvilágáról. 

Singer felhívja a fi gyelmet arra, hogy az eltérő technikákat alkalmazó szekták 
más-más módon károsítják a személyiséget.392 A meditatív gyakorlatokat előnyben 
részesítő, vagy transzállapotokat gyakran előidéző, fantasztikus képekkel operáló 
szekták tagjainál kognitív zavarok, szétszórtság, realitásidegen képzetek tapasz-
talhatók. Míg azon közösségek tagjainál, amelyek negatív érzelmek keltésével, 
megfélemlítéssel, a jó és rossz ellentétbe állításával igyekeznek hatni, sokkal gya-
koribb a bűntudat, önértékelési zavar, a szorongásos, paranoiás tünetek vagy a 
szégyenérzet előfordulása. Ezeket a különbségeket szem előtt kell tartani a segít-
ségnyújtásnál. 

Mely területeken kínálhatjuk fel segítségünket?

a) Először a személyes kapcsolatok terén kell új perspektívát nyitni. 
A szektában leszoktatják a tagokat arról, hogy a közösségen kívül kapcsolatokat 
ápoljanak. A segítő személynek számolnia kell a szektatag erős bizalmatlanságával, 
érzelmi hidegségével. Emberi kapcsolataiban úgy viselkedik, mint a mozgáské-
pesség tekintetében egy hosszú időn át ágyhoz kötött beteg, akinek újra meg kell 
tanulnia járni. Zárkózottságát csak fokozza, hogy egy ideig nem tud szabadulni 
attól a képzettől, hogy fi gyelik minden lépését, és hogy aki kapcsolatot keres vele, 
az ezt nem érdektelenül, hanem a magához láncolás szándékával teszi. A segítő 
csak akkor nem ébreszti fel ezeket a félelmeket, ha mindig ügyel arra, hogy véden-
cének a szabadságát tiszteletben tartsa. A túlzott megmenteni akarás, vagy a lel-
kendezés a szabadulás felett, általában a lekötelezés érzését kelti és tiltakozást vált 
ki. Ugyanakkor tehetetlenségében, ügyefogyottságában provokálja a szabadulni 
vágyó a túlgondoskodást. Tudnunk kell, hogy a gyámoltalanságnak ambivalens 
üzenete van: gondoskodjatok rólam (mint a szektában), de ugyanakkor hagyjatok 
békén (szeretnék szabad lenni). A kapcsolatápolásnak, a gondoskodásnak minden 
megnyilvánulása egyetlen célt kell, hogy szolgáljon: az önálló kapcsolatépítésre és 

392 M. T. Singer/J. Lalich, i.m. 336kk.
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az önálló életvezetésre való képesség kialakítását. A segítőnek ezért mindig készen 
kell lennie a visszahúzódásra és a háttérben maradásra. 

Közben erősíteni kell az Isten iránti bizalmat. A szektában megszűnt a szektatag 
személyes kapcsolata Istennel. Közé és Isten közé beékelődött a vezető személye, 
valamint a tan, aki és ami mindig megszabta, hogy hogyan kell érteni Istent, mi-
ként kell értelmezni az Ő szavát és hogyan kell engedelmeskedni neki. Egyénileg 
senki sem juthatott felismerésekre, új belátásokra, a megszabottól eltérő látásmód-
ra. Akkor segítünk jól, ha bátorítunk az önálló megértésre, a kételkedések, kérdé-
sek útján történő igazságtalálásokra. A segítőnek ebben nem a vezető, hanem a 
kísérő, illetve a beszélgetőtárs szerepét kell betöltenie. 

A kapcsolatok helyreállításának egyik részfeladata, hogy a rokoni, baráti kap-
csolatokat is rendezni kell. Ehhez először az élettörténeti kontinuitást kell helyre-
állítani, felelevenítve a szektába kerülést megelőző élményeket, a kellemeseket 
éppúgy, mint a fájdalmasakat. Reálisan fel kell mérni, hogy ki mit jelentett az il-
lető számára, mit kapott tőle, milyen várakozásai nem teljesültek vele kapcsolatban. 
Ugyanilyen elemzésnek kell alávetni a szektában eltöltött időt is. A józan mérle-
gelés végül felszabadít a kapcsolatok újrafelvételére. Természetesen számítani kell 
arra, hogy az életét újra rendezni kívánó személy ítélkezésekkel, az „ugye 
megmondtam”-hoz hasonló önigazolásokkal, vagy éppen túlzott lelkendezéssel 
találkozik. Mindegyik fogadtatásra fel kell készülnie, hogy ne veszítse el a kedvét 
a közeledéshez.

b) A segítségnyújtás második területe az érzelmi zavarok enyhítése.  
A szekta elhagyása a biztonságérzet elveszítésével jár együtt. Pontosan kiszámít-
ható világot hagy ott az ember és a bizonytalanságba érkezik meg. Ott nem kellett 
döntéseket hozni, felelősséget vállalni, következményeket hordozni. Csak enge-
delmeskedni kellett. Mindennemű önállóság engedetlenségnek számított. Ezért a 
szektán kívül a bizonytalanságot bűntudat tetézi. Némelyek még attól is félnek, 
hogy a szekta utánuk jön, és hűtlenségüket valamilyen módon megtorolja.

Kétirányú segítséget kell nyújtani: egyrészt erősíteni kell az önbecsülést, más-
részt enyhíteni a bűntudatot.

Már a közösséghez csatlakozásnak is lehetett olyan motívuma, hogy az illető 
önbecsülése nem működött megfelelően. Hajlamos volt magát leértékelni, másokat 
meg érdemeikhez képest túlbecsülni. Kudarcait általánosította, s belőlük egész 
lényére nézve vont le következtetéseket. A szekta a maga szigorú életrendjével, 
valamint a kiválasztottság-tudat állandó erősítésével látszólag megoldotta ezt a 
problémát. A kilépés ezt a „megoldást” egy csapásra érvénytelenné teszi, s az ön-
értékelési zavarok újra előbukkannak. Fel kell hívni a fi gyelmet arra, hogy a 
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szektás közösségből való kiválás, az önálló és felelősségteljes életfolytatás válasz-
tása önmagában is hatalmas belső tartásról tanúskodik. Rá kell mutatni továbbá 
arra, hogy az Isten gyermekei életének nem az ad értéket, hogy mennyire tudnak 
megtartani bizonyos előírásokat, sem nem az, hogy milyen közösséghez tartoznak, 
hanem az, hogy Isten saját tulajdonának tekinti őket. 

A bűntudat megoldásához elemezni kell annak tartalmát. Milyen felettes-én-
követelmények, vagy milyen én-ideál-tartalmak állnak a háttérben. Meg kell erő-
síteni az Isten irányítása alatt álló lelkiismeretet, ami nem a szorongás erejével, 
hanem Istenre és emberekre tekintettel hozott szabad döntések alapján műkö-
dik.

c) Harmadik terület, ahol segíteni tudunk, a gondolkodási zavarok megoldása. 
A szektás világ- és életszemlélet, valamint értékrend fontos jellemzője, hogy a 
középpontjában olyan valóságelem (személy, eszme, részigazság, esetleg tárgy) áll, 
ami egyébként nem központi jelentőségű. Ennek a valójában torz szemléletmódnak 
a fenntartása érdekében a tagokat le kell szoktatni az önálló ítéletalkotásról, az 
ellentmondások érzékeléséről és megfogalmazásáról, valamint a kritikai értéke-
lésről. El kell törölni a képzelet és a realitás közötti határt, hogy a szuggerált képek 
az emlékezetben úgy raktározódjanak, mint a valóság részei. Mindezek következ-
tében a szektatagok elvesztik koncentráló képességüket, nem tudnak végiggon-
dolni dolgokat, és alkalmatlanok lesznek a döntéshozásra. Ellenben minden olyan 
gondolatra, ami az övéktől eltér, azonnal (sokszor agresszív) elutasítással válaszol-
nak. Tanácsos tehát lemondani a vitatkozásról, a győzködésről. Egyetlen lehetőség 
az, ha az általuk képviselt nézet részleges igazát (vagy legalább szubjektív jelentő-
ségét) elismerjük, és idővel megpróbáljuk relativizálni azt. A koncentráló-képes-
séget és a gondolati következetességet nem a hittételekről beszélgetve, hanem az 
élet más területein jelentkező problémák megoldásánál kell gyakorolni. Ha már 
valaki a leghétköznapibb életfeladatokat normálisan meg tudja tervezni, és véghez 
tudja vinni, amikor már napi kérdésekben véleményt tud alkotni, akkor képes lesz 
arra is, hogy a világszemléletének egyes aspektusait végiggondolja, az eddigi fel-
fogását átértékelje, s végül új döntéseket hozzon.

A szekta egyik szabálya az, hogy egyetlen döntéssel (a belépésnél hozottal) 
minden más döntés elintézettnek számít. A hit szabálya pedig így hangzik: az Isten 
felőlünk hozott megmentő döntésének a fényében, teljes felelősséggel hozzuk meg 
az életünk megannyi kisebb-nagyobb döntését. Ezekben akkor lesz békességünk, 
ha összhangban állnak Isten gondolatával.
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2. Okkultizmus mint olthatatlan kontrolligény

2.1. Az okkultizmus vonzereje

Míg a szektásság azokat az embereket veszélyezteti, akikben adottságszerűen fo-
kozott, vagy valamely életesemény következtében felfokozódik az elrejtettség 
iránti vágy, addig az okkultizmus azokat a személyeket vonzza leginkább, akik 
ellenőrzésük alá szeretnék vonni az életük egyébként kiszámíthatatlan és befolyá-
solhatatlan folyamatait is. Az okkultizmus hátterében mindig igen erős kontroll-
igény húzódik. 

Az okkultizmus olyan jelenségekkel való elméleti és gyakorlati foglalkozást 
jelent, amelyek a teremtett világ és az emberi lét titokzatos és a tudomány által 
megközelíthetetlen oldalához tartoznak, s mint ilyenek természetfölöttieknek 
tűnnek, mivel a természet eddig ismert törvényei alapján nem értelmezhetők. Az 
okkultizmus azzal az igénnyel lép fel, hogy a valóságnak erről a régiójáról biztos 
ismeretei vannak, kapcsolatot tart fenn vele és befolyásolni tudja. 

Az okkultizmus kifejezés egyfelől titkos tudást jelöl, amely betekintést enged a 
világ és az élet legmélyebb összefüggéseibe, kölcsönhatásaiba. Az a világkép, amit 
felvázol, alapvetően eltér a természettudományos világképtől, és egy vallási jellegű 
totális világértelmezési rendszer alapjául szolgál (alkímia, asztrológia, teozófi a 
stb.). Másfelől különböző praktikákat jelent, amelyek segítségével állítólag infor-
mációk nyerhetők a túlvilágról (pl. szellemidézés), a jövő megtudható (pl. horosz-
kóp, kártyavetés), titkos erő-megnyilvánulások érzékelhetők (pl. asztaltáncoltatás, 
ingalengetés), valamint a természeti történések befolyásolhatók (pl. mágia).393 Az 
okkultizmusnak a nem átfogó világszemléletet tükröző, hanem alkalmi változatát 
szokták babonaságnak nevezni (pl. talizmán a szerencsétlenség elhárítására, amu-
lett a szerencse előidézésére, 13-as szám, lekopogás stb.). A babona nem az egész 
élet számára kínál tájékozódási alapot, hanem egy-egy hétköznapi szükséglet ki-
elégítésére, vagy egyes szituációk értelmezésére használatos. A babonás ember 
tudni vél valamit, amiről senkinek nincs ismerete, és befolyásolni vél valamit, 
amire senki sem lehet hatással. Az ilyen valóságkezelési módokban nem nehéz 
felismerni a korai gyermekkor narcisztikus mindenhatósági fantáziáinak és a 
mágikus gondolkodásnak a maradványait.394

 

393 Vö. J. Mischo, Okkultismus bei Jugendlichen. Ergebnisse empirischer Untersuchungen, Mainz 
1991, 20.; M. Eliade, Das Okkulte und die Moderne, Salzburg 1978, 53.

394 Vö. G. Jahoda, A babona lélektana, Budapest 1975.
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a) Társadalmi-kulturális motívumok: 
Ha e jelenségnek a társadalmi-kulturális hátterét vizsgáljuk, akkor meg kell álla-
pítanunk, hogy a modern kor racionális világértelmezései nem hozták el a kívánt 
bizonyosságot a dolgok kiszámíthatóságával, előre jelezhetőségével és megérthe-
tőségével kapcsolatban. Ezért a posztmodern ember újabb és érzelmileg is megra-
gadó (élményszerű) bizonyosságok után kutat. Közben szívesen visszanyúl a 
modern kort megelőző világlátás és problémamegoldás elemeihez (vö. Umberto 
Eco „új középkor”-fogalmával). Abban a reményben teszi ezt, hogy a világ uralha-
tóságának az érzését visszanyerheti. Az okkultizmus divatja tiltakozás az agyon-
racionalizált és egészen mitológiátlanított világszemlélet ellen olymódon, hogy az 
emberi értelem számára felfoghatatlant foglalja értelmesnek látszó rendszerbe. 
Formailag, a természettudományokhoz hasonlóan, a materialista pozitivizmus 
szabályai szerint jár el, azzal a különbséggel, hogy vizsgálódása nem az anyagi, 
hanem a szellemi valóság területére irányul. Ilyen értelemben az okkultizmus és a 
babonaság áltudomány, nem pedig álvallás. Ugyanúgy a ráció mindenhatóságába 
vetett hit mozgatja, mint az empirikus tudományokat, csakhogy éppen a termé-
szettudományok által eddig feltáratlanul hagyott valóság titkait, érőmozgásait és 
összefüggéseit boncolgatja. A modern tudomány megfosztotta a világot a varázs-
latától, mindent szekularizált, profanizált. Az okkultizmusban az a szándék feje-
ződik ki, hogy vissza kell adni a valóság varázsát, és meg kell tanulni a varázslás 
„tudományát”. 

Wolf-Dietrich Bukow395 szociálpszichológiai szempontból vizsgálta az okkultiz-
mus jelenségét, s azt találta, hogy valamit helyettesít, ami kiveszett a társadalom-
ból. Ez pedig a szimbolikus kommunikáció, Bukow kifejezésével a „társadalmi 
metakommunikáció”. Erre mindig akkor van szükségünk, amikor a hét köz na-
pok ban nehézségekbe, határokba, megoldhatatlan problémákba, vagy akadályok-
ba ütközünk. Ilyen esetekben az emberek hagyományosan a hétköznapi élethely-
zetet vallási rituálék vagy értelmezések segítségével emelték szimbolikus szintre, 
mintegy átemelve azt az akadályokon, hogy a történések azután ismét probléma-
mentesen folyhassanak tovább. A szimbolizálás pillanataiban átrendeződés, új 
viszonyrendszerbe állítás megy végbe (pl. egy rövid fohász Istenhez, a probléma 
próbatételként való értelmezése, ráhagyatkozás Isten segítségére, gondviselésére, 
bűnbánattartás stb.), amely az adott életeseménynek új jelentést kölcsönöz, és 
betagolhatóvá teszi azt az élettörténet értelem-összefüggésébe. A gondolati szim-
bolizálásnál sokkalta egyszerűbb szerkezetű, ugyanakkor lélektanilag hatékonyabb 

395 W.-D. Buckow, Jugendokkultismus als Wiederkehr der Religion, in: WzM 1994/4. 210kk.; uő., 
Okkultismus als symbolische Kommunikation, in: W. Ritter/H. Streib (Hg.), Okkulte Fastination, 
Neukirchen-Vluyn 1997, 49kk.
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a rituális szimbolizálás. Itt ugyanis átél az ember valamit, s ennek már önmagában 
is hatóereje van. A vallásos embernek mind a gondolatok, mind pedig a cselekvő 
átélés szintjén igen gazdag probléma-megoldási repertoár áll a rendelkezésére.

A vallási szimbólumok közösségileg hagyományozott probléma-megoldási sé-
mák, amelyekben nemzedékek sokaságának értelemtalálása fejeződik ki. Mai vi-
lágunkban ezek vesztek ki a társadalmi kommunikációból, s a helyüket a külön-
féle okkult praktikák töltik be. Látszólag ugyanazt a funkciót látják el, ugyanúgy 
átsegítenek válságos élethelyzeteken, mint az egyházi rítusok és szimbolikus-hit-
vallásos megfogalmazások. Hogy a valóságban ez miért nincs mégsem így, annak 
megértése érdekében Bukow szociológiai szempontból három különbségre hívja 
fel a fi gyelmet.396 Az egyik az, hogy az okkult rítus a gyakorlatban szélsőségesen 
individualizálódik, így a problémamegoldást kiemeli a társas élet kontextusából, 
az egyént izolálja, a problémakezelést magánakcióvá teszi. Másodszor, az indivi-
dualizálódással együtt jár az önkényesség, vagyis az egyén arra használja a rítust, 
amire akarja. S végül ugyanezen okok miatt ki is vonódik a rítus a vitathatóság 
köréből. Nem kritizálható, nem kérdőjelezhető meg, így élettelen sémává válik. 
Bukow fejtegetéséhez hozzá kell tennünk, hogy a keresztyén szimbólumokkal és 
rítusokkal ugyanez történik, ha privatizálódnak, azaz ha a magánspiritualitás, 
nem pedig a közösségi hitélet tartozékai lesznek.397 Sajnos a keresztyén hit is meg-
élhető okkult módon.

Egyes szociológiai vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a magukat nem 
vallásosaknak tartók jelentős része hisz bizonyos paranormális jelenségekben (pl. 
telepátiában a 35 év alatti magyar nem vallásos fi atalok 41,5%-a), illetve van ka-
balája (ugyanazok 20,4 %-ának). Ennél még feltűnőbbek azok az adatok, amelyek 
a magukat vallásosaknak tartók hasonló vonzódásairól szólnak. Ezek még erő-
sebben hisznek a kabalákban, és nagyobb számban birtokolnak ilyen tárgyakat 
(28%), kétharmaduk hisz a reinkarnációban (jóllehet a megkérdezettek túlnyomó 
része keresztyén) és jelentős részük hisz a telepátiában is.398 Bármennyire szomo-

396 Bukow, Okkultismus als… 60k.
397 Ezt a jelenséget írja le A. Lorenzer úgy, mint a szimbólum klisévé válását, in: A. Lorenzer, Spra-

chzerstörung und Rekonstruktion, Frankfurt/M. 1973, 106kk.
398 Tomka M., Az ifj úság változó vallása – nemzetközi összehasonlításban, in: Rosta G. (szerk.), 

Ifj ú ság – értékrend – vallás, Budapest 2003, 9kk., itt 25. Összefoglaló beszámolók a nyugat-európai 
vizs gálati eredményekről, melyekre az alábbi ismertetések is támaszkodnak: H. Streib, Ju gen dok kul-
tismus. Überblick über die Ergebnisse empirischer Forschung, in: W. Ritter/H. Streib (Hg.), Okkulte 
Fastination, Neukirchen-Vluyn 1997, 15kk.; E. R. Straube et al., Alternative Glaubenssysteme und 
deren funktionale Bedeutung bei Jugendlichen – dargestellt am Beispiel des Okkultismusinteresses, 
in: Ch. Henning/E. Nestler (Hg.), Religionspsychologie heute, Frankfurt/M. 2000, 319kk.; F. Oser/A. 
Bu cher, Religion – Entwicklung – Jugend, in: R. Oerter/L. Montada (Hg.), Entwicklungspsychologie, 
Weinheim 1998, 1045kk.
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rú, tényként kell kezelnünk, hogy az egyházias vallásosság sem tartja távol az 
embereket az okkult hiedelmektől és praktikáktól. Sok esetben úgy tűnik, hogy 
az okkultizmus a keresztyén hit kiegészítéséül szolgál, és fel sem vetődik az em-
berekben, hogy a kettő kizárja egymást. A vizsgálatok egyrészt azt bizonyítják, 
hogy a szekularizáció nem vallástalanodást, hanem egyháziatlanodást okozott a 
társadalomban, másrészt viszont nem szabad belőlük arra következtetni, hogy az 
egyház után maradt űrt töltik ki az alternatív vallási, illetve pszeudo-vallási hie-
delmek és gyakorlatok, hiszen ez utóbbi jelenségek mind az egyházzal kapcsolatot 
tartó, mind a kívülre került társadalmi csoportok körében fellelhetők. Megerősö-
désüknek csak az egyik (bár nem lényegtelen) oka, hogy a keresztyénség nem tud 
eléggé meggyőző válaszokat adni az embereknek az életüket leginkább elbizony-
talanító kérdésekre. Az általánosabb és hatásosabb ok valószínűleg az, hogy meg-
rendült a modern ember önbizalma és megingott a technikai-tudományos le-
hetőségek korlátlanságába, illetve töretlen fejlődésébe vetett hite. A világ nem 
bi zonyult maradéktalanul uralhatónak az ember által. Mivel azonban az ember e 
kényszerű belátás ellenére sem képes lemondani teljes kontrollálási és befolyáso-
lási igényéről, nem marad más választása, minthogy megpróbál emberfeletti és 
természetfeletti erőket és hatalmakat mozgósítani a maga céljai érdekében, vagy 
legalább ezeknek az erőknek és hatalmaknak a megismerése révén reméli, hogy 
biztonsággal tájékozódhat átláthatatlanná vált élethelyzeteiben.

b) Egyéni indítékok:
Ha azokat az egyéni motívumokat vizsgáljuk, amelyek valakit az okkultizmus • 
valamely formája felé hajtanak, akkor azt találjuk, hogy a kutatók egybehang-
zóan a kíváncsiságot említik az első helyen. Fiataloknál elsősorban a titokza-
tosság izgalmának az átélése játszik szerepet abban, hogy okkult szeánszokon 
vesznek részt, a különböző praktikák első kipróbálásánál pedig azt szeretnék 
megtudni, hogy vajon „van-e bennük valami”. Ezért nézik meg az aktuális 
horoszkópot, ez ösztönzi őket kártyavetésre, vagy inga használatára. Gyakran 
hozzájárul az érdeklődés felébredéséhez az unalom, az értelmetlenség-érzés 
elűzésének a vágya. Az okkult praktikák izgalmas szórakozást, a hétközna-
pitól gyökeresen eltérő, különös élményt ígérnek. Mind a tartalmak, mind az 
élmények intenzitása elüt a megszokottól. Idősebbeknél a kíváncsiság a túl-
nani, vagy a jövőbeni dolgokba való betekintés vágyát jelenti. Tudni akarják, 
mi van elhunyt hozzátartozójukkal, mi vár rájuk a jövőben, mire kell felké-
szülniük, mi lenne a következménye egy-egy döntésnek az életükben.
Az indítékok között a második helyen szerepel az • útbaigazítás, erő, vagy el-
hárítási lehetőség keresése megoldhatatlannak látszó életfeladatokban, dönté-



264 • Akik között élünk

si helyzetekben, veszélyekkel kapcsolatos szorongások, vagy bekövetkezett 
sorscsapások idején. Az ilyen problémák megoldására, illetve az ilyen nehéz-
ségekkel való megbirkózásra nézve nagy reményeket táplálnak az emberek az 
okkult kínálattal kapcsolatban. Részint azért, mert ez a könnyebben járható 
út (hiszékenynek lenni mindig egyszerűbbnek tűnik, mint hinni és vállalni 
a küzdelmet), részint pedig azért, mert már a hagyományos vallási lehetősé-
geket kipróbálták, de azok nem hoztak eredményt.
A harmadik fontos indíték a vallási, vagy a materialista világszemlélettel • 
szemben alternatív gondolkodási és cselekvésirányító rendszer keresése. Ennek 
az alternatívának sajátos varázst ad, hogy kiélheti benne az ember a kutatási 
vágyát, elindulhat a valóság ismeretlen régióinak felfedezésére. Önállóan kell 
felépítenie egy komplett világképet, az okkult szemlélet mögül ugyanis hi-
ányzik a töretlen hagyományozási láncolat, a mindenki által hozzáférhető és 
nemzedékről-nemzedékre továbbadott átfogó ismeretanyag (mint az a vallá-
sok és tudományok esetében természetes). Vonzó továbbá azért, mert erős 
identitásérzetet kölcsönöz, hiszen teljesen egyedi, a nagy többségtől eltérő az 
a látásmód és az az életgyakorlat, amit az okkultista ember a magáénak mond-
hat.

Az indítékok különbözősége szempontjából fi gyelemre méltó az a vizsgálati 
eredmény, miszerint az okkult praktikákban két-háromszor annyi nő vesz részt, 
mint amennyi férfi .399 Heinz Streib ezt is motivációs okokkal magyarázza. Szerin-
te a férfi aknak (illetve fi úknak) az érdeklődése inkább a rendkívüli dolgokra irá-
nyul, míg a nők (illetve lányok) elsősorban kíváncsiságból, vagy döntéseikben való 
segítségül vesznek részt ilyen cselekményekben, vagy gyakorolnak okkult rituá-
lékat. Az okkult jelenetek többségében nem történik semmi rendkívüli. Valószí-
nűnek látszik, hogy a férfi aknál a fentiek közül elsősorban a harmadik, míg a 
nőknél az első és a második indíték játszik főszerepet. 

Albrecht Schöll és Heinz Streib szerteágazó előtanulmányok összegzéseképpen 
az okkultizmus iránti vonzódás három típusát különböztetik meg.400 Ezek ismer-
tetésével az imént felvázolt szempontokat tovább részletezhetjük. A két kutató – 
mint az okkultizmus-kutatás általában – az ifj úságra koncentrál, de kutatási ered-
ményeik nyugodtan általánosíthatók és érvényesnek tekinthetők idősebb 
korosztályokra is.

399 Streib, Jugendokkultismus… 20k.; Straube et al. i.m. 327k.
400 A. Schöll/H. Streib, Wege der Entzauberung. Jugendliche Sinnkrise und Okkultfastination – 

Kontexte und Analysen, Münster 2000, 193kk. Az alábbiakban az itt található gondolatmenetet követ-
jük.
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Az 1. típus számára az okkult gyakorlat játékos-kísérletező tesztelést jelent. 
Mint fentebb már utaltunk rá, ennél a típusnál fontos motivációs tényező a kíván-
csiság. Akkor aktivizálódik, amikor az élet új feladataihoz, vagy az addigiaktól 
eltérő kihívásaihoz már alkalmatlannak látszanak a korábban használt probléma-
megoldási technikák. Ha a tét nem túl nagy, ha elsősorban nem szorongások, 
hanem inkább vágyak határozzák meg a helyzethez kapcsolódó lelkiállapotot, 
akkor megnő a kísérletező kedv. Vonzóvá válik valami ismeretlennek a kipróbá-
lása, a földi mellett túlvilági erők és összefüggések bevonása a folyamatokba. Nem 
puszta játékról van szó, hanem a valóság rejtett tartalékainak a kipróbálásáról 
(közel 1/3-a a kísérletezőknek közben szorongást él át, több mint a fele viszont 
élvezi az ilyen spirituális kalandokat).401 Az okkultizmussal való kapcsolatfelvétel 
e módjának sajátossága, hogy az élet központi témái nem kerülnek benne komolyan 
szóba – legalábbis nem nagyobb súllyal, mint baráti, vagy egyéb beszélgetésekben, 
illetve más cselekményekben. Ehhez a típushoz olyan személyek tartoznak, akik-
nek vagy nincsenek feldolgozásra váró megterhelő, illetve traumatikus élettémáik, 
vagy sikerült nekik azokat megnyugtató módon rendezni. A kipróbáló nem kíván 
többet, minthogy megtudja: működik-e a dolgok ilyen befolyásolása, van-e túlvi-
lág, létezik-e Sátán, valóságos erőkről van-e szó, stb. Alig jelent többet a számára 
ez egyszerű fi zikai vagy kémiai kísérletnél.  

Ha a múltból hozott problémák nem is, de a jövő megtudakolása lényeges elem-
ként szerepel. Mint minden okkult dolgokkal foglalkozó személy, ez a típus is 
szeretné ellenőrzése alá vonni az élet kiszámíthatatlan vonatkozásait, így a jövőt 
is, hogy a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkenthesse. Ez a típus azonban 
nem hagyja magát az előrejelzésektől egészen megbabonázni, maga választja ki 
azokat a szempontokat, amelyeket fi gyelembe kíván venni, a többit elhanyagolja. 
Szabadsága nagyobb részét igyekszik megőrizni a jövője alakításában. Érdeklődé-
sének inkább biztonsági, óvatossági jelentősége van. Az ok nyilvánvaló: hiányzik 
vagy igen gyenge a bizalma Isten iránt, nincs vele eleven, imádkozó kapcsolata, 
sem nem nyitott az Ő jövőre vonatkozó terveire. Egyáltalán nem személyes az 
Isten-képzete, ezért keres magának megszemélyesített szellemi lényeket kommu-
nikációs partnerül. Ezek általában segítő lelkek (már meghalt szülő, nagyszülő) 
vagy őrangyalok, de sohasem gonosz szellemek. Rájuk gyakran lehet szükség az 
életben, társaságuk a gyermekkor önfeledtségét idézi. Köztes lényekkel mindig 
könnyebb kapcsolatot teremteni, mint a mindenható Istennel. Azoknak nem tar-
tozik az ember felelősséggel, sem nem kell irántuk elköteleződnie. Ebbe a táborba 
olyan emberek tartoznak, akik az Isten iránti hit – eredendően véres – komolysá-
gát nem akarják vállalni. 

401 Straube et al., i.m. 329.
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A 2. típus életében folyamatos az okkult gyakorlat, és állandó élettémákkal kap-
csolatosan tölt be megoldást segítő, vagy veszélyt elhárító funkciót.

Az előbbivel ellentétben ennél a típusnál nem kísérletezés történik. Itt az okkult 
praxist folytató személyt valamilyen egzisztenciális szükségérzet hajtja, s okkult 
tapasztalataiból merít életet meghatározó impulzusokat. Vagy ellenkezőleg, éppen 
egzisztenciális fenyegetettségben érzi magát, ezért – védelmet keresve – az okkult 
világgal elszakíthatatlanul összekapcsolja az életét. Ilyen esetekben már nem csu-
pán okkult vonzalomról beszélhetünk, hanem ez már megkötözöttség. Az okkult 
képzetek és praktikák valamely szűnni nem akaró életprobléma orvoslására szol-
gálnak: a halállal való kényszeres foglalkozás (komplikált gyász, vagy szuicid 
gondolatok miatt), üldözéses félelmek, depresszió, megaláztatási vagy tehetetlen-
ségi félelmek, sötétségtől való félelem, stb. Ezek a szorongások gyermekkori trau-
ma tizáló élmények maradványai, vagy azokkal állnak összefüggésben. Maga az 
eredeti élmény, de még a hozzá kapcsolódó szorongás érzése is igen gyakran tu-
dattalan marad, s csak rémálmokban és -fantáziákban jelenik meg, vagy egy-egy 
megrázó életesemény hozza felszínre. Féltudatos érzés- és képfoszlányai szolgál-
tatják az „alapanyagot” az okkult szellemjelenésekhez, képzetekhez és átélésekhez. 
A természetfölöttinek vélt erő-megnyilvánulásokban, szellemi lények megjelené-
seiben ezek a rejtett szorongások, a lélek mélyén élő borzalmak szimbolizálódnak. 
Ilyenkor látszólag kívülre kerül, ami addig belül okozott elviselhetetlen feszültsé-
get, s az érintett személy határozott megkönnyebbülést él át. Ez a lelki mechaniz-
mus teszi érthetővé, hogy a titokban amúgy is szorongó emberek miért vonzódnak 
az okkultizmus sötét és félelmetes világa iránt. A külső jelenségekben megteste-
sülő (eredetileg belső) rémület megfelelő rítusok és praktikák segítségével már 
uralható, irányítható, s ha szükséges, távol is tartható. Szélsőséges esetekben e 
„sötét lelkekkel” való másodlagos (már akaratlagos) azonosulás (pl. a sátánizmus-
ban) azzal a további „nyereséggel” is jár, hogy miközben az ilyen személyek rémü-
letet keltenek más emberekben, erőseknek, hatalmasoknak érezhetik magukat, és 
átélhetik, hogy uralkodnak mások fölött. Ilyen visszás módon erősítik önbecsü-
lésüket, ami persze normális körülmények között igencsak alacsony szinten áll. 

Az okkultizmus iránt egzisztenciális indíttatásból vonzódók világképe monista 
szerkezetű: kizárólag sötét erők és hatalmak uralják. Megszabadításukban ezért 
általában a dualista szemléletet képviselő fundamentalisztikus keresztyén közös-
ségek a legeredményesebbek. Az okkult monizmusból – bármily furcsán hangzik 
– a keresztyén dualizmuson át vezet az út az Isten-hit irányába. A dualista szem-
léletű ember valóságosnak tudja elfogadni mindazt, amit az okkultista személy 
tapasztalt és vall. Ezért képes megérteni a gondolkozását és megnyitni a szemét az 
Isten valóságának meglátására. A fundamentalista (dualista szemléletű) kegyes-
ségre és hitbeli felfogásra megtérők relativizálták, de nem hagyták el korábbi 
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szemléletmódjukat. Teljes gyógyulásukhoz túl kell nőniük a fundamentalista 
dualizmuson is.

 
A 3. típus okkult gyakorlata ambivalens, átmeneti élettörténeti elbizonytalanodá-
sok és krízisek túlélésére szolgál. 

Olyan esetek sorolhatók ehhez a típushoz, amelyeknél az élet természetes for-
dulatai nagymértékű identitás-elbizonytalanodást váltanak ki, és feldolgozatlan 
élettémákat vetnek a felszínre. Ilyenkor az érintett személy számára csábító, hogy 
problémáját „az okkult gyakorlat segítségével, kívülről ható automatizmus […] 
útján oldja meg”.402 Valójában gyermekkori mágikus-misztikus probléma-megol-
dási sémák elevenednek meg, amelyeknek egyik fő jellemzője az volt, hogy bennük 
a fantáziavilág és a valóság egybemosódott. Sajátosságuk még a bénult, de érzel-
mileg felfokozott várakozás. Ugyanezek a vonások fi gyelhetők meg az okkult 
problémakezelésben is. Minél erősebb a tehetetlenség, annál nagyobb hatalom, 
aktivitás és döntési potenciál ruházódik a segítségül hívott „szellemekre”, akik 
többnyire valamilyen kézzelfogható jel, illetve megnyilvánulás által közlik taná-
csukat. Maga az érintett sem tudja biztosan, hogy csalásról, vagy valóságos jelen-
ségekről van szó. Az ehhez a típushoz tartozó személyek valóságérzéke ugyanis a 
felnőttkornak megfelelően fejlett, de azt egy átláthatatlan, érthetetlen, következ-
ményeiben kiszámíthatatlan esemény elbizonytalanította. Ez táptalaja lett ugyan 
a hiszékenységnek, de a valóságérzék sem kapcsolódott ki egészen. Így az illető 
viszonyulása az okkult megoldáshoz ambivalens marad. 

A szerzett élmények általában erősebbek annál, minthogy az érintett személy 
egyszerűen csalásnak minősíthesse a történteket. Számára a kiút nem annyira a 
szó szorosabb értelmében vett realitásérzék erősítése lesz, hanem az, ha a hiszé-
kenysége helyére valódi hit kerül. A hit mindenféle hiedelemmel szemben azt je-
lenti, hogy az ember az élete alapkérdéseiben egyedül Istennek ad igazat, amiből 
az következik, hogy egyedül tőle vár és fogad el végső segítséget, egyedül az Ő 
tanácsára hallgat, egyedül az Ő gondolatát és akaratát kívánja megérteni, egyedül 
Őrá hagyatkozik, s egyedül Neki adózik hálával.

2.2. Mágikus gondolkodás 

Említettük már, hogy az okkultizmus nem a vallással, hanem a tudománnyal áll 
összefüggésben. Olyan sajátos módja a valóság megismerésének és befolyásolásá-
nak, melynek a célja – akár a tudományé – az, hogy általa az ember a szorongást 

402 Schöll/Streib, i.m. 211.
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okozó bizonytalanságokat, kiszolgáltatottságot a lehető legteljesebb mértékben 
kiküszöbölje, egyszóval, hogy úrrá legyen a valóságon. A döntő különbség az, hogy 
míg a tudomány az okok és következmények sokoldalú feltárására törekszik, csak 
mérhető és ellenőrizhető hatásokkal számol, és szigorúan kiszámítható és kiszá-
mított módon próbál beavatkozni a folyamatokba, addig az okkultizmus nem tart 
igényt a (vélt) közvetlen kölcsönhatások ellenőrzésére. A tudomány a kauzális 
gondolkodás szabályai szerint jár el, az okkultizmusban mágikus gondolkodás 
működik.

P. Tillich a mágia fogalmát szokatlanul tágan értelmezi, de nem mulasztja el 
hangsúlyozni, hogy a „vallás nem mágia, és a mágia nem vallás”. A mágiát gya-
korló ember ugyanis nem Istenben hisz, hanem abban, hogy „az univerzum egyes 
részei között szimpátikus kölcsönhatás van”.403 Tillich szerint a mágia olyan véges 
hatalmak között feltételezett kölcsönhatást jelent, amelyek sem fi zikális úton nin-
csenek kapcsolatban, sem szellemi síkon, a kölcsönös megértés révén nem hatnak 
egymásra. A vallás ezzel szemben mindig a végtelenre és a transzcendensre vo-
natkozik. „A mágia immanens hatalomgyakorlás, a vallás egy transzcendens 
hatalomnak való önalávetés”.404 Mindebből az következik, hogy a vallásokban 
előforduló mágikus jellegzetességek nem tartoznak az adott vallás lényegéhez. Ez 
a zsidó és a keresztyén vallásra kiváltképpen igaz. 

A katolikus teológusok valamelyest megengedőbben fogalmaznak. Bernhard 
Grom szerint például, ha valaki egy megszentelt keresztet hord a nyakláncán, nem 
biztos, hogy annak automatikusan ható, mágikus erőt tulajdonít, kifejezheti vele 
Isten iránti bizalmát, tekintheti a Krisztussal való kapcsolata, vagy a keresztyé-
nekhez tartozása jelének. Továbbá szerinte imádságnak számít, ha valaki halálos 
betegen az Istentől jövő gyógyulás reményében nagy összegű adományt ajánl fel 
valamely nemes célra.405 Pedig az imádság, a sákramentumok, vagy az áldás ere-
jébe vetett hit abban az esetben, ha a hívő ember a cselekménnyel automatikusan 
együtt járó hatást feltételez, veszélyesen közel kerül a mágiához. E veszélyt csak 
akkor kerülheti el a keresztyénség, ha tudatosítja, hogy Istennek éppúgy hatalmá-
ban áll nem beavatkozni, mint cselekedni.406

403 Tillichet idézi H.-G. Heimbrock a Magie, Alltagsreligion und die Kraft  des Glaubens c. tanulmá-
nyában, in: H.-G. Heimbrock/H. Streib (Hg.), Magie, Kampen 1994, 17kk. itt 40.; vö. P. Tillich, Sys te-
matische Th eologie, Bd. III. Stuttgart 1987. 320.

404 Heimbrock, i.m. 42.
405 Grom, i.m. 140kk.
406 Némelyek a mágia jelenségkörébe utalják az ószövetségi áldás- és átokcselekményeket, vagy a 

Galata levélben található egyes páli megfogalmazásokat (Gal 1,8-9; vö. 1Kor 16,22). Hasonlóan mági-
kus hiedelmet látnak a vérfolyásos asszony meggyógyításának a történetében (Mk 5,25kk.), vagy az 
ApCsel 5,15-ben, ill. 9,12-ben olvasható eseményekben. Ezekre a példákra nézve elmondható, hogy 
bár a mágikus váradalom nyilvánvaló bennük, mégsem automatikus a cselekmény-hatás kapcsolat, 
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Honnan ered az ember mágikus gondolkodása? 
Minden szülő, vagy gyermekekkel foglalkozó személy tapasztalhatja, amit pszi-

chológiai vizsgálatok sokasága is igazol, hogy a gyermek gondolkodásában egészen 
az iskolás korig, egyre csökkenő mértékben jelen vannak mágikus elemek. A 
gyermek meg van győződve bizonyos cselekvések, rituálék, mozdulatok, szavak, 
illetve önmagának a kívánságnak a hatóerejében. A pszichoanalízis ezt úgy ma-
gyarázta, hogy ekkor a gondolkodást még erősen meghatározzák a mindenható-
sági fantáziák, s a vágyteljesülési képzeteknek nem szab még határt a realitás. Amíg 
a realitásérzék fejletlen, a kívánságok viszont erősek, addig az a hit él a gyermekben, 
hogy a teljesülés őtőle függ. Elég csak gondolni valamire, és az megvalósul. A 
gyermek hisz a gondolatok mindenhatóságában. E gondolkodási mód felnőttkori 
megjelenési formáját Freud „intellektuális narcizmusnak” nevezi, amely fenntart-
ja a világ uralhatóságának a képzetét az emberben.407   

J. Piaget szerint a mágikus gondolkodás gyökerei abba az életkorba nyúlnak 
vissza, amikor a kisgyermek még nem tudott világos különbséget tenni önmaga 
(és gondolatai) és a külső tárgyi világ között. A különbségtétel hiánya miatt úgy 
tapasztalja a gyermek a világot, mintha minden mindennel a kölcsönös részesedés 
(participatio) módján kapcsolódna össze. Ezért minden képes mindenre hatni.408 
Akkor is, ha közvetlen kapcsolat nincs a dolgok között, és térben is el vannak 
választva egymástól. Úgy tekinti az egész mindenséget, „mintha az közösségben 
állna az énnel, és engedelmeskedne neki”.409 Ha tehát ő akar valamit, vagy valamit 
tesz egy kívánsága teljesülése érdekében, akkor egyszersmind hatást gyakorol 
mindarra, ami a megvalósulásban szerepet játszhat. Én-központú szemléletében 
még nem tud elképzelni egy tőle független valóságot. Ennek a gondolkodásmód-
nak a kialakulása persze nem független azoktól a tapasztalatoktól, amiket a gyer-
mek csecsemőkora óta szerzett. Alapvető szükségleteivel kapcsolatban ugyanis 
folyamatosan azt élte át, hogy a kívánságai teljesülnek. Mivel kezdetben még a 
szülő és önmaga között sem tudott különbséget tenni, úgy tűnt a számára, hogy 
a szülő által is ő cselekszik. Vagyis minden vele kapcsolatos történésben saját magát 
érzékelte okozó tényezőnek. 

Mindkét elmélet megegyezik abban, hogy a mágikus gondolatok és cselekmé-

vagy pedig – mint a vérfolyásos asszony esetében – a mágikus cselekmény helyett a hit kerül a fi gyelem 
középpontjába. Vö. D. Greiner elemzéseit a mágia és az áldás kapcsolatáról, uő, Segen und Segnen. 
Eine systematisch-theologische Grundlegung, Stuttgart 1998, 101kk. A szerző szerint a keresztyén 
vallási rítusokban a mágikus-kényszerítő vonás helyén az Isten iránti bizalom áll.

407 S. Freud, Totem und Tabu, in: S. Freud, Werkausgabe in zwei Bänden, Bd. 2. Frankfurt/M. 1978, 
201kk. itt. 272.

408 J. Piaget, Das Weltbild des Kindes, Stuttgart 1978, 130.; vö. uő., Szimbólumképzés a gyermek-
korban, h. n. é. n. 428kk.

409 J. Piaget, Das Weltbild… 141.
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nyek megvalósulhatatlannak látszó kívánságokat fejeznek ki, amelyekkel kapcso-
latosan az egyén nem számol saját korlátozottságával és függőségével, sem a világ-
ban érvényesülő törvényszerűségekkel. Helyette abból a meggyőződésből indul ki, 
hogy a valóság valamennyi eleme „szimpátia-szerű” összefüggésben áll egymással, 
melynek következtében emberi eszközökkel emberfeletti, sőt természetfeletti erők 
mozgósíthatók, továbbá ilyen módon természetes folyamatok közvetlenül módo-
síthatók, illetve olyan információk szerezhetők róluk, melyek birtokában az ember 
által befolyásolhatók lesznek. 

A felnőttkori mágikus gondolatok és cselekmények Heinz Streib szerint hatféle 
„stílusban” érvényesülnek:410 

Óceánikus participáció• , amelyben a mágikus gondolatok és cselekmények a 
„jósors”, az „őrangyalok”, a pozitív energiák, a meghalt szeretetteljes hozzá-
tartozók biztonságot adó jelenlétére emlékeztetnek, illetve azt garantálják.
Defenzív-védekező•  stílus, amelyben a mágikus megnyilvánulások ártó és fe-
nyegető erők, vagy események távol tartására szolgálnak. Leginkább olyan 
helyzetekben, amikor az egyén védtelennek érzi magát velük szemben.
Komplementer-integratív•  stílus, amelyben a mágikus gondolatok és cselek-
mények nagyrészt racionális kontroll alatt állnak. Azért maradhatnak csak 
fenn, mert az egyén szép szokásként, vagy hagyományként őrzi őket. Titok-
zatos összefüggéseket és kölcsönhatásokat csak emocionális szinten feltételez, 
kognitív szinten minden ilyesmit képtelenségnek tart. Az átélés kiegészíti a 
száraz racionalitást.

E három stílus a mágikus gondolkodás sporádikus, alkalomszerű megjelenésé-
re, illetve működésére jellemző. Nem áll mögötte kidolgozott okkult világszemlé-
let, nincs jelen az élet mindennapjaiban, hanem az erős stresszel járó helyzetekre 
korlátozódik, és ilyenkor az akadályokkal való megbirkózás eszköze. Ide sorolha-
tók még olyan szokások is (pl. a lekopogás), amelyeket bár nem tartanak értelmes-
nek, mégis követnek az emberek. A szokásokkal kapcsolatos mágikus gondolatok-
hoz meg kell jegyeznünk, hogy az egyházi ünnepeink szokásrendszere sem 
mentes olyan elemektől, amelyek nyilvánvaló mágikus jellegük miatt idegenek a 
keresztyén hit tartalmaitól és gyakorlatától.

Reciprok-eszközszerű•  alkalmazási stílus, melyben a mágikus gondolkodás és 
cselekvés meghatározott célok eléréséhez stratégiai jelentőséggel bír. Egy-egy 
életszakaszra vagy az egész életre vonatkozó programok megvalósításához 
mágikus szövetség jön létre ember-, illetve természetfeletti erőkkel, melynek 
fennmaradását különféle rítusok biztosítják. Az egyén mintegy lekötelezi a 
maga számára ezeket az erőket.

410 A következőkhöz lásd Schöll/ Streib, i.m. 24.
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Kölcsönös participáció• . Amennyiben a keresztyén ember Isten-kapcsolata 
mágikus jellegű, akkor ebbe a kategóriába tartozik. A viszony mindkét oldal-
ról a „do ut des” (adok, hogy adj) szabályai szerint alakul. Jócselekedeteire 
viszonzásul joggal várhat áldást az ember, s feltételezi, hogy Isten másképpen 
nem is válaszolhat, a bűn ugyanakkor el kell, hogy nyerje méltó büntetését. 
Hasonlóképpen az Istentől jövő áldások áldozathozatalra köteleznek, és „jaj 
annak”, aki ezt vonakodik megtenni; az isteni segítség elmaradása viszont az 
Istentől való eltávolodásra, a csapások pedig az elfordulásra „jogosítanak” fel. 
Természetesen „idegen istenekkel”, más szellemi hatalmakkal is létrejöhet 
ilyen kölcsönös kapcsolat.  
Szisztémikus-kontrolláló•  stílus. Ebben az esetben az egyén olyan zárt összefüg-
gésrendszerbe tartozónak véli az életét, amelyben szigorú mágikus „kauzalitás” 
érvényesül. A mágikus gondolatok és cselekedetek egyrészt az összefüggés-
rendszerbe való beilleszkedést szolgálják, másrészt és ebből követ kező en lehe-
tővé teszik az élet eseményeinek, folyamatainak abszolút kontrollját, azt az 
érzést kölcsönözve, hogy minden kiszámítható, semmi sem történhet meg-
lepetésszerűen. 

A keresztyénség körében az isteni eleve elrendelés hittételéhez, helyesebben 
annak félreértéséhez kapcsolódóan található meg egy ehhez hasonló fatalista 
gondolkodásmód. Legtöbbször persze inkább a történtek utólagos elfogadásában 
jut érvényre, mintsem az előre kiszámíthatóság hitében, vagy a jövő megtudako-
zásának gyakorlatában (mint amilyen pl.: a „napi parancs”-szerű bibliaolvasás). 

Ez utóbbi három stílus abban különbözik az előzőektől, hogy ezeknél a mágikus 
gondolkodás az okkult jellegű élet- és világszemlélet szolgálatában áll, amely a 
gyakorlati életvitel részleteit is meg akarja határozni. Ezért elég kicsi a valószínű-
sége, hogy egyszerű racionális belátás útján megváltozzék. Mindennemű raciona-
lizálás hiábavaló, ha a kontrolligény kielégítetlen marad. Szemléletváltozást csak 
attól remélhetünk, ha a mindent betöltő kontrolligény helyét legalább részben a 
bizalom foglalja el. Az ellenőrzési törekvés pedig megmarad a valóban kiszámít-
hatóság, tervezhetőség, befolyásolhatóság keretei között. Amint Friedrich Chris-
toph Oetinger (1702-1782) híres imádsága megfogalmazza:

„Istenem, 
adj türelmet, hogy elfogadjam mindazt,

 amit nem tudok megváltoztatni,
adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

 ami megváltoztatható,
Adj bölcsességet, hogy meg tudjam

különböztetni az egyiket a másiktól”.
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2.3. A gonosz pszichológiája 

A kontroll iránti belső kényszer nemcsak azt eredményezi, hogy az ember mindent 
elkövet az életét befolyásoló tényezők átlátása és kiszámítása érdekében, hanem 
azt is, hogy minden erőt igyekszik mozgósítani azért, hogy a körülmények és az 
események úgy alakuljanak, amint az ő érdekeinek leginkább megfelel. Az ártat-
lannak tűnő (bár folyamatosan „istenkedésre” csábító) kontrolligényből így lesz 
sötét erőkkel történő szövetségkötés, hatalmaskodás és erőszak. Nem véletlen, 
hogy az okkultizmus összekapcsolódik a gonoszság erőivel és azok megnyilvánu-
lásaival. 

Ez az oka, hogy az okkultizmus jelenségkörét vizsgálva előtérbe kerül a gonosz, 
vagy megszemélyesítve a Sátán, illetve az ördög valóságának a kérdése. 

A pszichológia általában nem gonoszról, hanem agresszióról, destruktivitásról, 
vagy erőszakról beszél. Egyedül a mélylélektan foglalkozik azzal, hogy honnan 
ered és milyen szerepet játszik az ember életében az ördöghit és mindaz, amit a 
közfelfogásban ördögi, vagy szellemi értelemben negatív megnyilvánulásnak tar-
tunk. Az okkultizmusnak csak a szélsőséges megnyilvánulásai kifejezetten agresz-
szívak, vagy közvetlenül destruktívak, ennél sokkal általánosabb az okkult gya-
korlat ön-sorsrontó hatása annak a sajátos szemléletmódnak a következtében, 
amelynek a lényegéhez tartozik az önámítás.  

Freud még úgy képzelte, hogy a kisgyermekkor ambivalens érzései az apa iránt 
úgy dolgozódnak fel, hogy a gyermek a szeretetre méltó apával egy gyűlöletes 
apafi gurát állít szembe. Ez teszi lehetővé, hogy ne kelljen a valóságos apa iránt 
érzett negatív indulataival szembesülnie. Az apa megmaradhat rossz tulajdonságai 
és hibái ellenére is jónak, míg egy hasonló hatalmú és tekintélyű fi gurára ruházó-
dik a gonosz, a támadó és ártó szerepek összessége. Később mind a szerethető, 
mind pedig a félelmetes apa képe fölébe nő a realitásnak és végül az isteni, valamint 
a sátáni hatalom megtestesítőivé válnak.411 E nézet szerint, ahogy az istenképzet, 
úgy az ördögképzet is kora gyermekkori apaélmények projekciója révén áll elő. Így 
raktározódnak el és egyben kerülnek is az individuumon kívülre az emberi élet 
legmeghatározóbb, de feldolgozatlanul maradt élményei. 

Sokan kimutatták már a klasszikus pszichoanalízis túlzó egyszerűsítéseiben, 
így a projekció-elméleti vallásmagyarázatban is benne rejlő tévedési lehetősége-
ket.412 Felfogásának bizonyos elemei azonban maradandó érvényűeknek bizonyul-

411 A pszicholanalízis ide vonatkozó megállapításainak jó összefoglalását adja H. Raguse, Zur Psy-
cho analyse des Glaubens an den Teufel, WzM 1994/3. 134kk.

412 Így pl. H. Küng, Freud und die Zukunft  der Religion, München 1987, 71kk., vagy H. Zahrnt, 
Gott kann nicht sterben, München 1970, 80kk. Mindkét teológus hangsúlyozza, hogy az Istenről való 
beszéd sohasem lehet mentes az életből vett képektől, hasonlatoktól, analógiáktól, így az Isten-képzet 
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tak. Ilyen például az a feltételezés, hogy a gyermekkor élménymintázatai jelentős 
strukturáló szerepet játszanak a transzcendenssel kapcsolatos képzetek és átélések 
beépülésénél az élettörténetbe. A gonosz pszichológiája szempontjából pedig to-
vábbgondolásra érdemesnek találták a gyermeki viszonyulási módokban és átélé-
sekben megfi gyelt bipolaritást. A gonosznak, mint személyes hatalomnak a kép-
zetében ennek alapvető szerepe van. A lelki működést különféle ambivalenciák, 
ellentmondások jellemzik, amelyeknek a szélső pontjai a konkrét élethelyzetekben 
gyakran a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a kellemes és a kellemetlen, a csábító és 
a taszító, a szép és a csúnya kategóriáihoz kapcsolódva jelennek meg.413 Ha mindig 
ugyanazok az indulatok, érzelmek, gondolati tartalmak és viselkedési módok 
minősülnek pozitívaknak, akkor az ellentétes póluson elhelyezkedő értékek köny-
nyen démonizálódnak és lassan kirekesztődnek az életből. 

A mai pszichoanalitikus felfogás már nem az apa-gyermek-, hanem az anya-
gyermek-kapcsolatban keresi a dualista hitstruktúra eredetét. Már a csecsemő 
kénytelen tapasztalni, hogy az anya nem elégíti ki azonnal a szükségleteit, nem áll 
minden pillanatban a rendelkezésére. A kielégítő együttlétek pozitív tapasztala-
taiból kialakul benne egy belső kép az anyáról, ami azonban erősen idealisztikus 
vonásokat hordoz. A negatív tapasztalatokhoz tartozó anyakép – összeegyeztet-
hetetlensége miatt – leválik az ideális anyáról és önálló „életet” kezd élni. A gyer-
mek csak később és meglehetős „szomorúsággal” veszi tudomásul, hogy a reális 
anya személye mindkét képét ötvözi magában. Szükséghelyzetekben azonban még 
nagyon sokáig (esetenként egész életen át – pl. az anya elvesztése miatt) visszatér 
ehhez a hasított anyaképhez, mert teljes biztonságot csak a makulátlanul jó anyá-
nál találhat. 

Ezek a hasításos átélési sémák az Istennel való kapcsolatban úgy elevenednek 
meg, hogy az az Isten, akihez az ember az élete nyomorúságaival menekül, nem 
lehet a fájdalmak, szenvedések és katasztrófák okozója is egyben. Minden, ami 
ellentmondásos, érthetetlen, értelmetlen és minden, ami szenvedésekkel és pusz-
tulással jár, egy másik hatalomtól, a gonosztól kell, hogy származzék.414 Manapság 
számos teológus hangoztatja, hogy ennél a funkciómegosztásnál diff erenciáltabb 
és ráadásul biblikus is az az álláspont, ha a morális-etikai gonosz esetében az 
emberre ruházzuk a teljes felelősséget, míg a természetes rossz (betegség, termé-

és az Istennel való kapcsolat mindig tartalmaz projekciókat. Ez azonban nem jelenti szükségszerűen 
azt, hogy ne létezne az a valóság, amellyel a kapcsolatunk projekciókkal terhelt. Sőt kivetíteni csak egy 
feltételezett valóságra – mint képernyőre – lehet. A projekció vádja arra kell, hogy ösztönözze a keresz-
tyénséget, hogy folyamatosan ellenőrizze, mennyire színezik, vagy éppen torzítják szubjektív élmény-
elemek az istenképzetét és az Istennel való kapcsolatát.

413 A psziché működésének bipoláris jellegéhez lásd M. Utsch, Religionspsychologie, Stuttgart 1998, 
42kk.

414 Vö. D. Funke, Das Schulddilemma, Göttingen 2000, 196kk.
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szeti csapások, halál stb.) mögött Isten személyének az összetettségét, kiismerhe-
tetlenségét látjuk, akit az „ember tisztelni tud, és aki ellen panasza lehet, akit 
szerethet, és akire haragudhat”.415 Isten szeretete elég erős irántunk ahhoz – s ezt 
éppen Krisztus kereszthalálában mutatta meg –, hogy az ellene érzett haragunkat, 
vagy akár elutasításunkat elviselje, és a javunkra fordítsa. Ugyanennek a szeretet-
nek a megtapasztalása pedig elég bizakodóvá tehet minket Isten iránt ahhoz, hogy 
a számunkra érthetetlen, sőt értelmetlennek tűnő életeseményeket az Ő „atyai 
kezéből jövőknek” fogadjuk el. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy sem 
Istent, sem magunkat nem kell „tehermentesítenünk” azáltal, hogy egy harmadik 
létezőt nevezünk ki a gonosz forrásának. Minden, ami rosszként és gonoszságként 
jelenik meg ebben a világban, elhelyezhető az Isten és az ember létében, valamint 
az ember Isten iránti kapcsolatának a zavaraiban – akár az okokat, akár a célokat, 
akár pedig a felelősséget kutatjuk a negatív tények hátterében. Csak a felelősség 
alóli felmentés szándéka vezethet egy harmadik, ezektől független létező bevoná-
sára az értelmezéshez. Isten nem kívánja magának ezt a felmentést, nekünk meg 
nincs jogunk hozzá, hogy ily módon magunkat igazoljuk szándékosan tervezett 
és véghezvitt, vagy akaratlanul elkövetett gonoszságainkkal kapcsolatban.416 A 
Biblia beszél ugyan a gonoszról, mint az embernél erősebb hatalomról, de távol áll 
tőle az a dualista gondolat, hogy létezne egy, az Isten hatalmával összevethető el-
lenhatalom a világban.417 

Jung hasonló logika szerint jár el, mint a pszichoanalitikusok. Az istenképzet 
szerinte is pszichikus tartalmak kivetülése. Csak ő ezeknek a tartalmaknak eleve 
isteni (numinózus) természetet tulajdonít, s nem az élet kezdetének kapcsolati 
tapasztalataira vezeti őket vissza. A psziché Jung szerint már akkor kétpólusúan 
működik, amikor még semmilyen egyéni tapasztalatot nem szerezhettünk a vi-

415 Uo. 206.; vö. K. Kiessling, „Ich mache das Licht und erschaff e die Finsternis”, in: WzM 2003/5. 
280kk.

416 R. Feldmeier az Ószövetség ördögről és gonoszról szóló tanítását vizsgálva megállapítja: „Sem a 
Mózes öt könyvében, sem a prófétáknál nem önálló téma az ördög és a démonok kérdése. A gonosz 
szellemek képzete szokatlan és idegen elem az Ószövetség legfontosabb részeiben.” Uő, Die Mächte des 
Bösen, in: W. Ritter/H. Streib (Hg.), i.m. 33.

417 Vö. Karasszon István gondolataival az angelológia és satanológia vallástörténetéhez: „Éppúgy 
azonban, mint a Zak 3-ban, a Jób könyvében is nyilvánvaló, hogy a Sátán nem önálló fi gura: szerepe 
csak a bajok felidézésében van, s a kifejletnél, a megoldásnál, tehát a keret-elbeszélés második felében 
(Jób 42) említést sem nyer. Nincs dualizmus, nincs jó isten és rossz isten a zsidó vallásban. […] A 
Sátán szerepe kimerült abban, hogy Isten hatalmát és igazságát negatív módon láttatta – de csak ezt 
tehette, s nem lehetett önálló princípiummá.” Karasszon I., Ni ange ni bête, in: Studia Caroliensia 
2000/1. 60kk., itt 66. Lásd még Varga László merész, némely esetben túlzó megállapításait in: Varga L., 
Élő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán, Marosvásárhely 2008, 
353kk., valamint Visky Béla Varga Lászlóval is vitatkozó fejtegetéseit: Visky S. B., A Sátán-kérdés teo-
lógiai relevanciája, avagy: Ordít-e az oroszlán, ha nincs?, I. Ref. Szemle 2003/4, 356kk., ua. II. Ref. 
Szemle 2003/5, 478kk.
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lágról. Ez az eredendő polaritás indokolja, hogy az istenképzet is – ami az isten-
emberi természetű (krisztusi) mélyvalónk szimbolizálása – kifejezze ezt a kettős-
séget. Nem hiányozhat Istenből az árnyék, a sötétség, a gonosz, mert ezek nélkül 
nem beszélhetünk teljességről. Az a tanítás, mely szerint Krisztus a jó, az ördög a 
gonosz megtestesítője, Jung szerint nem felel meg a lelki valóság természetes 
paradoxiájának, tehát kiigazításra szorul. Csak a gonosszal együtt jó a jó, és a kettő 
alkotja a teljességet.418 Jung a gonosz és a jó princípiumának együttes megjelenését 
fedezi fel a teljesség szimbólumában, a négyes osztású mandalában. Ennek értel-
mében hiányolja a Szentháromságból a negyedik elemet. Felismeri, hogy az Ószö-
vetségben még tartalmazza az istenképzet a jó és a gonosz ellentétét (ld. pl. 1Sám 
16,14; 1Krón 21,1). „A monoteizmusban ugyanis mindaz, ami istenellenes, nem 
vezethető másra vissza, mint magára Istenre. Ez mindenképpen megütközést kelt 
és szégyenletes. Itt van az alapja annak, hogy az ördög, ez a különösen befolyásos 
hatalom, miért nem kap igazán helyet a Szentháromság rendjében”.419 A keresz-
tyénségnek fel kellene oldania a jó Isten és a gonosz Sátán közötti dualizmust 
azáltal, hogy integrálja a gonoszt a teljességbe – véli Jung. A kiteljesedés útja az 
ellentétek egyesítése.420  

Látszólag teológiai kérdésekről van itt szó, Jung azonban szigorúan antropoló-
giáról beszél. Szerinte az emberi lélek természetes törekvése, hogy kiegyensúlyoz-
za, kibékítse az ellentétes pólusokat egymással, s így valósítsa meg a tökéletességet, 
a tökéletesség pedig az emberben az isteni valóságdimenzió érvényesülése.

Az említett pszichológiai magyarázatoknak nincs jelentősége a gonosz léte és 
nem léte körül felvetődő kérdések megválaszolásában – mégha úgy tűnne is –, 
csupán az emberi átélések és valóságértelmezések megértéséhez nyújtanak némi 
segítséget.

Az okkultizmus jelenségének a tisztázásához túl kell lépnünk a pszichológiai 
vizsgálódás körén és keresnünk kell a választ arra a kérdésre, hogy vajon az okkult 
gyakorlatban az emberi léleknek azok az energiái aktivizálódnak-e, amelyek az 
adott kulturális és szociális körülmények között alantasaknak, nemkívánatosak-
nak, sötéteknek és félelmeteseknek minősülnek, vagy pedig az embertől függetle-
nül létező erőkkel és hatalmakkal kell számolnunk, amelyekkel kapcsolatba lépve 
az ember függő helyzetbe kerül, kiszolgáltatottá válik, s nemhogy ő tartja bizto-
sabban uralma alatt az élete különböző helyzeteit, hanem teljesen elveszti önálló-
ságát, döntéshozási képességét, így kontrollját is a történések felett. Egyszerűbben 

418 C. G. Jung, Versuch einer psychologischen Deutung des Trinitätsdogmas, in: uő, Gesammelte 
Werke, Bd. 11. Zürich 1963, 119kk., itt 170.

419 Uo. 185.
420 Jung ide vonatkozó nézeteiről lásd I. Beck, Das Problem des Bösen und seiner Bewältigung, 

München/Basel 1976.
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fogalmazva a kérdést: „A gonoszt saját szubsztanciával és saját léttel bíró külső 
valóságként kell-e felfognunk, vagy elhelyezhető kizárólag az emberen belül?”421 
Annyi mindenesetre megállapítható, hogy a gonosz nem tapasztalható, nem érhe-
tő tetten az ember részvétele nélkül. A gonosz az ember nélkül tehetetlen. Még az 
az állítás is megkockáztatható, hogy az ember kölcsönöz neki életet. Az emberben 
személyesül meg, az emberi kapcsolatokban válik láthatóvá azáltal, hogy hazugság 
és pusztító gyűlölet kezdi jellemezni az ember kapcsolatát saját magával, az em-
bertársaival és Istennel (Jn 8,44). A gonosz a pervertálódott kapcsolatokban ölt 
testet: a szándékos ártani akarásban és a vélt jóért folytatott megszállott (mások 
érdekeit fi gyelmen kívül hagyó és az eszközökben nem válogató) küzdelemben. 
Léte alapja az ellentétbe fordítás, a lehetetlen lehetségesként való feltüntetése, a 
hamisság igazságként való beállítása. K. Barth ezért nevezi a gonoszt „semmisnek” 
(das Nichtige).422 Általa azt kívánja érzékeltetni, hogy a léte nem olyan jellegű, mint 
Istené, vagy valamely teremtményé. „Ami tulajdonképpen és igazán van, az csak 
Isten vagy az Ő teremtménye lehet.”423 A gonoszról egyik sem mondható el: sem 
nem isteni természetű, sem nem olyan teremtmény, mint a többi létező. Valóságát 
az adja, hogy az ember életében, azaz a teremtményi léthez kapcsolódóan az Isten 
akaratával ellenkező lehetőséget jeleníti meg. Ez alá a fogalom alá nem tartozik az 
Isten „jó” teremtésének az „árnyoldala”: a természeti csapások, a szenvedés és a 
halál (illetve ezek csak akkor, ha az a hazugság kapcsolódik hozzájuk, hogy Isten 
az embert nem hordozza, és nem menti meg az élete végességére utaló nyomorú-
ságai közepette). A gonosz egyik sajátossága éppen az, hogy összetéveszthető a 
teremtés „árnyoldalával”, s így sorsszerűnek és végső soron ártatlannak látszik.424 

A gonosz valójában a hazugság, amely el akarja hitetni az emberrel, hogy van 
jobb lehetősége, mint az Isten iránti bizalom és a neki való engedelmesség. Hazug, 
mert úgy tünteti fel Istent, mint az ember ellenségét. Azt súgja, hogy először jobbá 
kell válnia az embernek, hogy kedves lehessen Isten előtt. Elhiteti továbbá az em-
berrel, hogy reménytelen a helyzete, vagy ennek az ellenkezőjét, hogy már nincs 
is szüksége Istenre. Amikor az ember hitelt ad a sugalmazott hazugságnak, akkor 
születik a gonosz; amikor az Isten adta lehetőséget valami másra véli felcserélhe-
tőnek, abban a pillanatban maga is kiérdemelte a Sátán nevet (amint Jézus Péternek 
mondja: „Távozz tőlem Sátán” Mk 8,33). Eszerint a gonosz az emberben „objek ti-
válódik”, mégpedig egyéni, szubjektív viszonyulás, vagy döntés alapján. „De ez az 

421 K. Berner, Th eorie des Bösen, Neukirchen-Vluyn 2004, 65. A következőkhöz lásd Berner fejte-
getéseit, valamint Visky S. Béla, Játék és alap. Teodiceakísérletek a kortárs teológiában, Kolozsvár 2006, 
188kk., de különösen a 233kk oldalain olvasható gondolatokat.

422 K. Barth, Kirchliche Dogmatik III./3. 327kk.
423 Uo. 402.
424 Uo. 334kk.
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objektivitás csak ’alulról’ (az ember felől nézve) érvényes, ’felülről’, a teremtő Isten 
felől nem, következésképpen nem a világ lényegéhez tartozó objektivitás, tehát 
nem is jelent tragikus kiúttalanságot”.425 

Összefoglalva tehát Barth azt képviseli, hogy „a gonosz abból él, hogy azt jele-
níti meg, amit Isten nem akar. Abból azonban él: mert nemcsak az Isten akaratá-
nak, hanem a nem-akarásának is van ereje”.426 A gonosz léte tehát anti-lét, a lét-
elle nességben ragadható meg.427 A „semmis” kifejezés nem értendő félre úgy, 
mint ha a gonosz valóságát ne kellene komolyan vennünk, de léte alapvetően kü-
lönbözik az Isten és a teremtmények lététől. A mai teológusok között Ingolf U. 
Dalferth foglalkozik legbehatóbban a gonosz problémájával.428 Barthhoz hasonló-
an megállapítja, hogy a gonosz lényegéhez tartozik, hogy nincs lénye. Nem defi -
niálható „valamiként”, még kevésbé „valakiként”, hatása mégis tapasztalható az 
életet érintő zavarokban, torzulásokban, károsodásokban és rontásokban. A léte 
– amennyiben valóságként tapasztaljuk – „parazita-lét”.429 A gonosz nem írható 
le, csupán a valóság minősíthető úgy, mint „gonosz” vagy „nem gonosz”. Ahol 
pozitívum van, ott a pozitívum tagadása is felüti a fejét: ez a gonosz.

Az okkultizmus szempontjából fontos még külön is szólni a gonosz személy-
voltáról. A bibliai szóhasználat azt mutatja, hogy a démonok személytelen szelle-
mi hatalmak (megfelelően az ókori ember világképének), amelyeknek az az ember 
kölcsönöz személyi jelleget, akihez kapcsolódnak. Ugyanakkor a démoni erők 
működésének eredménye éppen az ember személy voltával összefüggő legsajáto-
sabb jellegzetességek szétrombolása: az embertársi kapcsolatok, a környezettel, az 
önmagával, és mindenek fölött az Istennel való kapcsolat összezavarása. A démo-
ni hatások lényege a személyesség megszűnése és valami halálos személytelenség 
megvalósulása. Az ördög és a Sátán bibliai fogalmaihoz már közelebb állnak bi-
zonyos személyi képzetek. Működésük az ember személyvoltának ősalapja ellen 
irányul, vagyis az Isten és az ember személyes kapcsolatának felszámolására. 

425 H.-G. Fritzsche, Schuld und Übel, Berlin 1987, 73.
426 K. Barth, i.m. 408.
427 G. Th eißen szerint a radikális monoteizmus világszemléletében elkerülhetetlenül jelent meg a 

Sátán-képzet. A mindig kínálkozó másik lehetőséget, a „lehetetlen lehetőséget” szimbolizálja, és fel-
hívja a fi gyelmet annak veszélyeire. A Sátán-szimbolika „a monoteista hit számára folyamatosan krízist 
provokál. Általa kérdésessé válik, hogy az, amit az ember istenként tisztelt, esetleg nem mégis a Sátán-e, 
aki csak úgy jelenik meg, mintha Isten lenne, valójában azonban nem az.” (G. Th eißen, Erleben und 
Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums, Gütersloh 2007, 301.) Th eißen a 
Sátán-szimbolikát mitikus formában kifejeződő belső valláskritikának nevezi, ezért a Sátán realitása 
szerinte funkcionális, nem objektív (uo. 303.).

428 I. U. Dalferth, Das Böse, Tübingen 2006; Uő, Malum, Tübingen 2008.
429 I. U. Dalferth, Umwege über Gott, in: U. Andrée/F. Miege/Ch. Schwöbel (Hg.), Leben und Kirche, 

Marburg 2001, 119kk. itt 129.
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Ördögi hatásra az ember magába fordul, saját magát abszolutizálja, és tagadni kezdi 
az Istentől való függését.430 

Klaus Berger, az Újszövetség elemzése alapján azt állapítja meg, hogy az ördög, 
illetve a gonosz képzetéhez nem járul a személyesség gondolata, ha az emberben 
végbemenő belső, főleg etikai jellegű konfl iktusokkal kapcsolatban fordul elő. Csak 
nyilvános, személyközi „szerepekben” ölt személyes jelleget. „Minél nyilvánosabb 
a gonosz működése, annál személyesebb”.431 A személyesség itt az általános érvé-
nyűség, illetve a sokakra vonatkozás jelképes kifejezése. Hasonló módon jár el Pál 
a bűnnel kapcsolatban (Róm 7), ami nem kell, hogy arra indítson minket, hogy a 
bűnt személyes lényként képzeljük el. Azt azonban kifejezi, hogy olyan jelenségről 
van szó, amelyben minden ember kivétel nélkül érintett. A gonosz annyiban sze-
mélyes valóság, amennyiben az ember a maga személyét adja hozzá. 

Végül gyakran felvetődik az okkultizmussal kapcsolatban az a kérdés is, hogy 
kell-e hinni a Sátánban (bizonyos közösségekben ez az igazi Isten-hit kritériuma 
is). Nem véletlen, hogy az egyház sohasem érezte szükségesnek, hogy a Sátánnal 
kapcsolatos elgondolásait hitvallásos formában fogalmazza meg. A Sátán ugyan-
is nem lehet a hit tárgya, mert a teremtményi lét szférájába tartozik. Tapasztalatok 
és nem a hit útján szerzünk tudomást róla.

A történelmi kálvinizmus legmeghatározóbb magyar teológusa, Sebestyén Jenő 
is határozottan óv attól, hogy az emberi bűnt és gonoszságot egy negatív szellemi 
hatalom működésével magyarázzuk. A Sátánról szóló keresztyén tanítást a teoló-
gia „legértéktelenebb” részének tartja.432 Ahhoz, hogy az ember elbukjon, nincs 
szüksége természetfeletti kísértőre, saját „erőből” is képes szembeszegülni az Is-
tennel. A bűn és a gonosz forrása az emberben keresendő. Semmivel nem több és 
hatalmasabb, mint ami a szemeink előtt és a szívünkben megjelenik belőle. Sem-
mivel sem vihet végbe nagyobb dolgokat annál, mint amit a mi közreműködé-
sünkkel tesz meg. A vele kapcsolatos ámulatba ejtő tapasztalatok pedig éppen az 
emberi hitetlenség időszakaihoz kapcsolódnak. Az Istenbe vetett hit elevensége 
kizárja, az Isten iránti bizalom megrendülése pedig aktuálissá teszi a Sátán-hitet. 
Nem az ördögben, hanem „az ördög ellen hiszünk”.433 A szabadító Istenbe vetett 
hit látja a Sátánt lehullani az égből (Lk 10,18), s nem tud tovább isteni hatalmat 

430 Vö. R. Feldmeier, i.m. 25kk.
431 K. Berger, Ist Gott Person?, Gütersloh 2004, 103k.
432 Sebestyén J., A bűn lényege, Sopron 1910, 16. Sebestyén még azt az állítást is megkockáztatja – 

amivel nem érthetünk egyet –, hogy a Sátán-tan „nem való másra, mint hogy odahelyezzük végre a 
dogmák régiségtárába vagy múzeumába, ama tiszteletreméltó emlékek közé, amelyekkel ma már csak 
a dogmatörténészeknek van bajuk” (Sebestyén, i.m. 19.).

433 O. Weber, Grundlagen der Dogmatik, Bd. 1. Berlin 1977, 539.; vö. H.-J. Kraus, Systematische 
Th eologie, Neukirchen-Vluyn 1983, 381. Kraus itt sommásan ezt írja: „A szabadító Istenbe vetett hit 
ezért a démonokra és az ördög hatalmaskodására nézve: mitológiátlanítás”.
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tulajdonítani neki, sem pedig a transzcendens valóságnak kijáró hittel tekinteni 
rá. Szinte törvényszerű, hogy amikor a gonosz eredetét az emberen kívül, akár az 
anyagi világban, akár „szellemileg megszemélyesítve a Sátánban” keressük, ez az 
„Isten-fogalom tisztaságának elhomályosítására és gyengítésére vezet”.434

2.4. Lelkigondozói segítség

Reinhard Feldmeier az ördöggel kapcsolatos újszövetségi vizsgálódását így összeg-
zi: „Amikor az evangéliumok démonokról beszélnek, akkor a valóságnak nem a 
démonizálása, hanem a démontalanítása a céljuk”.435 Az okkultizmus elleni küz-
delem végcélja a világ megfosztása varázslatos vonásaitól, isteni erejétől és az iste-
ni valóság visszahelyezése abba a pozícióba, ami megilleti: a mindenség Alkotó-
jának és Megtartójának pozíciójába. Csak úgy képes lemondani az ember az élete 
történéseinek teljes kontrolljáról, ha a világot valóban világnak, Istent pedig való-
ban Istennek tartja. Belátja, hogy nem tarthatja kézben a folyamatokat, de ettől 
még nem kell azt éreznie, hogy az élete alakulása véletlenek játéka csupán, mert 
tudja, hogy végső soron minden Isten kezében van. 

A lelkigondozói segítség nem követheti el azokat a hibákat, amelyek az egyéb 
jószándékú segítségnyújtásokat jellemezik. Ezek közül az egyik az okkult cselek-
mények és képzetek valóságtartalmának a megkérdőjelezése: annak bizonygatása, 
hogy csak hiedelmekről van szó, ilyen összefüggések egyáltalán nem léteznek, az 
okkult cselekmények nyomán bekövetkezett események hátterében csalás, szem-
fényvesztés áll. Tudnunk kell, hogy az élményeknek mindig nagyobb meggyőző 
erejük van, mint a gondolatoknak. Az illető joggal védekezhet magában azzal, hogy 
a segítő azért vonja kétségbe a történtek valóságosságát, mert nem volt ott, s nem 
szerzett közvetlen tapasztalatokat. A racionalizálás azért hatástalan, mert az érin-
tett személy éppen arról győződött meg, hogy nem lehet a racionális megmagya-
rázhatóságot mindenek mércéjévé tenni. Vannak más természetű összefüggések 
is a valóságban. Rontja a helyzetet, hogy az eff éle meggyőzni akarás a másikat 
butának, primitív gondolkodásúnak, felvilágosulatlannak tünteti fel. A lelkigondo-
zó pe dig a természettudós szerepét veszi magára és megszűnik lelkigondozónak 
lenni.  

A másik gyakori hiba a lelkigondozó megrettenése attól a sötétségtől, amit a 
tanácskérő élettörténete mutat. Bármennyire démonikus ez a sötétség, akkor sem 
szabad dramatizálni a helyzetet. A mindenható Isten nevében segítő lelkigondo-

434 Sebestyén, i.m. 19.
435 Feldmeier, i.m. 37.
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zó nak semmi oka nincs a megrémülésre. Neki tudnia kell, hogy nem is szükséges 
Isten egész ereje, hanem elegendő az „ujja” az emberi élet démontalanításához 
(amint Jézus mondja: „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül 
elérkezett hozzátok az Isten országa” – Lk 11,20). Nagy hiba lenne, ha a lelkigondozó 
az okkult emberekéhez hasonló hiedelmekkel közeledne ehhez a problémához. R. 
Ottoval szólva az egzisztenciális megrettenés és vonzódás csak a Szentséges jelen-
létéhez illik, a Szentségessel szemben álló erők és hatalmak nem érdemesek rá, 
hogy ugyanilyen érzésekkel viszonyuljon hozzájuk az ember. A lelkigondozó ré-
mülete, vagy rémisztgetései csak erősítik az érdeklődést, vagy a kiszolgáltatottság 
érzését a segítséget kérőben.  

Előrevivő az a segítői viszonyulás, amely az okkult gyakorlat és gondolkodási 
mód hátterében rejlő indítékokat (félelmeket és vágyakat), valamint az ezektől 
remélt beteljesüléseket igyekszik feltárni. Milyen szükségletből fakad az okkultiz-
mus iránti vonzalom az egyén életében, mit kíván megoldani vele? A fi gyelmet 
nem a cselekményekre, vagy a hiedelmek tartalmára, hanem azok funkciójára kell 
fordítani, arra, amire szolgálnak az illető életében. 

Két dolog bizonyosan nyilvánvalóvá válik: egyfelől a hiszékenységre való hajlam, 
másfelől meg az erős késztetés a dolgok ellenőrzésére, kézben tartására. Ezek ki-
egészítik egymást. A hiszékenység bizonytalanná tesz és erősíti a kontroll iránti 
igényt az emberben. S végül egy kontrollálatlan bizalom alapján létrejött irrealisz-
tikus kontrolltudat valósul meg az okkultizmusban. Itt meg kell jegyeznünk, hogy 
a csecsemő- és kisgyermekkorban nemcsak az zavarhatja meg az egészséges ősbi-
zalom kialakulását, ha az anya (ill. a gondozó személy) szeretete, fi gyelme a gyer-
mek iránt nem elég megbízható (aminek következtében alapvető bizalmatlanság 
alakul ki a gyermekben), hanem az is, ha túlárad a szeretete és a gondoskodása. 
Ekkor nem bizalom, hanem bizalmaskodás, nem hinni tudás, hanem hiszékeny-
ségre való hajlam alakul ki a gyermekben és kíséri tovább az életét. Ennek egyik 
„mellékterméke”, hogy a gyermek mindig kívülről, a „jelentős másiktól” várja a 
dolgok teljes kontrollját, maga pedig a lehető legteljesebben irányítása alatt tartja 
a mindent elintéző és elrendező „másikat”. Az okkultizmusban könnyen felfedez-
hetők ezek a működési módok. 

A kontrolligény az ember elementáris megismerési és megértési, azaz biztos 
tájékozódási vágyából táplálkozik. Az egészséges vitalitású egyén nemcsak várja, 
hogy ez a biztonságérzet előálljon, hanem kész is tenni valamit az érdekében. Nem 
hagyja magát sodródni az áradattal, hanem biztos kapaszkodókat keres, ellenáll, 
vagy befolyást igyekszik nyerni a történésekre. A lelkigondozónak amellett, hogy 
tudatosítja és jogosnak ismeri el az alaptörekvést, segítenie kell a különbségtételben 
az emberileg lehetséges és az isteni lehetőségek körébe tartozó dolgok között. Mit 
lehet és kell megtennie az embernek ahhoz, hogy csökkenjenek a bizonytalanságai? 
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Milyen tényekkel kell számolnia? Milyen megalapozott várakozásai lehetnek? Mely 
ponton válik a bizalma naivitássá? A lelkigondozónak támogatnia kell a tanács-
kérő fantáziáját, de nem egy irányba, s annak az egy lehetőségnek teljesebb kiszí-
nezése felé, hanem a lehetőségek sokféleségének a feltárására, alternatívák keresé-
sére. Meg kell láttatni a határt az emberi lehetőségek és az Isten lehetőségei között. 
Az emberi nem nyúlhat bele az isteni szférába. Ez ugyanis mágia. Az ember úgy 
véli, hogy meghatározhat valamit, ami már nem esik a lehetőségei körébe. Fontos 
feladat az okkult emberek lelkigondozásánál annak a közös mérlegelése, elképze-
lése-elképzeltetése, hogy mi történne az okkultizmusban talált kapaszkodók elen-
gedése esetén. Milyen szorongások erősödnének meg, milyen szempontból válna 
kibírhatatlanná a bizonytalanság, és mely események bekövezte tűnne elfogadha-
tatlannak? Gondolatban azt is végig kell vezetni, hogy milyen feltételek mellett, 
illetve milyen szemszögből nézve válhatnának az elfogadhatatlan fejlemények 
mégis elfogadhatókká.  

Másfelől segíteni kell az Isten iránti bizalom megerősödésében. Ez azzal kezdő-
dik, hogy Istent nem kell semmire sem kényszeríteni, mert „jól tudja, mire van 
szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle” (Mt 6,8). 

Az Istennel kapcsolatos bizalomvesztés indít el sokakat az okkultizmus felé. 
Többnyire csalódások miatt nem alakult ki, vagy sorvadt el a bizalom esetleg már 
a gyermekkorban. Amikor még a mágikus gondolkodás természetes okokból 
jellemző, a gyermek többször is átéli, hogy az imádságban kifejezett kívánsága 
nem teljesül, ezért csalódik Istenben. Ebből következhet, hogy a bizalmát más felé 
fordítja. Nem szokott bizalomvesztéshez vezetni, ha a gyermek olyan vágyak és 
fantáziák vonatkozásában csalódik, amelyek csak a saját lelkében fogantak. Ön-
magát ugyanis kész korrigálni. Ha viszont a felnőttek részéről megerősítést kapnak 
gyermekes várakozásai, és mégsem teljesülnek, akkor a csalódás egész életre ki-
ható következményekkel járhat.

Az Isten iránti bizalom helyreállítása és megerősítése csak akkor lehetséges, ha 
sikerül beláttatni, hogy Isten nem azért nem teljesíti bizonyos kívánságainkat, 
mert meg akar fosztani valami jótól, hanem más módon (esetleg a fájdalom, a 
veszteség útján) akarja a javunkat szolgálni, továbbá, hogy Neki gondja van az 
életünkre akkor is, amikor mi azt közvetlenül nem tapasztaljuk. Az ember sorsa 
egyfelől jobb kezekben van, mintha ő maga irányítaná, másfelől meg szabad dön-
tési lehetőséget is adott Isten az embernek arra, hogy Őelőtte hordozott felelősség-
gel, józan belátása szerint alakítsa az életútját. A véges erőkbe és hatalmakba vetett 
bizalom helyett lehet Isten végtelen hatalmára és szeretetére nézve reménykedni.  

Az okkult hitről azért nehéz lemondani, mert közvetlen és kézzelfogható ered-
ményeket produkált, míg az élő Istenbe vetett hit viszonylagossá teszi az érzék-
szervekkel megragadhatót azzal szemben, amit Isten láthatatlanul tett és tesz az 
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emberért (vö. „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” – Jn 20,29). Ennek ellenére 
gyakran előfordul, hogy az okkult tapasztalatokat szerzett emberek nyitottabbak 
azokra a történésekre, amelyek az érzékelhető valóságon túlról erednek, mint azok, 
akik egészen az anyagi világhoz kötik a reményeiket.

Élhetünk azzal a bíztatással, amit Pál alkalmaz a Római levélben: „Amiképen 
odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a 
hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak 
a megszenteltetésre” (Róm 6,19).  



C. AMI BENNÜNK VÉGBEMEGY





I. SZORONGÁS

Akár teológusok, akár fi lozófusok, pszichológusok, vagy biológusok kezdik el 
alaposan vizsgálni a félelem és a szorongás jelenségét, előbb vagy utóbb arra a 
megállapításra jutnak, hogy a félelem mindenütt jelen van az emberi életben. A 
teológusok véleményét Eugen Drewermann a következőképpen foglalja össze: 
„Minden, amit a vallás az embernek mondani akar, válaszként veendő azokra a 
kérdésekre, amelyek a lét különböző szintjein a szorongás nyelvén szólalnak meg.”436 
A fi lozófusok gondolatai Martin Heideggernél csúcsosodnak, amikor azt mondja, 
hogy „amitől a szorongás szorong, az maga a világban-benne-lét”.437 Egy pszicho-
lógusi vélemény: „Ha az emberlétbe belegondolunk, akkor sokkal inkább megma-
gyarázandónak találjuk, hogy az ember többnyire miért nem szorong, mint azt, 
hogy néha szorongások gyötrik” – fogalmazott a tankönyvéről híres pszichiáter, 
Kurt Schneider a múlt század derekán.438 A biológusok szerint meg „az evolúció 
kedvez a ’szorongás génjeinek’; jobb, ha egy kétértelmű szituációra téves módon 
’pozitívan’ (téves riasztással) reagálunk, mint ha ’negatívan’ (vagyis nem ismerjük 
fel a veszélyt). Egy téves negatív reakció – és eltűnsz a természet génbankjában.”439 
Ha számba akarnánk venni valamennyi tudományterület véleményeit, képtelenek 
lennénk eligazodni a gondolatok rengetegében, ezért most csak pasztorálantropoló-
giai nézőpontból vizsgálódunk, vagyis témánkról lélektani és teológiai gondola-
tokat találkoztatunk a gyakorlati teológia emberszemléletén belül.

1. Fogalmi tisztázás 

Nagyon általános meghatározással kell kezdenünk, mert amint megkíséreljük a 
jelenséget pontosabban körülírni, a félelem és a szorongás fogalmai azonnal két 
különböző úton indítanak el bennünket. A félelem – általános értelemben – a 

436 E. Drewermann, Glauben in Freiheit, oder Tiefenpsychologie und Dogmatik, Solothurn/Düs-
seldorf 1993, 309.

437 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1979, 187.
438 K. Schneider, Klinische Psychopathologie, Stuttgart 1955. (5. kiad.), 67.
439 A. T. Beck/G. Emery, A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete, Budapest 1999, 4.
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fenyegetettség tudatosulásakor előálló érzelmi reakció. A félelem fi gyelmeztet a 
várható bajra, és védekezésre, vagy menekülésre késztet. Ez az adottság, amelyben 
osztozunk az állatvilággal is, megóv bennünket attól, hogy gyanútlanul áldozatul 
essünk egyébként kivédhető, vagy elkerülhető veszélyeknek. Nélküle az emberiség 
menthetetlenül kipusztult volna. Rendesen a fenyegetettség elmúltával, vagy a 
veszély legyőzése után a félelem elmúlik. Ebben a formájában a félelem nem kell, 
hogy témája legyen a lelki egészségvédelemnek, a pszichoterápiának, vagy a 
lelkigondozásnak. Van azonban a félelemnek egy kimondottan emberi változata, 
amikor is a fenyegetettség nem valóságos, hanem feltételezett. A félelem rémisztő 
képzetek, vészjósló gondolatok nyomán áll elő. Olyankor sajátosan emberi a tuda-
tosult fenyegetettség-érzés, amikor azt egy vélhetőleg a jövőben bekövetkező 
esemény váltja ki. Egyedül az ember képes ugyanis a jövőt elővételezni, úgy szá-
molni valami ijesztőnek az eljövetelével, mintha egészen bizonyosan megérkezne, 
vagy valami vágyottnak az elmaradására, mintha az biztosan nem valósulhatna 
meg. A félelemnek ezt az emberre jellemző változatát szoktuk szorongásnak ne-
vezni. Jellemzője, hogy nincs konkrét tárgya, sőt egészen tárgytalanul is lebeghet, 
illetve különböző helyzetekhez, tárgyakhoz „tapadva” konkretizálódhat. A szo-
rongás tehát fenyegetettségérzés által meghatározott viszonyulás a világhoz.440 
Olyan félelem ez, amelyben az embernek nincs közvetlenül módja sem a védeke-
zésre, sem a menekülésre. Képzetek elől, vélekedések elől igen nehéz elmenekülni. 
Éppen a tehetetlenség, a befolyásolhatatlanság, a kontroll hiánya a szorongás leg-
főbb táplálója.441 Míg a félelem „belesajdul a lélekbe, de ezzel éberebbé is teszi és 
tevékenységre indítja azt, addig a szorongás megbénítja a lelket, vagy a lélek egy 
részét, ami által az tehetetlenné válik és elveszíti a képességét arra, hogy egyáltalán 
tegyen valamit. […] A szorongás nem felfokozott félelem.” – írja fenomenológiai 
elemzésében a XX. század neves gyakorlati teológusa, Otto Haendler.442 Alapvető 
különbségről beszél itt Haendler, amit úgy is kifejezhetünk, hogy a félelem a veszélyt 
rejtő realitással áll kapcsolatban, a szorongás pedig a hiedelmek világával. A szo-
rongás alapja az ember hitképessége. Valamivel kapcsolatban azt hiszi, hogy fe-
nyegető az életére nézve. Ráadásul maga gerjeszti magában ezt a hitet. Nem a fe-
nyegető tények kényszerítenek ki belőle egy ilyen reakciót, mint a félelem esetében, 
hanem ő választja magának a rettenetes hittartalmakat, melyek alapján azután 

440 Vö. G. Condrau, Zur Phänomenologie der Angst, in: H. Lang/H. Faller, Das Phänomen Angst, 
Frankfurt/M. 1996, 34.

441 A. T. Beck egészen sajátos meghatározást javasol a félelem és a szorongás fogalmaira. Szerinte a 
félelem kognitív folyamat, amelyben az egyén valamely bekövetkező szituációt, vagy eseményt poten-
ciálisan veszélyesnek értékel, míg a szorongás a veszélyeztetettségnek megfelelő érzelmi állapot, „amely 
olyan kellemetlen érzésekkel jár, mint feszültség vagy idegesség; olyan fi ziológiai tünetekkel, mint 
szívdobogás, remegés, hányinger és szédülés”. In: i.m. 7.

442 O. Haendler, Angst und Glaube, Berlin 1952, 12.
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szorongani fog. S. Kierkegaard, aki részletesen elemezte a szorongás természetét, 
arra is felfi gyelt, hogy a szorongó ember szinte dédelgeti félelmetes gondolatait, 
titkon vonzódik hozzájuk. Mintha azért hinne bennük, mert hinni akar. Dialek-
tikusan kifejezve: „A szorongás szimpatizáló antipátia és antipatizáló szimpátia” 
– írja.443 

Ha megpróbáljuk a Szentírás hit-defi nícióját az ellentétébe fordítani, akkor a 
szorongás meghatározásához jutunk: „A szorongás folyamatos rettegés valamitől, 
ami valószínűleg nem következik be, és bizonyos előrelátása annak, ami nem lé-
tezik.” Mondhatnánk: a szorongás negatív reménykedés. „A hit pedig a reménylett 
dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 11,1) – 
hangzik a Zsidókhoz írt levél meghatározása, ami persze kiegészítendő azzal, hogy 
a mindenség Alkotójára és Fenntartójára tekintő hitről van szó benne. Ez teremt 
alapot a reménynek, és ez bátorít fel a nem láthatók tényként való kezelésére. Ezen 
alap nélkül csak akkor érdemes reménykedni, ha legalább a tények egy része lát-
ható, s ezek feljogosítanak a számunkra kedvező eshetőség várására. Különben 
naivak, hiszékenyek lennénk – vagy pedig szoronganunk kellene, mert csak a másik 
eshetőséggel számolhatunk. Az emberben nemcsak megvan az a képesség, hogy 
az érzékszerveivel közvetlenül tapasztalható, áttekinthető, kiszámítható, befolyá-
solható és ellenőrizhető valóságon túllásson, hanem mintha ösztönzést is érezne 
arra, hogy a jelent meghosszabbítsa, kiterjessze a jövő irányába, vagy egy jövőbe-
li célképzet, illetve várakozás felől értelmezze és alakítsa. Legalább „fél lábbal” a 
jövőben élünk. Ami azt is jelenti, hogy félig, vagy nagyobb részt „hitben (rosszabb 
esetben: hiedelmekben) járunk, nem látásban” – amint Pál mondja (2Kor 5,7). Ha 
az ember nem tudna hinni, akkor nem lenne jövője. Ha pedig nem lenne jövője, 
akkor legfeljebb félelmei lennének – mindaddig, amíg valami közvetlenül fenye-
geti –, de nem szorongana. Ulrich Körtner, kortárs dogmatikus sarkítottan így 
fogalmaz: „A szorongás a jövő felfedezése. A jövőt a maga kérdésességében érzé-
keli.”444 Talán a kérdésesség önmagában még nem szorongást, hanem csak bizony-
talanságot okoz. A szorongást az indukálja, ha a lehetőségek közül a számunkra 
kedvezőtlen kap nagyobb hangsúlyt, majd tűnik valószínűbbnek, míg végül a 
„tény” rangjára nem emelkedik. Ezzel megszűnik a két lehetőségben rejlő szabad-
ság tágassága is, s marad az egy lehetőség szorossága, sőt szorító kényszere, hiszen 
az egy lehetőség már szükségszerűség is egyben. A szorongáshoz azon kívül, hogy 
egy rémisztő lehetőséget tényként kezelünk benne, hozzátartozik a tehetetlenség 

443 S. Kierkegaard, A szorongás fogalma, h. n. Göncöl Kiadó 1993, 52. Ma biológiai vizsgálatok 
tárgya a félelem élvezeti oldala.

444 U. H. J. Körtner, Weltangst und Weltende, Göttingen 1988, 111. Korábban E. Jüngel is hangsú-
lyozta: „A szorongásban az ember a jelene jövendőjéért aggódik. A szorongás tehát a lehető legközvet-
lenebbül kapcsolódik az ember reménységre utaltságához.” In: E. Jüngel, Tod, Stuttgart 1971, 162.
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érzése is, nevezetesen, hogy nincs lehetőségünk a történések befolyásolására. Ezért 
csak kétféle mód kínálkozik a szabadulásra. Vagy valamilyen pszichés elhárító 
technikát (mint amilyen a racionalizálás, az elfojtás, az eltolás, az azonosulás az 
agresszorral, stb.) alkalmaz az ember. Ez persze csak látszatmegoldás. Vagy pedig 
a hitének/hiedelmének a tartalmán próbál változtatni, azaz átértékeli, újraértel-
mezi a várható körülményeket és történéseket. Jelenthet ez hangsúlyáthelyezést, 
relatívvá tételt, jelentéspontosítást, jelentésváltást, jelentőség-felülvizsgálatot és 
-korrekciót, de az mindenképpen szükséges hozzá, hogy a szorongás konkrét 
tárgyat kapjon, vagyis közelítsen a félelemhez. 

Ezzel a témánk harmadik legfontosabb fogalmához érkeztünk: az aggódáshoz. 
A képzetek szintjén tárgyiasult szorongást nevezhetjük aggodalomnak. Szintén 
Kierkegaardig megy vissza, de a pszichoterápiában Freud óta újra meg újra meg-
erősítést nyer az a felismerés, hogy „a szorongás mindig enyhül, ha egy adott 
tárgyhoz, vagy helyzethez kapcsolódik. A szorongás igyekszik félelemmé válni.”445 
Ez a váltás valójában csak akkor történik meg, amikor a szorongás konkretizáló-
dott az aggodalomban, majd az aggódásról esetleg bebizonyosodott, hogy nem 
volt alaptalan. Minden óvintézkedés, gondoskodó akció ellenére majdnem bekö-
vetkezett a baj. Ha valóban bekövetkezett, akkor már nincs miért aggódni. A 
legtöbb esetben a forgatókönyv a következő: szorongás, aggodalom, önbebiztosí-
tási kísérletek, a vélt veszély megszűnése, megkönnyebbülés – a következő aggó-
dásra okot adó eseményig. Az aggódó ember ritkán gondol arra, hogy az általa 
vizionált rossz bekövetkeztének statisztikai valószínűsége igen-igen csekély (ele-
nyésző a valószínűsége, hogy a naponta sok ezer felszálló repülőgép közül éppen 
azon a napon zuhan le egy, és éppen az, amelyiken ő, vagy egyik szerette utazik). 
Gondolatai ennek ellenére a rejtett, vagy tényleges veszélyekre, nehézségekre, 
zavaró körülményekre összpontosulnak. Mindig negatívabban ítéli meg a helyze-
tet, mint amilyen az valójában. Szinte várja a rosszat, a bajt, nem csupán számol 
vele.446 Ellentétben a szorongással, aggódás esetén az egyén nem bénul meg, hanem 
igen erős ösztönzést érez a tevőleges közbelépésre, de külső korlátokba ütközik, 
vagy nagyon keveselli azt, amit tenni tudott. Befolyásolási kísérletei – éppen az 
aggódása miatt – ötletszerűek, kapkodók, akadékoskodók, nem helyzet-adekvátak, 
túlzásokba hajlók, ezért nem is hatékonyak. Sem a körülményeket nem képesek 
megváltoztatni, sem nem hoznak belső megnyugvást. Az aggódó ember képtelen 
higgadtan végiggondolni a dolgokat és minden szempontot mérlegelve józanul 
megítélni a helyzetet. Nem képes ésszerű cselekvési tervek készítésére sem, melye-
ket azután meg lehet és érdemes is megvalósítani.

445 I. D. Yalom, Egzisztenciális pszichoterápia, Budapest é. n. 150.
446 Az aggódáshoz lásd: H.-R. Lückert, Félelem és pánik, Budapest 1997, 30kk. 
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2. Bibliai tájékozódás

A Szentírásban, ha nem is megkülönböztető és következetes szóhasználattal, de 
tartalmát tekintve megtaláljuk a félelemnek a fent ismertetett árnyalatait. A 
legegyértelműbbek Jézus szavai a Hegyi Beszédben, amikor arra kéri a tanítvá-
nyait, hogy ne aggodalmaskodjanak afelől, hogy miként elégítsék ki a mindenna-
pi szükségleteiket (Mt 6,25kk, Lk 12,22kk). S itt nem másodlagos igényekről, hanem 
életszükségletekről (étel, ital, ruházat) van szó. Az aggódás a léttel kapcsolatos 
szorongásból táplálkozó cselekvési készség, „tevékeny szorongás”.447 A felhozott 
példák „az ég madarairól” és „a mező liliomairól”, valamint a „keresésre” (33. vers) 
biztatás nem tétlen életre tanítanak, hanem arra, hogy az, aki az „életről” és a 
„testről”, vagyis a „többről” gondoskodik, nem feledkezik el napi szükségleteink-
ről sem. Nincs tehát ok az aggodalomra, illetve csak annak van oka rá, aki „ki-
csinyhitű” (30. vers), vagy hitetlen („pogány” – 32. vers). Az aggódó szorongás a 
hit, az Isten iránti bizalom fogyatékosságára utal, pontosabban azon a tévhiten 
alapul, hogy az ember képes gondoskodni az életéről, ami éppen olyan abszurd, 
mintha azt hinné, hogy megnövelheti a termetét egy arasszal (27. vers).448 Hit és 
tévhit, hit és hiedelem áll tehát szemben egymással.

Pál gondolkodásában is a hit lényeges jellemzője, hogy jövőperspektívája van, 
ezért a hit egyben reménység is (Gal 5,5; Róm 8,24). Amikor hit által az ember 
Istenben látja meg a léte feltételét és értelmét, kezdetét, jelenét és jövőjét, akkor 
megszabadul a szorongástól. Hitetlensége idején ugyanis félelemben élt (Róm 
8,15).449 Önmagáért, a saját léte bebiztosítása érdekében kellett aggódnia, s el kel-
lett hitetnie magával, hogy kézben tarthatja a jövendőjét. Aki a kegyelmes Istenre 
bízta az életét, annak a hitében a félelemnek csak fi gyelmeztető szerepe lehet arra 
az esetre, ha netán megfeledkezne kegyelemre utaltságáról (2Kor 5,10kk). Fil 2,12kk 
és Róm 11,11kk szerint Isten hatalmas üdvözítő tette láttán is össze kell szorulnia 
az ember szívének, és istenfélelemnek kell ébrednie benne. A kegyelem nagysze-
rűsége, a Mindenható közelsége megremegteti a törékeny és halandó embert (vö. 
R. Otto mysterium tremendum fogalmával).450 Ez a félelem azonban szinte szino-
nimája annak, amit máshol a Szentírás az Isten iránti szeretetnek nevez. Az Ószö-
vetségben az istenfélelmet az örvendezéssel (Zsolt 96,9kk), ill. a törvény feletti 
örömmel (Zsolt 119,16.24.47.48.63), vagy az iránta való szeretettel (5Móz 10,12) 

447 U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus I/1. Neukirchen-Vluyn 1997, 367.
448 Luz nyelvészeti érvekkel meggyőzően igazolja, hogy a kép abszurditása nem tompítható azzal, 

hogy „életidő-meghosszabbítást” fordítunk. U. Luz, i.m. 369.
449 Vö. R. Bultmann, Th eologie des Neuen Testaments, Tübingen 1958, 320kk.
450 R. Otto, A szent, Budapest 1997, 34.
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találjuk összekapcsolva.451 Az Újszövetségben sincs szembeállítva egymással a 
félelem és a szeretet Isten és ember viszonylatában máshol, csak a János első leve-
lében (1Jn 4,17kk), ahol az Isten ítéletétől való félelem alaptalanságáról és tartha-
tatlanságáról akar meggyőzni a levél írója, mely összeegyeztethetetlen az Istentől 
felénk áradó tökéletes szeretettel. G. Th eißen rámutat arra is, hogy a szinoptikus 
evangéliumok által hagyományozott jézusi igehirdetésben a megtérésre hívással 
összekapcsolódik az ítélet félelmetes ecsetelése (Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 
25,30; Lk 12,4kk; 13,2kk.).452 Ennek célja azonban az, mint ahogy az ószövetségi 
ítéletes próféciáké is volt, hogy a megtérést egyetlen lehetőségként mutassa fel, 
semmiképpen sem akar szorongást kelteni. Ijesztgetés nélkül is minden okunk 
meglenne a szorongásra, ezért aki nem kívánja szorongások között folytatni az 
életét, annak meg kell ragadnia az isteni kegyelem nagy lehetőségét. A kegyelem 
meghirdetésének a pillanata reális félelemmé teszi a szorongásra okot adó végső 
kilátásokat, és a megrettenő ember számára megnyitja a szabadulás útját. Pál 
apostol viszont már – Jánoshoz hasonlóan – a megtérés indítékaként az Isten 
„jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát” (Róm 2,4) nevezi meg. 

Története során a keresztyénség sajnos gyakran élt a szorongáskeltés „módsze-
rével”, amikor nemcsak a kegyelmet semmibe vevő ember helyzetét mutatta be 
kilátástalannak, hanem magának a kegyelemnek az érvényességét is lebegtette, s 
nem merte (vagy nem akarta?) egyértelműen hirdetni, hogy „semmi […] nem 
szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusban” (Róm 8,39). Visszaélést követne el azonban akkor is, ha a keresztyén 
hitet a teljes szorongásmentesség állapotának tüntetné fel. Ez a kísértés ma látszik 
fenyegetőnek. Egyet kell értenünk Ulrich Körtnerrel, aki az emberlét elidegenít-
hetetlen sajátjaként értelmezi a szorongást.453 Amennyiben emberek vagyunk, van 
jövőnk, s amennyiben jövőnk van, szorongunk is. Azok számára azonban, akiknek 
minden alapjuk megvan a reménykedésre – mert hitük szerint ez az alap maga 
Isten –, a szorongás mindig fi gyelmeztető jel arra, hogy reménykedhetnének ugyan, 
de valamiért nem képesek teljes bizalommal és hittel tekinteni a jövő felé. „Re-
ménység ellenére reménykedve hinni” (Róm 4,18) mindig csak belső hitbeli küz-
delem révén lehet, amikor különböző hittartalmak, ellentétes értékelések és értel-
mezések megütköznek egymással. Az a reménység, amely eleve kizárja az egyébként 

451 Vö. G. Th eißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen, Gütersloh 2007, 170. Th eißen a 
bölcsesség és az istenfélelem ószövetségi összekapcsolódásához (Zsolt 111,10; Péld 1,7) azt is megjegy-
zi, hogy „a görög bölcsesség bizonyos értelemben minden félelem végét kívánja, a zsidó bölcsesség 
viszont az istenfélelmet minden bölcsesség kezdetének tekinti.” Lásd még K. Berger, Historische 
Psychologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1991, 173 és 176.

452 Th eißen, i.m. 172.
453 Körtner, i.m. 341kk.
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mindig fennálló másik lehetőséget, vélhetőleg szorongásmentes lesz (ha egyáltalán 
van ilyen), de egyszersmind emberhez méltatlanul naiv és hiszékeny is.

3. Mitől szorongunk?

Külön most nem foglalkozhatunk azokkal a szorongásokkal, amelyek annyira 
egyeduralkodókká válnak személyek életében, hogy klinikai tünet-együttesekkel 
írhatók csak le, mint amilyen a pánik, a fóbiák különböző formái, vagy a szociális 
szorongás válfajai. A fi gyelmünket inkább a mindennapi aggodalmainkra irányít-
juk, s azok jobb megértésére teszünk kísérletet.

Nagy a valószínűsége, hogy aggodalmaink a legalapvetőbb lelki szükségleteink 
kielégülése körüli zavarokhoz kapcsolódnak. Olyan, a biológiai létfenntartás fel-
tételein túl eső szükségletekre kell gondolnunk, melyek kielégülése elengedhetet-
len ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Ha ezek a szükségletek tartósan kielé-
gítetlenül maradnak, akkor kezdünk aggódni, majd szorongani, míg végül kóros 
lelki zavarok megjelenésére is számíthatunk.

Számos elmélet született már arra, hogy mit lehet valóban alapvető lelki szük-
ségletnek tekinteni az emberi életben, mi az, ami minden ember lelki jólétéhez 
elengedhetetlen. E helyen meg kell jegyezni, hogy a szükséglet fogalma magában 
hordozza a belső igényt éppúgy, mint a kielégítéséhez szükséges külső feltételeket. 
A belső igény tehát mindig valami külső adottság, vagy hatás megtalálására, vagy 
előteremtésére irányul. A szükségleteink kielégülésének a forrását magunkban 
nem találhatjuk meg. A legalapvetőbb lelki szükségleteinkről ezen túl még az is 
elmondható, hogy teljes kielégítésük a teremtett világ adottságai és lehetőségei 
segítségével sem valósítható meg, hanem csak a teremtményi adottságok (legyenek 
azok mégoly optimálisak) transzcendálásával érhető el. 

Más összefüggésben is szó volt már róla, hogy a kutatási eredmények nagyrészt 
egybecsengenek négy alapvető pszichikus szükséglet megnevezésénél. Ezek: a 
társas kötődés, az önérték-érzet fenntartása, a kontroll, és a jó és rossz közötti 
választás szükséglete.454 Ahogy a teljesség keresésére irányuló hitünk, úgy a leg-
gyakoribb aggályaink is ezek körül a szükségletek körül csoportosulnak. Félünk 
attól, hogy számunkra fontos személyek szeretetét, közelségét, támaszát elveszítjük; 
aggaszt mindnyájunkat, hogy sikertelenségek, vagy a személyünkkel kapcsolatos 
negatív értékelések megingathatják az önbecsülésünket; szorongást vált ki ben-
nünk, ha nem látjuk át a helyzeteket, nem világos előttünk a dolgok értelme, s 

454 Legújabban a szükségletek kérdésével részletesen foglalkozott a lelki egészség szempontjából K. 
Grawe, Neuropsychotherapie, Göttingen etc. 2004, 183kk.
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képteleneknek érezzük magunkat arra, hogy befolyást gyakoroljunk a történések 
alakulására; félelmet érzünk, ha a döntési helyzetekben nem tudjuk, mi szolgál a 
magunk vagy mások javára, mi a hasznos, mi válik a boldogulásunkra, s mitől 
kellene (vagy kellett volna) inkább tartózkodnunk. Rontja a helyzetet, hogy em-
bervoltunkból fakadóan tisztában vagyunk azzal, hogy egyik szükségletünk ki-
elégülésével kapcsolatban sem lehetünk soha nyugodtak, egyikre nézve sem lehe-
tünk egészen bebiztosítva. Tudjuk, hogy a legharmonikusabb emberi kapcsolat is 
törékeny. Vitathatatlan, hogy a sikerek mérlege és a környezetünk értékelései 
mindig fognak hiányosságokat kimutatni, s nemcsak kevésnek találtathatunk, de 
elveszíthetünk mindent, még az életünket is. Továbbmenve önbecsapás lenne egy 
pillanatig is azt gondolni, hogy a kezünkben tartjuk a sorsunkat, úgy irányítjuk a 
dolgok alakulását, amint akarjuk, és nem kellene folyton véletlen meglepetésektől 
tartanunk. Végül világos, hogy a legkörültekintőbb döntésről is kiderülhet: kelle-
metlenségeket, fájdalmat, szenvedést tartogat magunk vagy mások számára. Ezek 
az elbizonytalanító sejtések és feltevések kényszerítenek bennünket arra, hogy a 
tapasztalható valóság határain átlépve a hit világában keressünk kapaszkodókat 
aggályaink és szorongásaink ellen.

3.1. Kötődésszükséglet, a szeretetelvesztés félelme és az elrejtettség Isten 
örökkévaló szeretetében

Ma már senki nem vonja kétségbe, hogy születésünktől fogva igényünk van szo-
ciális kötődésre. John Bowlby455 már a 60-as években felismerte, hogy a kötődés 
egy összetett viselkedési rendszer, ami biztosítja a csecsemő és kisgyermek szá-
mára a gondoskodó személy „hozzáférhetőségét” és „érzékenységét”. A hangadás, 
a mosoly, a tekintettel követés, de a sírás is, gondoskodásra felszólító viselkedési 
módok, míg az anya tartós távolléte dühös tiltakozást vált ki, majd a gyermek 
reményvesztett lesz, érdeklődése a külvilág iránt feltűnően csökken, ellenségesen 
viselkedik, míg végül a beletörődés fázisában újra nyit a felnőttek felé, de a kötő-
dése már erősen szorongó lesz. Ez a viselkedési rendszer szabályozza a szociális 
távolságot a gyermek és a külvilág között. A kötődés egyben a biztonságérzet 
forrása is. Későbbi kutatások is igazolták, hogy csak a biztosan kötődő gyermek 
kiegyensúlyozott, nyugodt és érdeklődő. Az anya távozásakor nem tiltakozik 
hevesen, csupán egy darabig nyűgös, majd belefeledkezik a játékba és csak időnként 

455 J. Bowlby, Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung, München, 1975., Uő, Trennung. 
Psychische Schäden als Folge der Trennung von Mutter und Kind, München 1976.; Uő, Verlust – 
Trauer und Depression, München 1983.
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hívja, keresi az anyát. Amikor az visszaérkezik, örömmel fogadja, és hamar teljesen 
megnyugszik. Az ilyen gyermekekből reménykedő, magabiztos, elégedett és ko-
operatív felnőttek válnak. Ritkán fordul elő, hogy szorongás, vagy aggodalmas-
kodás motiválja társas viselkedésüket, a kapcsolataikat veszélyeztető helyzetekben 
inkább a belátás és az aktív megbirkózás jellemzi a válaszukat. Képesek bizalom-
ra, de a negatív tapasztalataikat sem bagatellizálják másokkal kapcsolatban.

A kutatók két további kötődési mintázatot fi gyeltek meg.456 Amennyiben az anya 
viselkedése, vagy külső kényszerítő körülmények (pl. betegség miatti elszakadás) 
megakadályozzák, hogy biztos kötődés alakuljon ki, aggodalmas-elkerülő, vagy 
aggodalmas-ambivalens kötődés457 jön létre. Szélsőséges esetben – amikor a gon-
dozó személy részéről a gyermeknek bántalmazást, erőszakot is el kell szenvednie 
– rendezetlenül zavart lesz a kapcsolat, sztereotip, vagy váratlan, nem helyzethez 
illő viselkedési módok kísérik, ami később nagy eséllyel betegségtünetekhez is 
vezet. Ilyenkor a kötődés annyira fogyatékos, hogy a gyermek már nem is szenved 
a hiányától, megtanul nélküle „boldogulni”. Az előbbi két bizonytalan kötődési 
mintázat esetén viszont akadozik, vagy csupán részleges a kapcsolati szükséglet 
kielégülése, ezért jellemző velejárójuk az aggódás. 

Az aggodalmas-elkerülő (felnőtteknél bizonytalan-távolságtartónak nevezett) 
kötődésű személyek a korai csalódások (szomorúság, félelem, fájdalom esetén 
tapasztalt magára hagyás, vagy elutasítás, esetleg még szidás és felelősségre vonás 
is az ilyen helyzetekben) nyomán „megtanulták”, hogy jobb nem belemenni kö-
zeli kapcsolatokba, nem várni túl sokat másoktól, tanácsos kerülni az intimitást, 
a bensőséges közelséget. Így meg lehet előzni az elszakadás, elutasítás, vagy elha-
gyatottság fájdalmát. Felnőtt korban ezek a személyek aggályosan kerülik a szo-
rosabb társas kapcsolatokat, féltve őrzik függetlenségüket, távolságtartók. Azt az 
elvet követik, hogy mindenki oldja meg maga a problémáit. 

Az aggodalmas-ambivalens (felnőtteknél bizonytalan-belebonyolódottnak ne-
vezett) típusú kötődéssel bíró emberek ezzel szemben túlzottan függők. Tíz kö-
römmel ragaszkodnak meglevő kapcsolataikhoz, igénylik mások fi zikai közelségét, 
mert rettegnek attól, hogy a számukra fontos személyek közül valakit elveszítenek 
(sokszor az időleges távolságot is így élik át), vagy valakinek a részéről elutasítást 
kell elszenvedniük. Miközben sok tekintetben idealizálják a számukra fontos 

456 Elsősorban M. Ainsworth et al., Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange 
Situation, Hillsdale, NJ 1978.; lásd még K. H. Brisch, Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie 
zur Th erapie, Stuttgart 2010.

457 A magyar kifejezéseket lásd: Fodor László, Fejezetek a motivációkutatásból, Budapest 2007, 
72kk. Bowlby kötődéselméletét részletesen ismerteti P. Fonagy/M. Target, Pszichoanalitikus elméletek 
a fejlődési pszichopatológia tükrében, Budapest 2005, 287kk., a kötődés pedagógiai vonatkozásaihoz 
lásd Zsolnai A., Kötődés és nevelés, Budapest 2001., a valláslélektani kutatásokról referál Horváth-
Szabó K., Vallás és emberi magatartás, Piliscsaba 2007, 133kk.
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személyeket, az elhagyatottságtól félve dühöt is éreznek irántuk (gyermekkorban 
is nehezen nyugodtak meg és dühösek voltak az anyjukra, amikor az visszatért). 
Kapcsolataikat ez a kettősség jellemzi. Keresik a közelséget, de aggályaik (és ag-
resszív indulataik) miatt sohasem érzik azt igazán kielégítőnek.

Hogy a szorongás, ill. aggodalmaskodás milyen szerepet játszik a felnőttek 
kötődésében, azt a következő ábra szemlélteti:458

Biztos Bizonytalan- 
bele-
bonyolódott 

Aggódó-
elkerülő 

Távolságtartó-
elkerülő 

Erős 
szorongás 

Többnyire elkerülő 
viselkedés 

Kevéssé elkerülő 
viselkedés 

Gyenge 
szorongás 

Az újabb valláslélektani kutatások vizsgálták, hogy a kötődésnek a szülőkkel 
kapcsolatban kialakult belső működési módja ugyanúgy érvényesül-e az Isten-
kapcsolatban, mint ahogy átvivődik a későbbi társas kapcsolatokra. Az eddigi 
eredmények valószínűvé teszik, hogy amennyiben a transzcendenssel való kapcso-
lat személyes jellegű, a kötődés stílusa alapvetően megegyezik az egyén ho ri zon tális 
kötődéseivel. Előfordul azonban, hogy a spirituális élmények – intenzitásuk és 
megragadó erejük miatt – kiigazító, kiegészítő, vagy helyettesítő jelentőséget köl-
csönöznek a megélt közösségnek Isten és ember között.

A Szentírás életrendje szerint társakra van szükségünk, mert „nem jó az em-
bernek egyedül lenni” (1Móz 2,18). Megbízható társas kapcsolatokban a bizony-
talanul kötődő ember kapcsolatszükséglete is kielégülhet olyan mértékig, hogy az 

458 Az erre vonatkozó kutatásokra hivatkozva közli: M. Richard, Religiosität als psychische Bindung: 
Die Struktur „innerer Arbeitsmodelle” von Gottesbeziehung, in: Ch. Zwingmann/H. Moosbrugger 
(Hrsg.), Religiosität: Messverfahren und Studien zu Gesundheit und Lebensbewältigung. Münster etc. 
2004, 131kk.
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aggodalmai elviselhetőkké váljanak. Az Istennel való kapcsolathoz pedig olyan 
ígéretek tartoznak, hogy „örökkévaló szeretettel szerettelek téged” (Jer 31,3), hogy 
„veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20), hogy „semmi […] 
nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől” (Róm 8,39), hogy „a ti életetek 
el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben” (Kol 3,3), vagy hogy „a szeretet soha 
el nem múlik” (1Kor 13,8). Aki a kötődési igényével Isten feltétlen szeretetéhez 
kapcsolódik, az nem vár többé mértéken felüli szeretetet az embertársaitól, ezért 
nem kell félnie sem a csalódástól, sem a szeretet elvesztésétől. 

A XX. századi gyakorlati teológiában Oskar Pfi ster szentelt terjedelmes monog-
ráfi át a szorongás problémájának.459 Ebben leszögezi, hogy „a keresztyénség küz-
delem a szorongással, az iszonyatos életszorongással, amellyel szemben senki sincs 
teljes biztonságban, aki nem hordozza magában a tökéletes szeretetet”.460 Hozzá-
tartozik ehhez Pfi sternek azon meggyőződése, hogy a keresztyénség lényege a 
szeretet, melynek tökéletes megjelenését Jézus életén szemlélhetjük. Keresztyén 
módon azáltal dolgozható fel a szorongás, hogy mindent elkövetünk a keresztyén 
szeretet érvényre jutásáért. A félelem csak „szublimált” formában, az Isten nagy-
sága és szentsége előtti tisztelet érzésében maradhat meg.461 Isten azonban sze-
retetként mutatja meg a hatalmát az embernek. Jézus ezt jelentette ki és az Ő 
 kegyessége és tettei mutatják be, hogy miként terelhető az ember természetes 
szeretet képessége az Isten-szeretet, a felebaráti szeretet és az egészséges önszeretet 
csatornáiba.

Különösen hangzik, de válhat a szeretet is szorongáskeltő faktorrá. Korábban 
kevés fi gyelmet kapott, ma azonban egyre többen hangsúlyozzák azt a tényt, hogy 
a túlságosan szoros, meghitt és egészen a felnőttkorig bensőségesnek megmaradó 
anya-gyermek kapcsolat éppúgy szorongóvá tehet, mint a távolságtartó, elutasító, 
vagy túl kevés biztonságot nyújtó anyai viselkedés. Ha az a szimbiotikus kapcsolat, 
ami a csecsemőkorban nélkülözhetetlen az egészséges fejlődéshez, a kisgyermek-
korban nem kezd el lazulni, hanem az anya a gyermek minden önállósulási törek-
vését fenyegetésként éli át, mintha ezek a tőle való eltávolodásra, az ő cserbenha-
gyására irányulnának, s közben még aggódik is, nehogy a gyermeknek valami baja 
essék általuk, akkor a gyermek gyámoltalanná válik, lemond a „naggyá” válás 
kalandjáról és beletörődik (sőt megbarátkozik a ténnyel), hogy neki minden tevé-
kenységhez szülői asszisztenciára van szüksége.462 Az anya ilyenkor saját lénye 

459 O. Pfi ster, Das Christentum und die Angst (1944), Olten 1975.
460 Pfi ster, i.m. 444.
461 Pfi ster, i.m. 449.
462 K. König „magához kötő” (’A’ típusú) anyának nevezi az elkényeztető, túlgondoskodó anyát, 

szemben a „távolságtartó” (’D’ típusú) anyával, aki általában zavaró körülményként éli át a gyermek 
jelenlétét az életében, s igyekszik a lehető leggyorsabban elintézni a vele kapcsolatos feladatait. Mind-
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részének tekinti a gyermeket, s kényeztetésével tulajdonképpen a maga igényeit 
próbálja kielégíteni. A következmény: a gyermek az anya biztonságot adó közel-
sége nélkül tehetetlen, a duális unión kívüli világot veszélyekkel telinek, fenyege-
tőnek tapasztalja. Ez a már-már kóros egység olyankor szokott létrejönni, ha 
egyetlen gyermek van a családban, ha nagyon várták már a megszületését (mert 
első), vagy ha különös helyet foglal el a családban (mert utolsó, vagy lényegesen 
később született, avagy fogyatékkal élő), ha a gyermek a partnert is helyettesíti 
(mert a szülők elváltak, vagy megromlott a kapcsolatuk), illetve ha az anya lelki-
ismeret-furdalást érez a gyermekével kapcsolatban (mert nem kívánta, vagy mert 
kénytelen másokra bízni).463 Holger Bertrand Flöttmann, az imént ismertetett 
megfi gyelésekből kiindulva, a szorongás elsődleges forrásának az anya-gyermek 
„szimbiózis” feloldatlanságát nevezi. „A szorongás a szimbiózis fenntartását szol-
gálja azáltal, hogy a szimbiotikus kötődésű személyt mindig visszatartja attól, hogy 
önállóvá merjen válni. A szorongás azt az anyai felszólítást helyettesíti: ’Mellettem 
maradsz, nem nőhetsz fel!’.”464 Minden szorongásos állapot visszaparancsol az 
anyaöl rejtekébe, vagy egészen az anyaméhbe, ahol egykor teljes volt a biztonság.

Ez a szimbiotikus vonás felfedezhető az Isten-ember kapcsolatban is: „el fe led-
kezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi án…” (Ézs 49,15), 
„hányszor akartam egybegyűjteni a te fi aidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis 
csirkéit szárnya alá” (Mt 23,37), „maradjatok én bennem és én is ti bennetek” (Jn 
15,4), „bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é” (Jn 3,4). Az 
Istenben való elrejtettség képzete és élménye, az Istennel való misztikus közösség 
erősen emlékeztet az anyaöl, ill. az anyaméh rejtekére. Valóban így van, de ezt a 
biztonságérzetet a hívő ember „magával viheti” a veszélyek közé, ennek erejével 
szembe mehet a félelmetes dolgokkal, és nem kell kimenekülnie a világból ahhoz, 
hogy biztonságot találjon. Az újjászületés fogalma szimbolikusan azt fejezi ki, hogy 
Isten rejtekéből lép ki az ember a világba, s mivel Isten mindenütt jelen van, nem 
kell elhagynia ezt a biztonságot, hanem az Ő szeretetében elrejtve nézhet szembe 
a veszélyekkel. A vallásosság torzulásának számít, ha az elrejtettség átélése a vi-
lágból való kivonulás árán válik csak lehetővé (egyes misztikusoknál fi gyelhető 
meg), vagy ha fanatikus vakmerőségbe torkollik, amikor a hívő ember buzgósá-
gában reális kockázatokat is fi gyelmen kívül hagy.

két anyai attitűd szorongáskeltő hatású. Lásd K. König, Angst und Persönlichkeit. Das Konzept vom 
steuernden Objekt und seine Anwendungen, Göttingen 1996 (5. kiad.), 16kk.

463 Vö. H. B. Flöttmann, Angst. Ursprung und Überwindung, Stuttgart 1993. (3. kiad.), 30k.
464 Flöttmann, i.m. 53.
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3.2. Az önérték-érzet fenntartásának igénye, az önérték-vesztés félelme és az 
Isten általi kiválasztottság bizonyossága

Sajátosan emberi szükséglet, hogy mások szemében értékesnek, megbecsültnek 
érezzük magunkat és legyünk képesek tisztelettel és szeretettel tekinteni önnön 
személyünkre, azaz legyen önbecsülésünk. Egyedül az ember tudja kívülről nézni 
magát. S mivel mindent értékel, amivel kapcsolatban csak élményeket szerez, így 
azt is, amit magával kapcsolatosan tapasztal, vagy amire mások felhívják a fi gyel-
mét. Ezért nemcsak egy objektív kép alakul ki benne arról, hogy ő kicsoda, hanem 
egy minősítésekkel ellátott képzet a személye jelentőségéről és értékéről abban a 
szociális kapcsolati rendszerben, ahova tartozik. Nem annyira az önképünk, mint 
inkább az önbecsülésünk van hatással a lelki hogylétünkre. Pedig ez olyan infor-
mációk gyűjteménye rólunk, amely nem mentes túlzásoktól, általánosításoktól, 
nagyításoktól és kicsinyítésektől. A legritkább esetben objektív. Azt mutatja, hogy 
mit hiszünk magunkról, nem pedig azt, hogy valóban kik vagyunk. Bármilyen 
távol is áll ez a kép a realitástól, konokul ragaszkodunk hozzá. Belső ösztönzést 
érzünk arra, hogy megőrizzük, vagy lehetőség szerint erősítsük. 

Aggódásaink jelentős része olyan képzetekből táplálkozik, hogy ha ez vagy az 
történik, valaki így vagy úgy viselkedik velünk, mi magunk ezt vagy azt tesszük, 
akkor elutasításban részesülünk, alábecsülik a személyünket – míg végül magun-
kat is el nem kezdjük leértékelni. Az önérték-vesztés miatti szorongás a teljesíthe-
tetlenségig fokozza az igényeket magunkkal szemben, például:

„Azt akarom, hogy minden fontos ismerősöm elfogadjon, kedveljen és meg-• 
becsüljön. S ha ez nem teljesül, akkor elfogadhatatlan vagyok.”
„Minden tevékenységemet tökéletesen kell végrehajtanom. S ha ez nem sike-• 
rül, akkor értéktelen az életem.”

A túlzó követelmények törvényszerűen vezetnek kudarcélményekhez, majd 
ennek nyomán kialakul egy általános „sebezhetőségi érzés”.465 A személyünk 
pozitív oldalát, az erényeinket elkezdjük alábecsülni, hajlamossá válunk arra, hogy 
a gyengeségeinkre, defi citjeinkre összpontosítsuk a fi gyelmünket és ezeket na-
gyobbaknak lássuk, mint amekkorák valójában, végül még azt is feltételezzük, 
hogy mindez egy rosszabb állapotnak csupán az előjele. A pozitív önértékelési 
mozzanatok szinte teljesen háttérbe szorulnak, így bármihez kezdünk, csakis si-
kertelenségre merünk számítani, s szorongva tekintünk mind a feladat elvégzésé-
re, mind a várható végeredményre. Pedig az élet kihívásaiban való helytállás fo-
lyamatát ismerve tudjuk, hogy a helyzetértékelés után azonnal a rendelkezésre álló 

465 Beck/Emery, i.m. 56., az alábbiakhoz is lásd az itt mondottakat, 57kk. Lásd még M. Johnson, 
Önbecsülés és alkalmazkodás, Budapest 2008.
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erőtartalékok felmérése következik. Itt dől el, hogy képesnek tartjuk-e magunkat 
a küzdelemre, van-e elég önbizalmunk, vagy a sebezhetőségünk tudata győzedel-
meskedik. Ez utóbbi esetben a helyzettel kapcsolatos minden információt „igyek-
szünk” a gyengeségünk szempontjából feldolgozni, amiből nem következhet más, 
minthogy a kudarcot fogjuk elővételezni és tovább fokozódik a szorongásunk. Az 
önbizalom viszont megvéd a kudarcvárástól és a cél elérésének a lehetőségét erő-
síti. „Mindaddig, míg az egyén erősen hisz saját kompetenciájában, védelmet élvez 
a bizonytalanság, az önmagában való kételkedés és a kudarc miatti aggódás káros 
hatásaival szemben.”466 A szorongást a saját személlyel kapcsolatos negatív hiedel-
mek és az ezekből fakadó értékelések okozzák. Rövid jelmondatokban megfogal-
mazhatók azok a meggyőződések, amelyek mottóként állnak az alacsony önbecsü-
lésű emberek cselekedetei és helyzetmegítélései előtt. Gery Emery a követke zőket 
sorolja fel:

„A teljesítményeim határozzák meg, hogy ki vagyok.• 
El kell érnem, hogy legyen belőlem valaki.• 
A siker minden.• 
Az életben csak győztesek és vesztesek vannak.• 
Ha nem sikerül a csúcson maradnom, az azt jelenti, hogy kudarcot vallot-• 
tam.
Ha lazítok, akkor kudarcot fogok vallani.• 
Bármit is teszek, abban a legjobbnak kell lennem.• 
Mások sikerei az én sikereimet ritkítják.• 
Ha elkövetek egy hibát, végem.• 
A kudarc a világ végét jelenti.”• 467

E feltevések közös nevezője egy maghiedelem, ebből nő ki valamennyi: ez a 
kisebbrendűség. Meggyőződés arról, hogy másokhoz képest gyengébb, értéktele-
nebb és felkészületlenebb vagyok. Ugyanakkor folytonos rettegés attól, hogy ez a 
következő megnyilvánulásomnál lelepleződik, beigazolódik. El kell követni hát 
mindent ennek elkerülésére. Az alacsonyabb-rendűség hite ezek szerint mégsem 
áll meg annyira rendíthetetlenül, hogy ne lenne érdemes legalább az igazolódását 
elkerülni. A lelepleződéstől, ill. igazolódástól való félelem, rejtetten ugyan, de 
magában hordozza a „maradék” önérték-érzet megőrizhetőségének reményét. Jobb 
lehetőség híján a lebecsülés és a csalódás elkerülésére irányuló törekvésre szorít-
kozik az önérték-érzet fenntartásának szükséglete.468 Az önbecsülésükben bizony-

466 Beck/Emery, i.m. 58.
467 Beck/Emery, i.m. 243. 
468 Vö. K. Grawe gondolatmenetét arról, hogy az önérték-érzet fenntartásának, ill. az önbecsülés 

növelésének szükséglete ellenére miért vannak olyan sokan, akiknek nagyon gyenge az önbecsülésük. 
Annak igazolására, hogy az ilyen személyek rejtetten mégis építgetik az önbecsülésüket idézi a szerző 
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talan emberek rafi nált stratégiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy pozitív 
adatokhoz jusson az önértékelésük. Például annyira könnyű feladatokat vállalnak, 
hogy biztos legyen a siker, vagy annyira nehezeket, hogy kudarc esetén számít-
hassanak mások megértésére. Ilyen fura menekülési út a felsőbbrendűségi tudat 
kialakítása is. Mások becsmérlése, teljesítményeinek leértékelése által elérhető, 
hogy a saját fogyatékosságok miatti rossz érzés lényegesen csökkenjen. Ennek olyan 
„haszna” is van, hogy a fi gyelem másokra terelése után már kevésbé kell félni a 
saját gyengeségek lelepleződésétől. Ide sorolható az a megfi gyelés is, hogy az ilyen 
emberek szeretnek náluknál nem jelentősen, de egyértelműen erősebb önbizalom-
mal rendelkező személyekkel barátkozni, ill. keresik az ilyenek közelségét.

Az önbecsülés és a szorongás kapcsolatához fi gyelembe kell még vennünk azt a 
körülményt, hogy az önérték-érzetet jelentősen veszélyezteti minden olyan helyzet, 
amelyben az egyén bensőséges, személyes titkokkal teli életszférája hozzáférhető-
vé válik, vagy alkalmatlansága, ill. hibái lelepleződhetnek. Az ilyenkor fellépő 
kellemetlen, kínos érzés a szégyen.469 A szégyenérzet az önbecsülés védelmére 
szolgál. Ha az egyén előre látja, hogy megszégyenítő helyzetbe kerülhet (mert pl. 
nyilvánosan kell szerepelnie, mert versengésben kell helytállnia, mert számot kell 
adnia kétséges teljesítményéről, stb.), akkor szorongás fogja el. Minél gyakrabban 
élt át, vagy él át valaki megaláztatást, nyilvános kudarcot, vagy tehetetlenséget, 
annál erősebb benne a félelem a megszégyenüléstől. Ezért sok esetben a veszélyt 
túlértékeli, s már előre számol a sikertelenséggel, ami annyira lebénítja, hogy még 
arra sem lesz képes, amivel kapcsolatban rendes körülmények között nem voltak 
nehézségei. Elkerülő magatartása miatt azután sikerekhez sem juthat, s nem ta-
pasztalhatja meg, mik lennének az erősségei.

Az önbecsülés erősítése többnyire eredménytelen, ha erényekre mutatunk rá, 
vagy észre nem vett sikereket, teljesítményeket tudatosítunk. Ezeket ugyanis külső 
tényezőkre, kedvező körülményekre, vagy a véletlenre fogja az ilyen ember visz-
szavezetni. Amint ő maga eljár, éppúgy a segítőnek is rejtett utakon és módokon 
kell az illetőt az elismertség, a megbecsültség és az alkalmasság élményeihez el-
juttatni. Ilyen indirekt megoldás az Isten pozitív értékelő üzeneteivel való talál-
koztatás is. 

A közgondolkozás szerint a vallás – mivel alázatot követel – negatívan hat az 
emberek önbecsülésére. A hatalmas katedrálisok égbe szökő belső tereiben és 

egyebek mellett azt a kísérletet, melyben a kísérleti személyeknek tulajdonságokat kellett megjelölniük 
magukkal, egy hozzájuk hasonlító és egy idegen személlyel kapcsolatban. Az önmaguk lebecsülésére 
hajló résztvevők a hozzájuk hasonlító személyt lényegesen pozitívabban értékelték, mint magukat. In. 
K. Grawe, i.m. 251kk. 

469 Vö. Ph. Mollon, Szégyen és féltékenység. A háborgó mélység, Budapest 2004; Th . Hülshoff , 
Emotionen, München 2001, 168kk.
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monumentális oszlopai mellett az ember csak apró senkinek érezheti magát. Az 
istentiszteleti liturgia sodrásában is elvész az én, a mennyeiek és a földiek meg-
számlálhatatlan sokaságában az egyén egyetlen ponttá zsugorodik. A Szentírásban 
az Isten népéhez, a kiválasztottak közösségéhez tartozás gondolata valóban meg-
jeleníti ezt a szempontot, de legalább ugyanekkora hangsúly esik – főképp az Új-
szövetségben – az egyén megszólítottságára, megragadottságára, megtérésére és 
újjászületésére is. Isten nemcsak Izráel népéhez, majd Jézus Krisztusban az embe-
riséghez jött közel, hanem az egyes emberhez is, neki kínál bűnbocsánatot és új, 
örökkévaló életet. Miután ezt elfogadtuk, hit által benne tudhatjuk az életünket 
egy olyan személyes kapcsolatban, amely egész létünknek más helyi-értéket köl-
csönöz. Azon a „helyen” ugyanis, az Istennel közösségben, nem ugyanaz az érté-
ke a létünknek, mint ami más közösségekben volt, vagy lenne. A mindenség Ura 
keresett meg és lépett kapcsolatba velünk. Ennél nagyobb megtiszteltetés senkit 
nem érhet. Ezért nem is maradhat következmények nélkül az önbecsülésünkre 
nézve. Amint minden ember önértékelésének az ősforrása azoknak a verbális és 
non-verbális úton érkező értékelő (igéző) üzeneteknek az összessége, amelyeket a 
„szignifi káns Másik” (anya) juttatott el hozzá, úgy a „transz-szociális szignifi káns 
Másik” (Isten)470 felől érkező életértelmező és személyértékelő Igék alapjai lehetnek 
önmagunk újraértékelésének, majd megváltozott önbecsülésünknek. A negatív 
önértékelés és az abból származó kisebbrendűségi érzés „keletkezési logikája” az, 
hogy az egyes tulajdonságokhoz, vagy viselkedési módokhoz fűződő negatív ér-
tékeléseket általánosítjuk, és a személyünk egészére vonatkozó minősítésekként 
kezdjük kezelni. Hitben ez a folyamat megfordulhat. Az egész személyünkre vo-
natkozó pozitív minősítés felől nézhetjük az egyes tulajdonságainkat és értékel-
hetjük a konkrét helyzetekhez tartozó viselkedésünket.

További hitbeli támpont az önbecsülés megerősödéséhez az, hogy a Szentírás 
egyik központi üzenete, hogy Isten kiválasztása és megújító kegyelme nem függ 
az érintettek tulajdonságaitól, érdemeitől, vagy teljesítményeitől. Sőt azt mond-
hatnánk, hogy egyenesen kontraszt-szelektív,471 vagyis azokat keresi és szólítja meg, 
akiknek – adottságaikból eredően – a „természetes kiválasztódás” törvényei alap-
ján hátratételt, megalázást, lenézést kell elszenvedniük. Az isteni kiválasztás több-
nyire együtt jár a kicsik és megalázottak felemelésével, s a nyomán az „erőtlenek 
erőssé”, a „bolondok bölcsé”, a „senkik valakikké” válhatnak (1Kor 1,25kk). Ezzel 
nem egyszerűen kegyet gyakorol Isten, hanem a helyére teszi az embert, megte-
remti számára a reális önbecsülés alapját. 

470 A kifejezést lásd B. Grom, Religionspsychologie, München/Göttingen 1992, 174.
471 Vö. G. Th eißen „unbedingter antiselektionistischer Protest” kifejezésével. Th eißen szerint „a 

bibliai hit a természetes kiválasztódás elve elleni lázadás”. G. Th eißen, Evolutionäre Religionstheorie 
und biblische Hermeneutik, in: Wege zum Menschen, 1985/2, 107kk. 
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Az új értékelési szempont feltétel nélküli. Sem az adottságok, sem a múltbeli 
cselekedetek minősége, sem pedig a jövő történései és cselekedetei nem befolyásol-
hatják, ezért képes relativizálni minden feltételekhez kötött emberi személyérté-
kelést. „Csekély dolog, hogy titőletek ítéltessem meg […], aki ugyanis engem meg-
ítél, az Úr az” – mondja Pál apostol (1Kor 4,3-4). Ily módon az egyébként nagyon 
nehezen változó és mélyen bevésődött szülői értékelések is elveszíthetik mindent 
meghatározó jelentőségüket és ellensúlyozódhatnak, jobb esetben ki is váltódhat-
nak. Az a személy ugyanis, aki az új értékelést adja, mindenkinél jobban ismer, és 
mindenkinél őszintébben szeret minket, az Igéje pedig igazság (Jn 17,17).

Végül a hívők gyülekezete – optimális esetben – a kölcsönös megbecsülés kö-
zössége is, ahol „nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedet-
len ség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus” 
(Kol 3,11 vö. Gal 3,28). Mindenki azonos értékűnek, egyaránt elfogadhatónak 
érezheti magát. A gyülekezet életének úgy kell felépülni és szerveződni, és minden 
életmegnyilvánulásának úgy kell működni, hogy az emberi élet feltétlen érték-vol-
ta érezhető legyen benne. Azt is jelenti ez, hogy nem elvárások vannak „a levegőben” 
– mint sajnos a valóságban sok helyütt –, mert ezek az önbecsülésében zavart em-
berben szorongást keltenek, hanem lehetőségek kínálkoznak, erősítő Igék hangza-
nak, melléállás tapasztalható, miközben a közösség tagjai együtt növekednek.

3.3. Kontroll-szükséglet, a kiszolgáltatottság félelme és a gondviseléshit

Sokáig azt képviselte és hirdette a keresztyénség, hogy Isten rendet szabott a világ 
folyásának és az emberi életnek, melynek zavartalan fennmaradásáról személyesen 
gondoskodik. Aki szembeszegül vele, annak lakolnia kell. Az események ellenőr-
zése tehát a legmagasabb fórumon és a számunkra elképzelhető legalaposabb 
módon, de egyszersmind „kézi vezérléssel” történik. Annak az embernek, aki az 
Isten akaratát és döntéseit tiszteletben tartja, nincs mitől félnie. A felvilágosodás 
után egyre közkeletűbbé vált az a gondolat, hogy a világ a természetbe beépített 
törvényszerűségek szerint működik. Feltételezhetjük, hogy függetlenül a mi dön-
téseinktől minden e szabályoknak megfelelően zajlik körülöttünk és bennünk. Az 
tud eligazodni a világban, aki megismeri annak működési rendjét és elfogadja azt. 
Általános volt az a reménység is, hogy egyszer majd sikerül a tudománynak min-
den titkot megfejtenie, és akkor nem kell az embernek semmitől sem félnie, mert 
a számára kedvezőtlen fejleményekre előre számíthat, és védekezhet ellenük. Mára 
kénytelenek voltunk belátni, hogy mindig lesznek olyan előre ki nem számítható, 
véletlenszerű események az életben, amelyekkel szemben kiszolgáltatottnak kell 
éreznünk magunkat, más területeken viszont befolyást gyakorolhatunk a történé-
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sekre és alakíthatjuk azokat a saját céljaink megvalósulása érdekében. Ezek a 
hétköznapi tapasztalatok és megfi gyelések felvetik azt a kérdést, hogy mennyire 
erős bennünk az igény arra, hogy külső hatalmak és erők, vagy/és a saját szándé-
kaink és aktivitásaink ellenőrzése alatt tudjuk a világunk és az életünk folyását. 

A lélektan ma azt képviseli, hogy mindenkiben születésétől fogva ott él az az 
igény, hogy az élete körülményeire és a számára fontos történésekre, azok alaku-
lására befolyást gyakoroljon, de az élete egészének az irányát, céljait is maga hatá-
rozhassa meg. Ezt a különálló motivációs rendszert „kontrollszükségletnek” ne-
vezik.472 A kontrollszükséglet – a legáltalánosabban meghatározva – arra irányul, 
hogy „tehessünk valamit, ami fontos a céljaink megvalósulása és fenntartása ér-
dekében”.473 Sérül ez a szükségletünk, valahányszor egy cél megvalósulását fon-
tosnak tartjuk ugyan, de semmit nem tudunk tenni az érdekében. Ha a céljaink 
elérésének, vagy a várakozásaink beteljesülésének az ügye annyira kicsúszik a 
„kezünkből”, hogy sem tevőleges, sem pedig gondolati, ill. hitbeli ellenőrzést nem 
gyakorolhatunk fölötte, vagy az észlelt tények netán éppen a célok megvalósulása 
ellen hatnak, akkor szorongás fog el bennünket. Egyébként a legkellemetlenebb és 
a céljainkkal és vágyainkkal leginkább ellentétben álló hatások is elviselhetők, ha 
tudjuk, hogy befolyásolhatjuk őket. Még az állatok is jobban viselnek megpróbál-
tatásokat, ha módjuk van a változtatásra. A neves amerikai pszichológus, Martin 
Seligman ötletes kísérlettel bizonyította ezt. Két, külön ketrecbe zárt kísérleti ál-
latnak ugyanazon kapcsolóval adott fájdalmas áramütéseket. Az egyiknek a ket-
recében elhelyezett egy lábbal működtethető kapcsolót, amellyel az áram mindkét 
ketrecben kikapcsolható volt. Természetesen a másik ketrecbe is tett ugyanilyet, 
de azt nem kötötte be a rendszerbe. A „szerencsésebb” állat rájött a titokra, és sie-
tett megszüntetni az áramütéseket, megszabadítva ezzel a fájdalmaktól a másik 
ketrecben levő társát is. A két állat tehát pontosan ugyanannyiszor és ugyanolyan 
hosszan kapott áramütést. A stresszt tehetetlenül elszenvedni kénytelen állat mégis 
szervi károsodásokat mutatott, ellentétben azzal, amelyik uralni tudta a helyzetet.474 
Szemben az állatokkal az embernek elég, ha hinni tudja, hogy nincs egészen ki-
szolgáltatva a kellemetlenségeknek. Már ezzel védve van azok nyomasztó (vagy 
éppen betegítő) hatásától, no meg a szorongástól, amit a kontrollszükséglet kielé-
gítetlensége okozna. A szorongást ugyanis ezekben a helyzetekben az váltja ki, hogy 
tehetetlenségünk miatt felerősödik bennünk az a gyanú, hogy elveszítünk valami 
számunkra fontosat, vagy bekövetkezik valami elviselhetetlenül rettenetes.

472 Lásd K. Grawe, i.m. 230kk.
473 Grawe i.m. 232.
474 Ismerteti B. Bandelow, Das Angstbuch. Woher Ängste kommen und wie man sie bekämpfen 

kann, Reinbek b. Hamburg 2006, 123k.
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A kognitív pszichoterápiában „katasztrofi zálásnak” nevezik ezt a folyamatot.475 
Ilyenkor az egyén valóságos vagy vélt külső vagy belső történéseket száz százalé-
kosan rosszaknak ítél, melyeknél rosszabb – érzése szerint – be sem következhet-
ne. Ami számára nem kívánatos a tőle független valóság eseményeiben, vagy 
emberek viselkedésében, azt azonnal katasztrofálisnak minősíti, mert a megvál-
toztatására nincs hatalma, az elfogadására pedig képtelen. Az a téves szemlélet 
húzódik tehát a háttérben, hogy „borzasztó, ha a dolgok nem úgy alakulnak, amint 
nekem megfelelő lenne”.

Vannak emberek, akik eleve le is mondanak arról, hogy hatást gyakoroljanak a 
körülöttük zajló történésekre, vagy befolyásolják személyi környezetüket. Az a 
meggyőződésük alakult ugyanis ki, hogy az emberi szenvedés mindig külső okok-
ra vezethető vissza, magunk semmit nem tehetünk az enyhítése, vagy elkerülése 
érdekében. Minden külső irányítás és ellenőrzés alatt áll, a kérdés pusztán az, hogy 
a rajtunk kívül álló hatalmak a javunkat akarják, vagy sem. Ez a szemlélet akár 
fatalista nyugalomra is okot adhat, aggodalmaskodáshoz vezet viszont azoknál, 
akik titkon ellenséget látnak az életüket meghatározó erőkben, s nem tudják mikor 
miben rejt el valamilyen csapdát, vagy tesz ki elviselhetetlen megpróbáltatásnak.

A folyamatos szorongást a legtöbb embernél az okozza, hogy a fi gyelmét a vélt 
vagy valós veszélyekre szögezi. Mindenben veszélyt szimatol, s állandóan igazo-
lásokat keres gyanúja alátámasztására. Végül kényszeres védekezővé válik, mert 
csak így érezheti, hogy valamelyest ellenőrzése alatt tarthatja a dolgokat. Ha nem 
is külsőleg, de legalább belsőleg, a reakciók „kézben tartása” által.476

Segíteni szokott, ha a katasztrófát váró embert közelebb visszük a realitásokhoz. 
Tisztázzuk például a veszteség, vagy a borzalom bekövetkeztének a reális esélyeit. 
Ilyenkor általában kiderül, hogy minimális a valószínűsége, s ráadásul még tenni 
is lehet valamit az elkerülése érdekében. Erre az érintettek azt szokták mondani: 
ha fél százalék az eshetősége, akkor is rettenetes. Meggyőzőbb ereje lehet az ellen-

475 A. Ellis, Grundlagen und Methoden der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie, München 1997, 
141kk.

476 A. T. Beck/G. Emery ezzel a problémakörrel kapcsolatosan is felsorolják a leggyakoribb hiedel-
meket (Uők, i.m. 243.):

„1. Önmagamat én magam kell, hogy irányítsam.
  2. Saját problémáimat egyedül csak én oldhatom meg.
  3. Nem bírom elviselni, ha mások mondják meg, mit tegyek.
  4. Képtelen vagyok segítséget kérni.
  5. Mások mindig ellenőrizni próbálnak engem.
  6. Ahhoz, hogy az én kezemben lehessen a kontroll, tökéletesnek kell lennem.
  7. Vagy teljesen én kontrollálok egy helyzetet, vagy egyáltalán nem kontrollálom azt.
  8. Nem tudom elviselni, ha nem tudok kontrollálni valamit.
  9. A szabályok és előírások gúzsba kötnek.
10. Ha valakit túl közel engednék magamhoz, akkor az ő kontrollja alá kerülnék.”
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kező irányú gondolatmenetnek. Nevezetesen, ha valóságnak vesszük a rettegett 
eseményt. Végiggondoljuk, hogy mi lenne, ha valóban úgy történne, ha az elkép-
zelhető legrosszabb „forgatókönyv” valósulna meg. Lehetne-e egy ilyen ténnyel 
tovább élni, hogyan lehetne azt elviselni, elfogadni? Végül latba kell vetni, hogy 
legyőzhető-e a katasztrófaváró „hit” (negatív reménység) a halálon is túlmutató 
isteni gondviselésbe vetett bizalommal.

A dolgok befolyásolhatatlanságával kapcsolatos félelem mindig is jelentős sze-
repet játszott az emberek vallásosságában. A könyörgés, az áldozatbemutatás, vagy 
a fogadalom gyakorlata minden vallásban annak a hatalomnak a befolyásolható-
ságával (rosszabb esetben kényszeríthetőségével) kapcsolatos gondolatokat és re-
ményeket foglal magában, aki a dolgok menetét végső soron meghatározza. Ugyan-
akkor mindig ismerték a vallások azt a lehetőséget is, hogy az ember teljesen le  -
mond az élete irányításáról és a sorsát bizalommal Isten kezébe helyezi.

Mintegy fél évszázad óta (J. B. Rotter felismerései nyomán) beszél a pszichológia 
a kontroll belső, vagy külső „helyéről”,477 attól függően, hogy az egyén egy eseményt 
a saját viselkedése következményének, vagy egészen rajta kívül álló tényezők ha-
tásának vél. Akiben erős a hajlam a belső kontroll lehetőségének feltételezésére, az 
esetleg még a személyétől teljesen független történésekre is hatni szeretne. Néme-
lyek, a racionalitás keretein belül maradva, hatalmi törekvésekkel próbálják kiter-
jeszteni befolyásolási területüket. Mások irracionális eszközökhöz nyúlnak és 
babonás, ill. okkult praktikákat vesznek igénybe, vagy ezektől tartózkodnak ugyan, 
de az imádságaiknak adnak némi mágikus színezetet: ugyanannak a kérésnek 
sokszori ismétlésével, formaságok kényszeres betartásával, fogadkozással, felaján-
lásokkal, saját teljesítményekre, ill. isteni ígéretekre való követelőző hivatkozással, 
stb. Ilyen utakon és módokon lehet növelni a belső kontrolltudatot és csökkenteni 
a kiszolgáltatottság és tehetetlenség miatti szorongás érzését.

Akikben a külső kontrollal kapcsolatos meggyőződés erős, azok hajlanak a 
passzív kivárásra. Abból indulnak ki, hogy érdemben úgysem változtathatunk a 
körülményeken, egyszerűen el kell fogadni a dolgokat úgy, amint vannak. Fölös-
leges az aggodalmaskodás, minden úgy történik, amint történnie kell. Vallásos 
köntösbe öltöztetve ugyanez annyit tesz: „Nincs mitől félni, Isten elhozza a meg-
oldást, nekünk csak bíznunk kell benne”. Az Istennek „átengedett” teljes kontroll 
alapvetően kétféle változatban fi gyelhető meg. Az egyik fatalisztikus jellegű, ami-
kor az ember mintegy beletörődik az isteni döntések megváltoztathatatlanságába, 
jobb esetben el is fogadja, optimális esetben pedig be is látja azok feltétlen helyes-
ségét. Az aggódást ilyenkor a befejezettség érzése semlegesíti. Nem a jövőben 

477 Részletes ismertetését lásd B. Weiner, Motivationspsychologie, Weinheim 1994, 195kk. Vö. val-
láslélektani szempontból B. Grom, Religionspsychologie, München 1992, 112kk.
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dőlnek el a dolgok, mert Isten már meghozta a döntéseket, csak kissé késve jutnak 
a tudomásunkra. A másik változat az entuziasztikus, lelkendező, csodaváró (és 
-elváró) külső kontrolltudat. Eszerint Istennek azonnal be kell avatkoznia, ha gyer-
mekeit valami baj éri, vagy ha a vágyaik teljesülése akadályba ütközik. Itt a pozitív 
fejlemények feszült várása szorítja ki az aggódás, vagy a szorongás érzéseit.

A biblikus kegyesség elkerülheti valamennyi előbb felsorolt szélsőséget. Bár 
vitathatatlan, hogy a Szentírás egyértelműen biztat az imádságban való kitartásra 
(Kol 4,2; Jak 5,16), és óv a meglankadástól a könyörgésben (1Th essz 5,17), mégsem 
biztat azzal, hogy a „sok beszédünkért” (Mt 6,7) hallgattatnánk meg, s nem kelti 
azt a hamis reményt, hogy bizonyos cselekmények automatikusan vonnának 
maguk után meghatározott isteni válaszokat. Isten nem kényszeríthető, de szaba-
don és gazdagon ad – azon felül is, mint ahogy várnánk, vagy elgondolhatnánk. 
A belső kontrollnak ezért nem az Isten rábírására kellene koncentrálnia, hanem 
a kapott ajándékok észrevevésére és számon tartására, valamint arra az értelmező 
munkára, melynek nyomán a negatív történések, vagy megváltoztathatatlan tények 
elhordozhatók, vállalhatók, vagy éppen elfogadhatók lesznek. Aminek megtaláltuk 
az értelmét, afölött uralmat is nyertünk, és annak megszűnik a félelmetessége 
számunkra.

A hívő ember külső kontrolltudatának sem kell a fatalizmus, vagy az entuziaz-
mus szélsőségeibe tévednie. Talál ugyan biztatást olyan bibliai kijelentésekben, 
mint „az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek” (2Móz 14,14), vagy 
„minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1Pt 5,7), vagy 
„minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való, és a vilá-
gosságok Atyjától száll alá” (Jak 1,17), stb. és kiindulhat abból, hogy „Atyámnak 
akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről” (Heidelbergi Káté első felelet), 
ez mégsem szolgálhat sem általános passzivitás, sem kritikátlan csodavárás alap-
jául. Arra viszont elegendő lehet, hogy helyzetről helyzetre átélje Isten hatalmas 
és szerető jelenlétét. Ez több is annál a meggyőződésnél, hogy nem az Ő tudta és 
akarata nélkül történnek a dolgok. Mert eszerint nemcsak ismerője, de még nem 
is csak irányítója, hanem résztvevője azoknak.

3.4. Igény a jó választására és a rossz elkerülésére, a lelkiismereti szorongás 
és a kegyelem

Kétségkívül elementáris törekvés van bennünk a kellemetlen élményekkel járó 
dolgok elkerülésére és a jó érzéseket keltő, örömöt, elégedettséget, élvezetet nyúj-
tó helyzetek keresésére. Megfi gyelhetjük azonban azt is, hogy képesek az emberek 
fájdalmat, szenvedést, fáradságot, nélkülözést, sőt anyagi áldozatokat is vállalni 
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valamely számukra vonzó cél (pl. sportteljesítmény) elérése érdekében. Szembe 
megyünk a kellemetlenségekkel egy remélt jó érzés átéléséért. De nemcsak a kü-
lönös teljesítményekkel, vagy kiválóan nemes célokkal kapcsolatban, hanem álta-
lában is igyekezett minden emberi kultúra kordában tartani a rövid távú élvezetek 
hajszolását és támogatni a józan önmegtartóztatást. Az ember azt tapasztalja 
ugyanis, hogy az azonnali élvezettel kecsegtető ösztönös vágyak féktelen kiélése 
hosszú távon kárára van mind az egyénnek, mind pedig a közösségnek. Ezért 
alakít ki minden emberi közösség olyan szabályrendszereket, amelyek konstruk-
tív célok irányába terelik az örömszerzés szükségletét. 

Freud már korán észrevette, hogy az élvezetek iránti vágy és a szorongás között 
összefüggés van. Látta, hogy valahányszor az ösztönös vágyak kielégülése aka-
dályba ütközik, az ösztönenergiák feltorlódnak és szorongás lép fel. Úgy tűnt, 
mintha a libidó alakulna át szorongássá. A szorongás ugyanis az elfojtás nyomán 
keletkezik. Később rájött,478 hogy a félelem és a szorongás az Én reakciója a kívül-
ről vagy belülről fenyegető veszélyekre. A külső veszélyekre „reális félelemmel”, a 
„hatalomátvétellel” fenyegető ösztönerőkre „neurotikus szorongással”, a felettes-
én követelményeire pedig „lelkiismereti szorongással” válaszol. Az első két helyzet 
azzal rendeződik, hogy egészséges esetben a személyiségfejlődés folyamán az én 
megerősödik annyira, hogy a reális veszélyekkel megbirkózzon és az ösztönös 
törekvések fölött átvegye az uralmat. A felettes-énből megszólaló parancsok, ti-
lalmak, követelmények és fenyegetések viszont egész életen át képesek szorongást 
előidézni. Olyan viselkedési normák ezek, amelyeket a szülők képviseltek, a gyer-
mek pedig azonosulás útján magáévá tett. A szülők különböző módokon adtak 
súlyt a gyermek viselkedésére vonatkozó elvárásaiknak: ritkábban magyarázatok-
kal, gyakrabban szigorral. Az utóbbi esetekben a gyermek nem kockáztathatja az 
engedetlenséget, mert akkor a szülők szeretetével játszik. Ezért a legtöbb felettes-
én-tartalomhoz a büntetéstől való félelem, ill. a szeretet elvesztésének a félelme 
kapcsolódik. Később természetesen megszűnik a szülői fenyegetés, a belsővé vált 
viselkedési normák jelentős része azonban – amelyekhez nem kapcsolódik tudatos 
belátás – továbbra is a félelem-keltés útján hat. Súlyosbítja a helyzetet, ha a szülők 
Istenre hivatkozva nyomatékosították a követelményeiket. Így amint a szülők 
személye elhomályosul a felettes-éntartalmak hátterében, úgy válik egyre határo-
zottabbá Isten szerepe. Ő lesz a törvényadó és Ő kéri számon az engedelmességet. 
A szülői normák észrevétlenül isteni normákká minősülnek át, megtartásuk az 
Isten iránti engedelmességgel lesz egyenértékű, megszegésük pedig Isten szerete-
tének, jó-tetszésének, kegyelmének az elvesztését vonja maga után. A felettes-én a 
bennünk levő Isten szerepét kezdi játszani, aki kizárólag a büntetés és a jutalma-

478 S. Freud, Hemmung, Symptom, Angst (1926), München 1978.
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zás eszközeivel irányítja az ember viselkedését. A szülő-gyermek kapcsolat ezen 
mintázatának az áttevődése az Isten-kapcsolatra még olyankor is megtörténhet, 
amikor a hívővé vált személy neveltetésének nem volt kimondottan vallási színe-
zete, de szeretetüket a szülei többnyire elvárásokhoz kötötték. Súlyosabb esetben 
ez nemcsak a moralitást teszi félelemmotiválttá, hanem az egész vallásosságot, az 
Istennel való kapcsolat minden vonatkozását ilyen értelemben határozza meg. A 
kegyesség ritualizálttá, kényszeres jellegűvé válik, s mindent megszáll a félelem a 
vétkezéstől, ill. a rákövetkező büntetéstől és a kárhozattól. Az egyénnek, ha meg 
akar menekülni szorongásaitól, egyetlen lehetősége marad: aprólékosan megtar-
tani minden valós, vagy vélt isteni életszabályt, pontosan eleget tenni minden 
előírásnak, vagyis tökéletesen megfelelni annak az ideálnak, amit az illető Isten 
követelményének gondol. Valójában a követelmények nem Istentől valók, hanem 
egy idealizált szülőkép idealizált követelményrendszerének a részei. Ezért a meg-
kérdőjelezése, vagy a megszegése sem Isten elleni lázadás, pusztán felnövekedés, 
a gyermekkor elhagyása. Híressé vált a német pszichoanalitikus, Tilmann Moser 
vallomása saját „istenmérgezéséről” és szabadulásáról. Ő is beleesik persze abba a 
tévedésbe, hogy felettes-énjének megfellebbezhetetlen parancsait és tilalmait Isten 
parancsolataival azonosítja, s úgy véli, hogy amennyiben ettől a nyomástól meg 
akar szabadulni, Istennel kell szakítania. Augustinus stílusában imádkozva számol 
le „felettes-én-istenével”. Számos hasonló tartalmú megfogalmazása közül lássuk 
az egyik legjellegzetesebbet: „Majdnem húsz éven át a legfőbb célom az volt, hogy 
neked kedves legyek. Ez nem jelenti azt, hogy különösen jó lettem volna, csupán 
hogy mindig és mindenütt bűntudatot éreztem. Viccelődve hívták fel a fi gyelme-
met barátaim arra a mechanikusan ismétlődő szokásomra, hogy amikor valakinél 
látogatóban voltam, jól éreztem ugyan magam, érthetetlen módon mégis az volt 
a benyomásom, hogy esetleg valami hibát követtem el, majd órákkal, vagy napok-
kal később kényszert éreztem rá, hogy telefonon, vagy írásban bocsánatot kérjek, 
vagy megérdeklődjem, hogy nem viselkedtem-e botránkoztató módon. Alapvető 
bizonytalanság élt bennem afelől, hogy nem sértettem-e meg egy számomra sem 
egészen világos normát, hogy nem következik-e be rövid időn belül valami várat-
lan büntetés, nem vesztettem-e el valakik rokonszenvét, vagy nem haragítottam-e 
valakit nagyon magamra. Alaposan megfosztottál attól a reménységtől, hogy 
valaha is rendben levőnek érezhetem magam, hogy egyszer kibékülhetek magam-
mal, vagy hogy valamikor is jónak gondolhatom magam.”479 Elpanaszolja továbbá 
Istennek, hogy gyermekkorában a szülei olyan gyakran föltették a kérdést, hogy 

479 T. Moser, Gottesvergift ung, Frankfurt/M. 1976, 16k. Időközben Moser felfogása lényegesen ár-
nyaltabbá vált, amiről „Von der Gottesvergift ung zum erträglichen Gott. Psychoanalytische Über le-
gun gen zur Religion” (Stuttgart 2003.) c. művében ad számot. Ebben már lehetségesnek tart egy „el-
viselhető” istenképet is, amely azt az üzenetet közvetíti az embernek, hogy „szívesen látott és értékes 



308 • Ami bennünk végbemegy

„mit szól ehhez a jó Isten”, hogy egy idő multán már nem is a szülők, hanem Isten 
utasításaiként és tilalmaiként tartotta számon a különféle, többnyire túl szigorú 
viselkedési szabályokat, s a megszegésüket, de már az arra irányuló kívánságot is, 
Isten elleni vétekként értékelte. Minél több az előírás és a tilos tábla, annál félel-
metesebb, annál elviselhetetlenebb az az Isten, akinek a hangja a lélekben meg-
szólal. Képes megmérgezni az egész életet, mert megfoszt a gyermeki felszabadult-
ság, az önfeledt bizalom örömteli élményétől. Moser azt gondolta, hogy csak 
Istennel leszámolva mehet végbe a lelkében a „méregtelenítés”. Valójában azonban 
nem istenmérgezéstől, hanem „bálványmérgezéstől” szenvedett – állapítja meg 
Dietrich Stollberg.480 Az a hatalom, amellyel harcol, nem a Jézus Krisztus által 
megjelenített Isten, hanem egy, a felettes-ént bitorló, és azon keresztül uralkodó 
bálvány. Isten nem megfélemlít, hanem megszabadít (Róm 8,15), nem elítél, hanem 
felment (1Jn 2,1; 3,20), nem utasít, hanem belátásra juttat (Gal 3,24).

Hasonló megfontolásokból kiindulva különböztet meg W. Härle „teremtményi” 
és „démonikus” félelmet. Az egyik fi gyelmeztet a külső-belső veszélyekre, a másik 
az Istennel kapcsolatos bizalmatlanságból táplálkozik, és kárhozattal fenyeget.481 
A démonikus félelem legrettenetesebb vonása éppen az, hogy hamis istenképzetek, 
azaz bálványok állnak a hátterében. A démonikus félelem „démonikus istenkép-
zetből” (Frielingsdorf) ered. Karl Frielingsdorf, katolikus teológus, hívő emberek 
istenképzetét vizsgálta és egy sor tipikus „családi bálványra” lelt, amelyek nevelés 
által hagyományozódnak és tudattalanul, a felettes-énbe épülve regnálnak. „Ez a 
negatív istenkép általában átveszi az anya, ill. az apa életellenes, vagy életet nyo-
morító kulcsüzeneteit, majd észrevétlenül és hosszútávon ezeknek megfelelően 
határozza meg a beállítottságot az élethez és az alapvető életérzést.”482 A szerző a 
következő négy démonikus istenképzetet találta a leggyakoribbnak, melyek tulaj-
donképpen egyazon „kegyetlen” istenkép különböző árnyalatai:483

Büntetőbíró-isten. • Ez az isten összevont szemöldökkel fi gyeli az ember minden 
cselekedetét, de még a gondolatait is. Szigorú tekintetében fenyegetés van. A 
vétkezőnek valamilyen módon bűnhődnie kell, ez az egyetlen lehetőség a 
„tartozás” kiegyenlítésére. Sokan önbüntetéssel, önsanyargatással igyekeznek 

ember vagy akkor is, ha a körülmények ezzel kapcsolatban régtől fogva kétségeket támasztanak ben-
ned” (uo. 40.).

480 D. Stollberg, Wenn Gott menschlich wäre, Stuttgart 1978, 156kk.
481 W. Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 481.
482 K. Frielingsdorf, Dämonische Gottesbilder. Ihre Entstehung, Entlarvung und Überwindung, 

Mainz 1997 (3. kiad.), 105.
483 K. Frielingsdorf, Dämonische Gottesbilder, 107kk. A következőkhöz lásd K. Frielingsdorf, 

Gottesbilder in der religiösen Persönlichkeitsentfaltung, in: Uő. (Hg.), Entfaltung der Persönlichkeit 
im Glauben, Mainz 1996, 61kk. Vö. K. Frielingsdorf, Istenképek. Ahogy beteggé tesznek – és ahogy 
gyógyítanak, Budapest 2007.
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kérlelhetetlen istenük jó-tetszését megnyerni, vagy visszaszerezni. Ezzel az 
istenképpel csak úgy lehet együtt élni, ha az ember folyamatosan tökéletesíti 
magát (így csökkentve a szorongását), majd egy ponton el is hiszi, hogy ez 
sikerült. A Biblia Istene ezzel szemben az elnyomottaknak, a megalázottaknak 
és a kisemmizetteknek igazságot szolgáltató Isten (lásd: Ószövetség), aki „a 
megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki” (Ézs 42,3 vö. 
Mt 12,20), és aki „jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal” (Lk 6,35).
Halál-isten. • Ennek az istennek alapjában véve terhére van az ember. Ezért 
mindenkit el akar kárhoztatni. Neki senki sem lehet elég jó, mert nem leli 
örömét az ember létezésében. Frielingsdorf vizsgálataiból kitűnik, hogy meg-
lepően sokan vannak, akik azzal a meggyőződéssel élnek, hogy ők nem kívánt 
gyermekként születtek erre a világra. Valószínűleg kaptak olyan jelzéseket a 
szülőktől, amelyekből arra lehetett következtetni, hogy a szüleik jobbnak 
látnák (a hivatásbeli előmenetelük, anyagi helyzetük, időbeosztásuk, céleléré-
si esélyeik, stb. miatt), ha ők nem lennének. Magától adódik aztán, hogy a 
létnek ez a megkérdőjelezése „átragad” a lét legfőbb felelősére, Istenre. A 
Szentírás olyan Istenről tesz bizonyságot, aki feltétlenül „igenli” az életet, és 
mindent elkövet, hogy a halálon át is megtartsa azt.
Teljesítmény-isten. • Frielingsdorf ezt írja: „akit a Diabolosz (az Összezavaró) 
közvetlenül nem tud gonoszra csábítani, azt arra veszi rá, hogy mértéktelenül 
cselekedje a jót”.484 Isten kegyelméért meg kell dolgozni, és nem lehet eleget 
dolgozni érte. Ha pedig csak úgy kapta az ember, akkor teljesítmények felmu-
tatásával kell meghálálni, de eléggé nem lehet meghálálni. Folyamatosan 
tartozásban vagyunk, ami állandósult bűntudatban nyilvánul meg. Ezzel a 
felfogással is szembeállítható a Szentírás istenképzete, amely szerint Isten 
Krisztusban „megbékéltette magával a világot” (2Kor 5,19), és „kegyelemből 
tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cse-
lekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2,8-9). Jézus a szőlőmunkások 
példázatával (Mt 20,1kk) teszi egyértelművé, hogy a teljesítmények és a ke-
gyelem nincsenek ok-okozati kapcsolatban egymással. 
Könyvelő-isten. • Ez az isten gondosan jegyzi a pozitív oldalon az ember jótet-
teit, a negatívon pedig a vétkeit és mulasztásait. Különösebben nem fenyege-
tőzik, csak emlékeztet, hogy egyszer lesz egy végelszámolás. Jó biztos pozití-
vumban tartani az egyenleget, mert sohasem tudhatja az ember, hogy mikor 
jön el az a vég, amikor a két oldal egybevettetik. A „könyvelő-isten” azzal 
fegyelmez, hogy a végkimenetelt nyitva tartja és azt az ember cselekedeteinek 
minőségétől teszi függővé. Egy ilyen istenképzet mellett a haláltól és a kárho-

484 Frielingsdorf, Gottesbilder in der religiösen Persönlichkeitsentfaltung, 64.
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zattól való félelem lesz a szent élet motorja. A Biblia tanítása szerint viszont 
már itt a földi életben teljes bizonyosságunk lehet afelől, hogy örök életet 
nyertünk (Jn 5,24; 17,3; Róm 8,38k).

Világos, hogy ezeknek az istenképzeteknek sem az ószövetségi, sem az újszö-
vetségi kijelentésből megismerhető Istenhez nincs közük, sokkal közelebb állnak 
a szülőknek a gyermekük iránt tanúsított viszonyulási módja, valamint az általuk 
képviselt nevelési elvek és viselkedési normák leképeződéseihez az egyén lelkében. 
Egyetérthetünk Paul Tillich gondolatával, amikor azt írja, hogy a bíró, aki ítél, az 
egyén maga, a félelem pedig „az önelvetés vagy az önkárhoztatás”485 félelme. Sza-
badulás belőle csak önigenlés révén lehetséges, önmaga igenlésére pedig csak egy 
igenelt én képes. Első lépésként ezen az úton a felettes-én trónfosztásának, mi to-
ló giátlanításának kell megtörténnie. A pszichoanalízis szóhasználatával – a freu-
di követelmény mintájára, mely szerint „ahol ösztön-én volt, énnek kell lennie” –, 
ahol felettes-én volt, ott énnek kell lennie.486 A félelemből, s ezért vakon gyakorolt 
engedelmességet fel kell váltania a belátásnak és a tudatos döntéshozásnak. Az a 
vallásosság, amelyben Isten a felettes-én tartalmaként irányítja az ember életét, 
csak félelem-motivált, vagy vágy-vezérelt lehet. Az egészséges keresztyén hit dia-
lógusban fogant, és belátás nyomán érlelődött meggyőződéssé, ezért idegen tőle 
az aggódás és a félelem.

4. Halálfélelem és hit

Mindig voltak képviselői és ma is sokan osztják azt a nézetet, hogy minden szo-
rongás tulajdonképpen halálfélelem. Freud nem értett egyet vele. Szerinte, ha a 
halálfélelem nem valóságos külső életveszély következménye, akkor csak úgy 
magyarázható (mint pl. a melankólia esetében), hogy „az én mintegy lemond 
magáról, mert a felettes-éntől nem szeretve, hanem gyűlölve és üldözve érzi magát. 
Élni ugyanis egyet jelent az én számára azzal, hogy szeretve lenni, a felettes-én 
által is szeretve lenni.”487 Élete kezdetén az anyától elszakítva, majd az apa bizton-
ságot adó és megmentő jelenléte hiányában, később pedig az óvó hatalmaktól el-
hagyatva éli át az ember, hogy nincs meg a legfontosabb életfeltétele, ilyenkor tehát 
halálfélelem lesz úrrá rajta. Freud gondolatmenete elfogadható a halálfélelem egyik 

485 P. Tillich, Mut zum Sein, Stuttgart 1964, 41k.
486 J. Scharfenberg, Seelsorge als Gespräch, Göttingen 1974, 41.
487 S. Freud, Das Ich und das Es (1923.), S. Freud, Werkausgabe in zwei Bänden (Hg. von A. Freud/I. 

Grubrich-Simitis), Bd. I. Frankfurt/M. 1978, 401. I. D. Yalom, Egzisztenciális pszichoterápia (Budapest 
é. n.) c. művében részletesen elemzi, hogy Freud szorongáselméletében miért kap olyan jelentéktelen 
szerepet a halálfélelem (51kk.).
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magyarázataként. De lehet-e a halálfélelmet egyedül a szeretetelvesztés félelmével 
azonosítani? Az egzisztencialista gondolkodás nemcsak a fi lozófi ában, de a pszi-
chológiában is a tudat középpontjába helyezte a lét szükségszerű végességének 
a tényét. Azt jelenti ez, hogy a veszélyeztetettségünk nem felejthető, a veszély-
helyzetek nem kerülhetők el, hanem folyamatosan kísérik az életünket. Az 
ember abban a tudatban kénytelen élni, hogy meg kell halnia, s ráadásul ez bár-
mikor bekövetkezhet. „A halálfélelem állandó horizont” lett, „ráveti az árnyékát 
minden konkrét félelemre és végső komolyságot kölcsönöz valamennyinek”.488 
Nem lehet úgy igent mondani az életre, hogy ne tartanánk szem előtt a megha-
lás elkerülhetetlenségét. Csak az tud méltósággal élni, aki méltósággal szembe 
tud nézni a halállal. Emberhez méltóan szembenézni a halállal pedig csak re-
ménykedve lehet.

Ha visszatekintünk az előbb mondottakra, megállapíthatjuk, hogy mind a négy 
szükséglethez tartozó aggódás halálfélelem formájában is előfordul: 

– A kötődésszükséglethez kapcsolódik az a félelem, hogy a halállal megszakad a 
kapcsolatunk a szeretteinkkel (bár bizonyos esetekben éppen a már meghalt hoz-
zátartozókkal való találkozás reménye teszi elviselhetővé, esetleg kívánatossá a 
halált), s valami szörnyű egyedüllét vár ránk. A neopszichoanalitikus, Igor Caruso 
részletes esszét szentelt a szeretteinktől való elszakadás és a halál, ill. a halálfélelem 
kapcsolatának.489 Abból a feltevésből indul ki ebben, hogy a szeretett, vagy a sze-
retetet adó személytől történő elválások a halált teszik jelenvalóvá az életben. 
Egymást szerető személyek között az elválás pszichikus értelemben egyet jelent a 
halállal. Megállapítja, hogy „az elszakadás életveszélyes, mert az én számára ka-
tasztrófát jelent. Ily módon minden elszakadást egy többé-kevésbé elfojtott halál-
félelem kísér.” Ugyanakkor – folytatja később – „a halálban, amely végérvényes 
elszakadás önmagunktól és szeretteinktől, paradox módon minden elszakadás 
véget is ér”.490 Ehhez persze a halálról úgy kell gondolkodnunk mint nagy vissza-
térésről a kezdethez (Freud), a természetbe (materializmus), vagy az egészbe (a 
misztika, vagy az ezotéria különböző válfajai). 

Eberhard Jüngel, a halálról szóló teológiai tanulmányában a halálfélelmet a 
„kapcsolatnélküliség” félelmeként jellemzi. A Szentírás vonatkozó helyeinek vizs-
gálata után Jüngel arra a következtetésre jut, hogy élni annyit tesz, mint kapcso-
latban lenni, mindenek előtt az élet Urával. Ennek megfelelően a meghalás kap-
csolatvesztés, a halál pedig kapcsolatnélküliség. Az Ószövetség felfogása szerint a 

488 Tillich, Mut zum… 36.
489 I. Caruso, Die Trennung von den Liebenden. Eine Phänomenologie des Todes, München 1974, 

14-21. 79.
490 I. Caruso, Die Trennung… 149k.
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halál az ember Istennel való kapcsolatának a vége (Zsolt 6,6; 115,17; Ézs 38,18kk). 
Isten kívül marad az ember végső, vagyis halálos kapcsolatnélküliségének az ál-
lapotán. Az Újszövetségben viszont „az élet és a halál nem számít többé az ember 
Isten-kapcsolata kritériumának. Az Isten-kapcsolat egyetlen kritériuma Jézus 
Krisztus és a belé vetett hit”.491 Mivel Jézus mindenkiért megízlelte a halált és 
megjelenítette Istent a kapcsolatnélküliségben, megszüntette az ember számára 
az Istentől távoli kapcsolatnélküliség rémisztő állapotát. „Ahol a kötődések meg-
szakadnak és a kapcsolatok véget érnek, pontosan ott száll síkra Isten. És ebben 
az önzetlen közbelépésben jelenti ki valódi lényegét. Azáltal, hogy a Názáreti Jé-
zussal, aki ember volt és meghalt, minden ember javára azonosul Isten, a véges 
embert végtelenül szerető lényként jelenti ki magát. Mert ahol minden kapcsolat-
nélkülivé vált, ott csak a szeretet teremt új kapcsolatokat.”492 A kötődésszükséglet 
végső kielégítetlenségét elővételező halálfélelem ellenszere tehát a szerető Istennel 
való örök érvényű szövetséges kapcsolat. Vannak persze látszatmegoldások is. Ebbe 
a körbe tartozik a halott-, és ereklyekultusz minden változata, melynek segítségé-
vel fenntarthatónak véljük a kapcsolatunkat a szeretteinkkel, és magunk is előre 
gondoskodhatunk arról, hogy az ittmaradottak majdan kapcsolatot ápolhassanak 
velünk. A spiritizmus egészen odáig megy, hogy a kommunikációt is lehetővé 
akarja tenni a meghaltak szelleme és a földön élők között.

– Mások számára a halálfélelem elsősorban az önérték-vesztés, vagy az önelvesztés, 
általánosabban fogalmazva a megsemmisülés félelme. Alapvető egzisztenciális 
szorongásnak is szokták nevezni a rettegést a nem-léttől. Ijesztő belegondolni abba, 
hogy „egy napon megszűnhet az az entitás, aki én vagyok”.493 Emberlétünk vele-
járója, hogy nem tudunk szabadulni ettől a gondolattól. Ezért a félelmünk mér-
séklésén fáradozunk. 

Egyik módja az, hogy a személyünk értékességére, egyedülállóságára, kiválósá-
gára gyűjtünk bizonyítékokat. A vallásosság és a halálfélelem összefüggését vizs-
gáló egyik kutatócsoport úgy véli: „A pozitív önérték-érzet fenntartása, illetve az 
önérték óvása és emelése végső soron arra szolgál, hogy minimalizáljuk a saját 
halandóságunk tudatából fakadó fenyegetettség-érzésünket.”494 Ugyanezt képvi-
seli Irvin D. Yalom is, amikor a halálszorongással szemben a „végső megmentő” 

491 Jüngel, Tod, Stuttgart 1971, 106.
492 Jüngel, Tod, 139.
493 W. Butollo, A szorongás-erő, Budapest 1996, 237.
494 R. Ochsmann/M. Pietschker/Ch. Zwingmann, Der Einfl uss der Religiosität auf die Konsequenzen 

der Beschäft igung mit Tod und Sterben, in: H. Moosbrugger et al. (Hrsg.), Religiosität, Persönlichkeit 
und Verhalten. Beiträge zur Religionspsychologie, Münster/New York 1996, 182.
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mellett a „különlegesség-hitet” nevezi meg a legfőbb védekezési módnak.495 A 
különlegesség-hit megnyilvánulhat „kényszeres hősiességben”, amikor valaki min-
denképpen utánozhatatlan, mások számára is emlékezetes tettek végrehajtásával 
akarja erősíteni az önbecsülését, s csökkenteni a halálfélelmét (paradox módon 
egyes esetekben az öngyilkosságnak is ilyen funkciója van). Némelyek a munkába 
menekülnek, „munkamániásokká” válnak. Ez a halandóság tényét azáltal felejte-
ti, hogy egyfelől az egyénnek nem marad ideje arra, hogy az életről és a halálról 
gondolkozzon, másfelől meg azt a tévhitet táplálja, hogy folyton lehet előbbre 
haladni, gyarapodni, mintha így legyőzhető lenne a halál. Vannak továbbá, akik-
nek az önszeretete, „nárcizmusa” szinte a személyiségzavarig fokozódik, annyira 
sebezhetetlennek, mindenhatónak és örök csodálatra méltónak akarják érezni 
magukat. Aki ennyire a középpontja mindennek, az nyilván „halhatatlan” is. 
Hasonlít ehhez a különlegességhitnek az a formája, amikor valaki másokon „ha-
talmaskodva” csillapítja saját halálfélelmét. Például olyan hivatást választ, amely-
ben bizonyos értelemben élet-halál ura lehet, miközben azzal áltatja magát, hogy 
ő nincs kiszolgáltatva a halál hatalmának. Orvosok, pszichológusok, lelkészek, az 
igazságszolgáltatás bírái, de bármely vezető beosztású személy is táplálhatja ma-
gában azt az érzést, hogy az ő döntéseitől emberi életek függnek. Vizsgálatok bi-
zonyítják, hogy ilyen pozíciókban csökken a halálfélelem.

A megsemmisülés félelme táplálja a különböző vallásokban a lélek halhatatlan-
ságának a hitét. A keresztyénség sem kivétel. A keresztyének körében jelentős 
azoknak a hányada, akik meg vannak győződve arról, hogy van az emberlétünk-
ben valami, ami túléli a halált. Nyilván ez nem a testünk, hanem a lelkünk (vagy 
a szellemünk?). Le kell szögeznünk, hogy a Bibliából ilyen tanítás nem olvasható 
ki. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy Isten életigenlő akarata átível a halálon. 
De nem meghosszabbítani akarja az ember véges életét, hanem a magáéból akar-
ja részeltetni. Nem végteleníti a végest, hanem örökkévalóvá teszi azt. Önmagában 
rejti el a mi életünket (Kol 3,3). „Ilyen értelemben – mondja Eberhard Jüngel – a 
feltámadás reménységének a legrövidebb megfogalmazása az a mondat, hogy ’Isten 
az én túlvilágom’.”496 Az ember tehát nem éli túl a saját világát, de van világa e 
világon túl is: ez Isten. Istenről viszont tudhatjuk, hogy nem enged minket bele-
halni a semmibe, nem feledkezik el rólunk, mert együtt akar lenni velünk, ill. azt 
akarja, hogy ahol Ő van, ott legyünk mi is (Jn 14,3). Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az ember identitása nem tűnik el, nem oldódik fel az örökkévalóság „tengerében”, 
hanem személyes kapcsolatban marad Istenével örökre. De hogyan képzelhetjük 

495 I. D. Yalom, Egzisztenciális pszichoterápia, Budapest é. n. 99kk. A következőkhöz is lásd Yalom 
megfi gyeléseit.

496 Jüngel, Tod, 152.
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el az egyéniség megmaradását? Wilfried Joest erre a kérdésre a következő választ 
adja: „Identitásom megmarad abban, amit Isten tud rólam, abban, amint hozzám, 
mint meghatározott személyhez odafordul, akaratában, hogy én is ott legyek az Ő 
országában”.497 Pál apostol az 1Kor 15,35kk-ban az elvetett gabonamag példáján 
szemlélteti az identitás és az újdonság viszonyát a mostani és a feltámadott létünk 
között. Lényege az, hogy az elvetett mag elrothad, az új növény mégis az a fajta 
lesz, amelynek a magját elvetettük (38. v.). Ami továbbadódik, tehát megmarad, 
az – ma így mondanánk – a genetikai információk összessége, azaz minden, ami 
az elvetett fajtát jellemezte. Ezekből újra építhető, klónozható az adott növény. 
Hasonlóképpen vagyunk jelen egyedileg mindannyian Isten gondolatában a ha-
lálunk után. Én egészen meghalok, de az örökkévaló Isten, aki egyben szerető 
Atyám, tud rólam és feltámaszt „ama napon”.

– Sokaknak főképp az okoz szorongást a halállal kapcsolatosan, hogy egészen el-
vétetik tőlük a lehetőség a sorsuk további alakítására. Félelmetes számukra a teljes 
kiszolgáltatottság. A személyes kontroll gyakorlására nagyobb hangsúlyt helyezők 
kevésbé a halál utáni állapottal, mint inkább a meghalás folyamatával foglalkoznak, 
ekörül forognak az aggodalmaik is. Az bizonyos, hogy meg kell halni, nem mind-
egy azonban, hogy mikor és hogyan. Egy vizsgálat szerint a dolgok befolyásolha-
tatlanságának az érzése a következő aggodalmakat gerjeszti:

„Mindennek vége szakad, amibe belekezdtem vagy elterveztem.• 
A haldoklás fájdalommal járhat.• 
Nem gondoskodhatom a hozzátartozóimról.• 
Félek, hogy mi történik a testemmel a halál után.”• 498

Amikor egy kérdőíves felmérésben idős embereket arról kérdeztek meg, mit 
tartanának „jó halálnak”, a többség a meghalás körülményeivel kapcsolatban fo-
galmazta meg kritériumait, és válaszaikban feltűnően nagy súllyal szerepelt a saját 
kontroll szempontja. Eszerint az emberek 

tudni akarják, hogy mennyire van közel a vég, • 
szeretnék a fájdalmaikat kontroll alatt tartani és beleszólást igényelnek abba, • 
hogy hol haljanak meg, 
maguk akarják meghatározni, hogy ki legyen ott, amikor meghalnak, • 
nem kívánnak a környezetük terhére lenni, inkább szeretnének ők adni va-• 
lamit.499

497 W. Joest, Dogmatik Bd. 2. Der Weg Gottes mit dem Menschen, Göttingen 1986, 652.
498 Ismerteti I. D. Yalom, i.m. 39.
499 K. Wilkening, Spirituelle Dimensionen und Begegnungsebenen mit Tod und Sterben im Alter, 

in: R. Kurz (Hrsg.), Religiöse Begleitung im Alter. Religion als Th ema der Gerontologie, Zürich 2007, 
128k.
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Némelyek úgy próbálnak megbirkózni a félelmükkel, hogy különféle egészség-
megőrző programokkal és gyakorlatokkal a meghalás időpontját igyekeznek minél 
későbbre tolni, vagy ha erre nincs mód, akkor saját döntéssel határozni felőle (lásd 
eutanázia). Idős emberek előre megtervezik a temetésükkel kapcsolatos eseménye-
ket, rendelkeznek a tulajdonukban levő tárgyak és eszközök további sorsáról, néha 
még személyek életútjával kapcsolatosan is kifejezik kívánságukat. Mintha tovább 
irányíthatnák az életet. Félelemelhárító jelentősége van annak az igénynek is, hogy 
a környezetükben minden változatlan rendben legyen. 

Különösen aktívvá teszi a kontrolligény azokat, akik a szeretteik halála miatt 
aggódnak. Ilyenkor a legésszerűtlenebb cselekményekre (babonák betartása, ezo-
terikus gyógymódok alkalmazása, mágikus imádkozás, stb.) is képesek a halál 
befolyásolása érdekében. Ha mégis bekövetkezik, buzgón ápolják az elhunyt em-
lékét és hagyatékát. 

Jól szolgálják a kontrollt a vallási rítusok minden olyan élethelyzetben, amikor 
az egyén vagy érzelmi érintettsége, vagy az események sorsszerűsége folytán te-
hetetlennek érzi magát, s nem tud úrrá lenni az adott élethelyzeten. A rituális 
cselekmény teret biztosít a saját aktivitásra (mintegy a befolyásgyakorlásra), egyút-
tal azonban túl is utal az emberi lehetőségeken és az Isten jelenlétét teszi megta-
pasztalhatóvá, ezért a rendezettség benyomását kelti és jelentősen csökkenti a 
szorongást. 

Az imént mondottak elsősorban a kívülről irányított (extrinzikus), azaz szoká-
sok és szabályok megtartására sokat adó, érdekalapon működő, félelem- és vágy-
motivált vallásosságú emberek megküzdésére jellemző. 

Sikeresebben birkóznak meg a halál problémájával azok, akik Istenre mernek 
hagyatkozni. Nem a maguk lehetőségeiben, még nem is a sok fáradsággal „kiérde-
melt”, így előre bebiztosított üdvösségben, hanem egyedül Isten szeretetében bíz-
nak. A „kontrollt” átadják egészen Istennek (vö. Mt 10,39; 16,25 par.). Intrinzikus 
(bel ső meggyőződésen alapuló) vallásossággal bíró személyek könnyebben el 
tudják engedni az életet. Annak ellenére, hogy elégedettebbek és hálásabbak Is-
tennek az életben elnyert ajándékokért, el tudják fogadni a halált, s csekély mér-
tékű a halállal kapcsolatos szorongásuk.500 Nem függ ugyanis az Istennel való 
kapcsolatuk attól, hogy itt vannak-e még a földi életben, vagy meghaltak, mert a 
Jézus Krisztusba vetett hit e kapcsolatot az élet és a halál eseményei fölé emeli (Róm 
14,8kk). A Luther halálos ágyát körülvevő barátok feljegyezték a reformátor utol-
só imádságát, amelyben ez a halálon is átívelő bizalom fogalmazódik meg: „Ó 

500 Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményeit lásd: D. Frank/H. Moosbrugger/Ch. Zwingmann, 
Einstellungen zu Tod und Sterben und ihr Bezug zu Glaubensinhalten und religiöser Orientierung, 
in: H. Moosbrugger et al. (Hrsg.), Religiosität, Persönlichkeit und Verhalten. Beiträge zur Religions-
psychologie, Münster/New York 1996, 175.
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mennyei Atyám, Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, minden vigasztalás Iste-
ne, köszönöm neked, hogy szeretett Fiadat, Jézus Krisztust kijelentetted nekem, 
akiben hiszek, akit prédikáltam és megvallottam, akit szerettem és dicsőítettem. 
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, fogadd magadhoz a lelkemet. Ó mennyei Atya, ha e 
testet el is kell hagynom, és ebből az életből ki is kell ragadtatnom, mégis bizonyo-
san tudom, hogy örökké nálad maradhatok és a te kezeidből senki ki nem ragad-
hat engem”.501

W. Härle megfogalmazása szerint a halál „minden aktív lehetőség defi nitív 
végét” és egy véget nem érő „tisztán passzív állapot” kezdetét jelenti.502 Az utolsó 
két cselekvési lehetőség: minden lehetőség tudatos elengedése és akaratlagos rá-
hagyatkozás Isten elfogadó szeretetére és kizárólagos gondoskodására. Lényegileg 
ugyanez történik valamennyi hitdöntés alkalmával az emberi élet során, ezért 
joggal mondhatjuk, hogy a hit a „meghalás begyakorlása”.503 Minél „gyakorlottabb” 
valaki a hitben, annál ismerősebb számára a teljes ráhagyatkozás érzése és annál 
kevésbé szorong, amikor a halálra gondol.

– Vannak továbbá olyan emberek, akik számára azért félelmetes a halál, mert Isten 
ítéletétől tartanak. Mindenkit szorongás fog el, ha arra gondol, hogy elkerülhetet-
lenül megítéltetik minden cselekedete, gondolata és érzése. Főleg, ha tudja, hogy 
több szempontból nemcsak elvétette rendeltetését, hanem tudatosan gonoszul járt 
el. Nem tudott, vagy nem akart különbséget tenni a jó és a rossz között. Kul túr-
történészek állítják, hogy a keresztyénség történetének jó részében a hívő emberek 
nem a haláltól, hanem a kárhozattól féltek.504 A menny és a pokol kettősségének 
egyszerű képlete mindig jelen volt a keresztyén emberek halál utáni léttel kapcso-
latos képzeteiben. Úgy látszik, nehezünkre esik másképp gondolkodni Isten igaz-
ságtételéről, mint hogy mindenki érdemei szerint nyer jutalmat vagy büntetést, 
örök életet vagy örök kárhozatot. Ez a logika jelenik meg „magasabb szinten” 
abban a felfogásban is, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban, azok – mintegy a 
hitük jutalmaképpen – üdvösségben részesülnek, akik pedig nem hisznek, kárho-
zatra jutnak. A Szentírás azonban ismer a tett és következmény, a bűn és büntetés 
összefüggésen túl egy olyan isteni igazságosságot is, ami gyökeresen eltér a mi 
gondolkodásmódunktól (vö. Ézs 55,8kk; Róm 11,33kk). Jézus erre hívja fel a fi gyel-
met a szőlőmunkásokról szóló példázatával (Mt 20,1kk), s utal rá, amikor az 
utolsó ítéletről tanít (Mt 25,31kk). Ki értheti meg, hogy miért ad a szőlősgazda 

501 Idézi E. Lohse, in: O. Kaiser/E Lose, Tod und Leben, Stuttgart 1977, 142.
502 W. Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 633.
503 Härle, i.m. 633.
504 A. Hahn, Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte, Frankfurt/M. 2000, 129.
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ugyanannyit azoknak, akik egyetlen órát dolgoztak, mint az egész napot végig-
dolgozó munkásoknak? Az, aki rádöbben, hogy az ítélet a megítélt számára leg-
kedvezőbb végkifejlet irányába mutat. Ez értetlenkedést vált ki mindenkiben. A 
végítéletről szólva Jézus egyértelművé teszi, hogy a Bíró döntése meglepetéseket 
tartalmaz. Sem a jobb, sem a bal oldalon állók nem értik a kritériumokat (Mt 
25,37.44), azok ugyanis éppen ellenkezőek, mint az emberi megfontolások. A mi 
gondolatunk szerint az ítéletnek ahhoz kell igazodnia, hogy ki tudott legteljeseb-
ben eleget tenni a krisztusi emberség követelményeinek. Jézus ezzel szemben a 
minimumot, a legapróbb „felmentő körülményt” keresi, s azt teszi az ítélet alap-
jává. Feltételezhetően nincs olyan ember, aki a felsorolt jócselekedetek közül soha 
egyet sem tett volna meg. Az Igaz Bíró az egyetlen értékelhető felmentő körülményt 
keresi, és abba kapaszkodik bele az ítélet meghozatalakor. Nem mérlegel, nem 
állít fel fokozatokat, mert nem a cselekedetek száma, ill. a jó- és gonosztettek ará-
nya számít, hanem a cselekvő személye. Pál apostol eltekint még a legszerényebb, 
önkéntelenül végrehajtott krisztusi cselekedettől is, és rámutat, hogy már a Krisz-
tusban adott alap is elegendő (1Kor 3,11kk). Ha a felépítmény nem állja ki az ítélet 
próbáját, az egyén azért megmenekül, bár úgy, mint akit tűzből ragadtak ki. A 
cselekedetek megítélésének nincs üdvösséget eldöntő jelentősége, de van tisztázó, 
igazságot napvilágra hozó értelme (1Kor 4,5; 2Kor 5,10). E bibliai helyek alapján 
megállapíthatjuk, hogy annak van oka félni a halál utáni ítélettől, aki feltételezi, 
hogy Isten olyan, mint amilyenek mi vagyunk, és úgy ítél, ahogyan mi ítélnénk. 

Hívő emberek két téves stratégiát szoktak alkalmazni arra, hogy a halálfélelem-
nek ezt a formáját elkerüljék. Az egyik esetben a tisztítótűzről szóló középkori 
tanítást hívják segítségül, ami a szorongást ugyan nem szünteti meg, de konkrét 
félelemmé teszi és relativizálja, valamint biztos reménységet társít hozzá arra nézve, 
hogy a büntetés időtartama a földiek felajánlásai nyomán csökkenthető, egyszer 
azonban mindenképpen véget ér. Bíztatónak látszik, hogy az Isten ítéletének való 
teljes kiszolgáltatottság ideje nem érkezik el azonnal a halál után, egy ideig van 
még lehetőség a hibák, a bűnök és a mulasztások „jóvátételére”. A számlát ki lehet 
egyenlíteni: vagy mások által felajánlott jótettek segítségével, vagy a megfelelő 
büntetés elszenvedésével. A tartozás rendezése azonban bizonyos. Jellemző módon 
az ember semmit sem vár Istentől, egyedül a szenvedések elmúlását várja.505

A másik, még az életben bevethető szorongáselkerülő stratégia: jócselekedetek-
kel előre bebiztosítani az üdvösséget. Mintha Isten üzletfél lenne, akitől megvásá-
rolható az üdvbizonyosság. 

Mindkét törekvés hátterében az a morális felfogás áll, amit Lawrence Kohlberg 
a prekonvencionális erkölcsi szint második fokozataként írt le, és „instrumentális 

505 Vö. G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens III. Berlin 1986, 462.
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hedonizmusnak”, ill. „konkrét reciprocitásnak” nevezett.506 Az a gondolkodási 
séma jellemzi, hogy mindenkinek érdemei szerint jár a büntetés és a jutalmazás, 
a személyes kapcsolatokban az „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” elvének 
kell érvényesülnie, továbbá minden tartozás kiegyenlítendő, ugyanakkor a saját 
érdekek joggal határozzák meg az emberi cselekvést. Jól illik ebbe a szemléletmód-
ba mind a tisztítótűz, mind az érdemszerző jócselekedetek elképzelése. Megfi gyel-
ték ezt a morális felfogást általános világszemléletté bővített változatban is. Sokan 
úgy vélik, hogy a világ egésze, beleértve mind a szellemi mind a materiális régió-
ját, „az igazságosság elvének engedelmeskedve működik”. Az elkövetett bűnök 
vagy jótettek következménye az egyén sorsában automatikusan megjelenik: vala-
milyen módon bűnhődnie kell, ill. megjutalmaztatik. Az igazságosság mérlege 
önműködően egyensúlyi helyzetbe áll be.507 

A halálszorongás valamennyi formájára érvényes az az empirikus vizsgálatok-
ból származó eredmény, hogy a vallásosság erőssége és a halálfélelem nem úgy 
viszonyul egymáshoz, amint általában gondolják, hogy ti. minél erősebb az egyén 
vallásossága, annál gyengébb a halálfélelme. Az újabb kutatások azt mutatják, hogy 
a két tényező összefüggése fordított U alakú görbét ad ki, vagyis a kevéssé vallásos 
emberek és a különösen buzgó hívők halálfélelme alacsonyabb szintű, míg a kö-
zepesen vallásosak halálfélelme a legerősebb.508 A vallásosság intenzitásán túl 
azonban – mint láttuk – döntő jelentősége van az Isten és ember kapcsolata mi-
nőségének, valamint annak, hogy a hívő ember mit hisz Istenről, önmagáról és 
annak a kapcsolatnak a történéseiről, ami őt Istennel összeköti.

506 L. Kohlberg, Die Psychologie der Moralentwicklung, Frankfurt/M. 1996, 93.
507 Az „immanens igazságosság” képzetét először J. Piaget fi gyelte meg 10/11 éves kor alatti gyer-

mekeknél. J. Piaget, Das moralische Urteil beim Kinde, Frankfurt/M. 1979, 284kk. B. Grom ismerteti 
M. J. Lerner későbbi vizsgálatát az „igazságos világgal” kapcsolatos hitről, in: B. Grom, 
Religionspsychologie, München 1992, 152.

508 Frank/Moosbrugger/Zwingmann, i.m. 175.



II. LELKIISMERET

1. Bibliai lelkiismeret-fogalom

Az Ószövetségben az Istennel való kapcsolat szempontja mellett elhomályosodik 
az a gondolat, hogy az ember miként értékeli önmagát, hogyan viszonyul saját 
cselekedeteihez. Tettei indítékainak és szándékainak önkontrollja helyett az ószö-
vetségi kegyes ember Isten színe elé áll, és az ő ítéletét hallgatja meg és tekinti 
útmutatónak. Nem a lelkiismeretére, hanem az Isten akaratának az ismeretére 
támaszkodik. Az ember szívébe rejtett isteni szó tölti be a lelkiismeret szavának 
szerepét. Ezért van szükségünk tiszta és engedelmes szívre (Zsolt 51,12-14).

Az Ószövetségben az Istennel való kapcsolat kultikus rendjében még együtt 
szerepel az a két szempont, ami a hellén világban elválik egymástól és az újszövet-
ségi lelkiismeret-fogalomnak is kettős értelmet ad. Az egyik a kultikus, a másik a 
jogi szemlélet.509 A kultikus szemlélet szerint az emberben található egy szentély, 
ami egyben az élete középpontja is, és hasonló szerepet tölt be, mint a település 
közepén a templom. Itt találkozik a szent és a profán, itt tisztul meg, ami beszeny-
nyeződött. Hacsak a szentélyt magát nem szentségtelenítik meg, ellátja a gondo-
latok, érzések és szándékok megtisztításának feladatát. A jogi szemlélet szerint a 
lelkiismeret úgy működik az emberben, mint a város főterén a bírói szék, ahol 
minden törvénytelenség megítéltetik: a helyes helyesnek, a helytelen pedig hely-
telennek bizonyul. Az Újszövetségben a szentély és a bírói szék az ember lelkében 
a mennyei szentély, illetve a mennyei bírói szék földi mása (Zsid 9,14.23; Róm 2,15), 
vagyis a szív megtisztulásának és a cselekedetek megítélésének igazi helye, végső 
fóruma a mennyben, Istennél van (Zsid 4,16; 1Kor 4,4).

A lelkiismeretben ezek szerint Isten akarata hallhatóvá, érzékelhetővé válhat, 
nem mondhatjuk azonban, hogy csalhatatlanul, tévedhetetlenül meg is jelenik. A 
lelkiismeret akkor tölti be igazán a feladatát, ha ahhoz utasítja az embert, „aki 
nagyobb a mi szívünknél” (1Jn 3,20).

Pál apostol a Róm 2,14-ben általános antropológiai szempontból szól a lelkiis-
meretről mondván, nemcsak a választott nép tagjaiban, hanem a pogányok életé-

509 K. Berger, Historische Psychologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1991, 142kk.
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ben is hat az Isten törvénye, ezt a lelkiismeretük működése bizonyítja.510 Vitatható, 
hogy itt konkrét normákra gondol-e Pál, amelyek a Tóra alapvető pa rancsolataihoz 
hasonlóak (mint amilyenek a 2. kőtábla parancsolatai), vagy pedig arra a termé-
szetes képességre és készségre utal, hogy az ember életszabályokhoz igazodva hozza 
a döntéseit és alakítja az életét. A lelkiismeret mint az emberi léthez tartozó adott-
ság ellenőriz, mérlegel, megítél, de nem határozza meg a cselekvéseink irányát. 
Hogy mi a tennivaló, azt nem a lelkiismeret, hanem törvények, szabályok és normák 
mondják meg. A lelkiismerethez mindig kell, hogy társuljon egy tájékozódási 
rendszer. Ha ez nem egy pogány társadalom életrendje, hanem Isten törvénye, 
akkor teljes, és Isten teremtési rendjének megfelelő életvitel származhat belőle. 
Elképzelhető persze, hogy a világi erkölcsi kódexek is nyomokban tartalmaznak 
az Isten törvényére emlékeztető elemeket, de ezt is Isten ítéli majd meg „ama napon” 
– mondja Pál.

Az 1Kor 8,1-13 és 10,14-33 a keresztyén emberek lelkiismereti működéséről szól. 
Pál itt különbséget tesz az erőtlenek és az erősek lelkiismerete között. Az erőtle-
neknek lelkiismereti problémát jelentett a pogányáldozati hús fogyasztása. Az a 
félelem tapadt ugyanis hozzá, hogy így az ember újra kapcsolatba kerülhet azokkal 
a bálványokkal, amelyeknek hatalmából Krisztus erejével megszabadult. Az erősek 
nem tartottak ettől, mert arról voltak meggyőződve, hogy nincsenek istenek, nincs 
hatalma a bálványoknak, hanem csak egy Isten és egy Úr van (1Kor 8,4-6). A hús 
semleges dolog, a teremtett világ része, nem lehet isteni erők közvetítője. A félelem 
erejével ható lelkiismeret a gyengék, a meggyőződésen alapuló az erősek lelkiis-
merete.

Figyelemre méltó, hogy Pál nem azokat tartja erőseknek, akik később az egy-
háztörténet különféle kegyességi mozgalmai szerint azoknak számítottak. Neve-
zetesen, akik a részletkérdésekre is odafi gyelnek, az élet peremterületein való el-
igazodáshoz is szabályokat keresnek és azokat hiánytalanul megtartják. Vagyis 
– mint vélik – minél erősebb valakinek a hite, annál több olyan mozzanat van az 
életében, amiben isteninek vélt szabályokhoz tartja magát. Pál ezeket nevezi erőt-
leneknek a maguk túlérzékeny lelkiismeretével, erőseknek pedig azokat, akiknek 
a gondolkodását teljesebb Isten-ismeret, s így nagyobb szabadság jellemzi. Az erős 
persze nem abban mutathatja meg az erejét, hogy botránkoztatja az erőtlent, vagy 
a meggyőződésével szemben álló, „érettebb” magatartásra kényszeríti őt, hanem 
abban, hogy hordozza, tekintettel van rá, s érte akár a saját szabadságáról is kész 
lemondani. A szabadság legmagasabb rendű megnyilvánulása a szabadságról való 
önkéntes lemondás. Az erősek lelkiismerete tovább erősödhet azáltal, hogy már 

510 Vö. E. Lohse, Th eologische Ethik des Neuen Testaments, Stuttgart 1988, 60kk. és W. Schrage, 
Ethik des Neuen Testaments, Göttingen 1982, 185kk.
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nem önvédő, hanem a másik embert védelmező feladatot lát el. Ezzel Pál egy új 
lelkiismereti funkciót jelöl meg, a másik ember javát, sőt az embertárs lelkiisme-
reti békességét szolgáló működési módot. 

Pál apostol felfogását a lelkiismeretről a következőképpen foglalja össze Udo 
Schnelle:511

„Pál a syneidésis-en semleges belső hatóságot ért, amely belsővé vált értéknor-
mák alapján már végbevitt cselekedeteket (refl exíven és másokra tekintettel) ítél 
meg. A lelkiismeret Pál szerint nem tartalmazza az alapvető tudást jóról és go-
noszról, hanem semleges hatalomként ítél, vagy erősít meg, s ítélete lehet egyaránt 
pozitív és negatív. A lelkiismeret tehát viszonyfogalom, maga nem szab normákat, 
hanem csak megítéli azok megtartását. Nem tekinthető a keresztyének, a pogányok, 
vagy a zsidók tulajdonságának, hanem általános emberi jelenség. Minden ember-
nél azonos a funkciója, azok a normák viszont lehetnek igen különbözőek, amelyek 
az ítélethozatal alapját képezik. A keresztyének a saját normáiknak és mércéjüknek 
megfelelően ítélik meg a maguk és mások viselkedését. Így végső soron az ember 
lelkiismereti felelőssége megfelel az Isten előtti felelősségnek, bár a kettő nem 
azonosítható. A keresztyén ember lelkiismerete az Isten akarata felől nyeri az ér-
tékmérőit, amelyek segítségével a saját vagy mások cselekedeteit megítéli. A lelki-
ismeret tehát nem abszolút hatóság, hanem Isten akaratára van utalva a helyes 
ítélet érdekében, és csak Istentől nyeri el a keresztyének élete számára a jelentősé-
gét.” Jürgen Roloff  az 1Tim 1,5-höz írt kommentárjában512 Hans-Joachim Ecksteinra 
hivatkozva szintén megjegyzi, hogy Pál szerint a lelkiismeret kimondottan antro-
pológiai fogalom. Olyan lelki instancia, amely nem azonosítható sem a normákkal, 
sem pedig a normatudattal, de még az ember természetes tudásával sem a jóról és 
a rosszról. „Pál nem feltételez külön kapcsolatot a lelkiismeret és Isten között: Sem 
Isten hangját, sem Isten végidőbeli ítéletének elővételezését nem láthatjuk benne 
(1Kor 4,4kk).”513 Hasonlóan vélekedik Gerd Th eißen is: „A lelkiismeret Pálnál még 
nem az Isten hangja, hanem szerv, amely felfogja ezt a hangot és az életben kritikai 
módon érvényre juttatja, miközben tévedhet is. […] Ha Pál a lelkiismeretet a ké-
sőbbi fi lozófi ai hagyomány értelmében akarja megjelölni, akkor – mint a Róm 
14,22kk-ban – ’hitről’ beszél. A hit itt normaadó: ’Ami nem hitből fakad, bűn 
az’.”514 

A pásztori levelekben viszont a lelkiismeret már nem semleges antropológiai 
valóság. A jó lelkiismeret a keresztyén lét egyik jellemzője lesz a hit mellett. Amit 

511 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, Neukirchen-Vluyn 1991, 114. és 116.
512 J. Roloff , Der erste Brief an Timotheus, EKK Zürich/Neukirchen-Vluyn 1988.
513 Uo. 69.
514 G. Th eißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums, 

Gütersloh 2007, 79.
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Pál máshol a Szentlélek által megújított értelemnek (Róm 12,2), vagy az Isten által 
megtisztított szívnek mond, azt jelöli itt a jó és a tiszta lelkiismeret kifejezés.515

2. A lelkiismeret szava Isten szava?516

Augustinus szerint a lelkiismeret nem a normák vagy a törvények őre az emberben, 
de még nem is Isten szava, hanem az Isten színe előtt (coram Deo) való élés lehe-
tősége. Így a lelkiismeret működése dialógikus jellegű. Az Isten előtti lét jelenthe-
ti a szabadság tudatát és a bűnösség tudatát egyaránt. Augustinus gondolkodásá-
ban az utóbbinak jut jelentősebb szerep. Vitapartnere, Pelagius ezzel szemben a 
lelkiismeretben a bűneset utáni ember nagy lehetőségét látja a bűntől mentes 
életre. Általa az ember romlatlan, természetes erkölcsi törvénygyűjtemény birto-
kosa. Bármennyire is kárhoztatta az egyház Pelagius tanításait, az ő lelkiismeret-
felfogása győzedelmeskedett a keresztyén köztudatban. A középkorban volt, aki 
az akarat mozgatóerejét látta benne (Bonaventura), más inkább a természeti prin-
cípiumokon alapuló helyes és értelmes döntések helyének tartotta (Aquinói Tamás), 
de mindenki szerint az ember tökéletesedését szolgáló eszköz, ami lehetővé teszi 
isteni rendeltetésének betöltését. A lelkiismeret ébren tartója pedig az egyház. 

A reformátorok közül Luther teológiájában központi helyet foglal el a lelkiisme-
ret fogalma. Belső lelkiismereti harcainak és a Szentírás tanulmányozásának 
eredményeként azt volt kénytelen megállapítani, hogy az ember nem a jó, hanem 
a gonosz cselekvésére hajlamos. Ennek megfelelően a lelkiismerete is csak kísér-
téseknek kitett, rossz lelkiismeret lehet mindaddig, amíg Krisztus által, mintegy 
kívülről meg nem szabadíttatik. 

A lelkiismeret mindenképpen külső meghatározottságú: vagy parancsok, mo-
rális szabályok, törvények irányítják, vagy Krisztus kegyelmének uralma alatt áll. 
E hatalmak szolgálatában nem is csak az ember egyes lelki működései vesznek 
részt, hanem egész lénye, így azt lehet mondani, hogy az embernek nem lelkiis-
merete van, hanem az ember maga lelkiismeret (Gerhard Ebeling).

Luther megkülönböztet morális (normatív) és transzmorális (nem-normatív) 
lelkiismereti ítéletet és cselekvést, amelyek egymást váltogatják. A túl szigorú 
morális követelmények szolgasághoz, meghasonláshoz, majd kétségbeeséshez 
vezetnek, a Krisztus szabadítása szünteti meg a morális gyötrődéseket, és öntevé-

515 Roloff , i.m. 70.
516 Az alábbiakban főképp R. Mokrosch „Gewissen und Adoleszenz” (Weinheim 1996, 245kk.) c. 

művében található részletes és szakszerű ismertetésre, valamint P. Biehl/F. Johannsen, Einführung in 
die Ethik, Neukirchen-Vluyn 2003, 78-114. oldalain található teológiatörténeti összefoglalásra támasz-
kodom.
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keny hitet teremt az emberben. Ekkor már nem a cselekedeteiben, hanem Isten 
kegyelmében bízva képes betölteni Isten akaratát. „A lelkiismeret ítélete az ember 
cselekedetei fölött Luther szerint érvényes, de nem végérvényes ítélet; ugyanis az 
ember cselekedetére vonatkozik, nem a személyére, azt egyedült Isten ítélheti meg. 
A lelkiismereti ítéletet felülmúlja, sőt egyszersmind le is győzi a megigazító ítélet.” 
– tolmácsolja Luther gondolatát Wilfried Härle.517

Kálvin számos helyen használja a lelkiismeret fogalmát az Institutio-ban.518 Az 
Isten- és emberismeret találkozási helyének tartja, amely természetes lehetőséget 
biztosít arra, hogy felismerjük a Teremtőt és a magunk teremtmény voltát, ugyan-
akkor ráébredjünk bukott állapotunkra és megváltásra szorultságunkra. Erre a 
lelkiismeret által minden ember képes.

A megigazítottak életében további fontos feladatai vannak a lelkiismeretnek: 
Jelzi az Istennel való kapcsolat zavarait, a saját cselekedetekből való megiga-• 
zulás lehetetlenségét. 
Megtanít arra, hogy ne becsüljük túl a földi javakat, és mindenért Istennek • 
adjunk dicsőséget. 
Segít a hívőnek különbséget tenni kötelező és nem kötelező törvények, illetve • 
szabályok között. 

A törvények megtartásának nem a saját tökéletességünket, hanem az embertár-
saink javát kell szolgálnia. A megigazítottak lelkiismerete a „törvény igájától” 
szabad lelkiismeret, amely ébren tartja azt a reménységet, hogy Isten kegyelme 
nem függ semmilyen emberi cselekedettől. Ezt a lelkiismeretet semmi sem kény-
szerítheti szolgálatra, mert Krisztust tekinti egyedül Úrnak. Őrá nézve tudhatjuk, 
hogy az Isten törvénye megtartásának sem lehet a kényszer az alapja, hanem 
egyedül a háládatosság. 

Kálvin nem beszél a lelkiismeret világi jelentőségéről. A hitetlen ember nem a 
lelkiismerete alapján, hanem emberi törvények szerint tájékozódik. Ezzel szemben 
a hívő ember fölötte áll ezeknek a törvényeknek és bölcs belátása szerint él velük. 
Ilyen értelemben Kálvin lelkiismeret-fogalma egészen transzmorális, szerinte 
ugyanis a lelkiismeret feladata az, hogy a megváltott embert a kegyességben, az 
istendicsőítésben és a törvénytől való szabadságban megőrizze. A megváltás előtt 
álló ember számára sem morális, hanem Krisztusra vezérlő funkciója van.

A protestáns ortodoxia tulajdonképpen a reformáció előtti felfogáshoz tér vissza, 
amikor a lelkiismeretnek kizárólag kontroll-funkciót tulajdonít, s egy bizonyos 

517 W. Härle: Gewissen IV. Dogmatisch und ethisch, in: RGG (4) III. 2000. 905. hasáb.
518 Kálvin J., A keresztyén vallás rendszere II. kötet, Pápa 1910 (utánnyomás Budapest 1995), 114kk., 

és 457kk.
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kazuisztikus törvényeskedés szolgálatába állítja. A felvilágosodás már újból 
transzmorális jellegű lelkiismereti működésről beszél, de azt nem az isteni szaba-
dítás következményének tartja, hanem a tudatos belátás és a megismerés diadalát 
látja benne.

A reformációt követően az első komoly hozzászólás a lelkiismeret kérdéséhez 
Immanuel Kant fi lozófi ájában található. Kant a lelkiismeret teljes autonómiáját 
vallotta. A lelkiismeret azért autonóm, mert működése a belátó, elveket alkotó 
értelemmel és az ösztönös vágyaktól független szabad akarattal kapcsolódik össze. 
Kant szerint a cselekedeteink alapjául ún. maximák, cselekvési elvek szolgálnak. 
Ahhoz, hogy a cselekvésünk erkölcsös legyen, olyan maximákon kell, hogy ala-
puljon, amelyek általánosíthatók, vagyis minden időben és mindenkire egyaránt 
érvényesek lehetnének.

Cselekvési maximáinknak további, még szilárdabb alapokon kell nyugodniuk 
– ezt a megrendíthetetlen alapot nevezi Kant kategorikus imperatívusznak. Az 
erkölcs csak kategorikus imperatívuszokra épülhet. Olyan feltétlen kötelességek-
re, amelyek sem nem következményekből, sem nem elérendő célokból vezetődnek 
le. (Pl. egy kategorikus imperatívusz úgy szól, hogy nem szabad embert ölni; nem 
pedig úgy, hogy ha nem akarsz börtönbe kerülni, nem szabad embert ölnöd.) Kant 
eljut oda, hogy végső soron egyetlen alapvető kategorikus imperatívusz létezik: 
csak olyan maximák alapján cselekedj, amelyek egyúttal az általános törvénykezés 
alapelvei is lehetnének.519 Ez a megfogalmazás nagyon közel áll a Hegyi Beszéd 
aranyszabályához: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” (Mt 7,12). Jézus szavai személyesebben, a 
közvetlen emberi kapcsolatokra és az azokban működő beleérző képességre nézve 
fogalmazódnak meg, nem az ész belátó képességére hivatkoznak. A jézusi formu-
la érzelmi-akarati, a kanti megfogalmazás racionális megközelítése ugyanannak 
az alapelvnek.

A kategorikus imperatívusz gondolata nem tartalmazza a lelkiismeret fi gyel-
meztető, ellenőrző, vagy megítélő funkcióját. Későbbi erénytanában Kant úgy 
beszél a lelkiismeretről, mint belső ítélőképességről az emberben, ahol az ember 
maga a vádló és a vádlott egyszerre. A belső bíró akár – legalábbis hitben – Isten 
belső hangjának is nevezhető. A lelkiismeret és Isten összekapcsolása azért is in-
dokolt, mert a lelkiismeret tévedhetetlen, nem bírálható fölül. Vagyis abszolút, 
azaz vallási, isteni funkciót tölt be. 

A teológia számára maradandó tanulsággal bír Kant felfogásának az a vonása, 
hogy számára a lelkiismeret nem a társadalmi együttélés kultúránként és koron-
ként változó normáinak fenntartását és megvalósítását szolgálja, hanem az em-

519 Vö. N. Wartburton, A fi lozófi a világa, Budapest 1993, 50.
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berlét centrális tapasztalását jeleníti meg feltétlen kötelezettségeivel kapcsolatban. 
A keresztyén ember ezt az emberi sajátosságot Istennel, az élet teremtőjével és végső 
fenntartójával hozza kapcsolatba. Nem kell a belső feltétlen hangot Isten szavával 
azonosítanunk, de láthatjuk benne az Isten szavára utaltságunk félreérthetetlen 
jelét. A feltétlen kötelezettség érzete keresi a feltétlen elkötelezőt, és ezt Istenben 
találja meg. Végső soron a lelkiismeret által érzékeli az ember, hogy a mindent 
relativizáló világban van valami feltétel nélküli.520 Van persze a lelkiismeret mű-
ködésének egy olyan hétköznapibb szintje is, amely éppen a feltételekhez való 
alkalmazkodást könnyíti meg. Ennek a parancsai nem lehetnek azonban feltétle-
nek, hanem mindig felülvizsgálatra szorulnak.

A XX. századi teológiában két szerzőt kell megemlítenünk, akik a lelkiismeret 
kérdésével behatóan foglalkoztak: Dietrich Bonhoeff ert és Gerhard Ebelinget.521 

Bonhoeff er a következőképpen defi niálja a lelkiismeretet: „A lelkiismeret az 
ember léte mélyéből hallhatóvá váló felszólítás az önmagával való egységre – túl 
az egyéni akaraton és gondolkodáson. Úgy jelenik meg, mint az elveszett egység 
miatti vád, és mint fi gyelmeztetés az önelvesztés veszélyére.”522

Minden érték, norma, alapelv és felszólítás abban segít, hogy az ember harmó-
niát találjon magával és a másik emberrel. A peccatorum communio (bűnös em-
berek közössége) szükségszerűen lelkiismereti közösséggé válik, vagy elpusztítja 
önmagát. A cselekvés és a lét folyamatos egyeztetése az emberiség fennmaradásá-
nak a feltétele. A lét és a cselekvés a lelkiismeret működése nyomán ugyanolyan 
eséllyel juthat ádámi, mint krisztusi módon egységre. Funkcióihoz tartozik az 
önigazolás és a szétesettség tudatosítása vád formájában éppen úgy, mint a Krisz-
tusra mint szabadítóra utalás és a Krisztusra irányulás. Az első két lelkiismereti 
működés farizeusi léthez vezethet, ahol az önigazolás elhomályosítja a tehetetlen-
ség, a kudarcok és a kétségbeesés rossz érzéseit. Önbizalmával, de még a megbá-
násaival és önkorrekcióival is a saját lehetőségeibe kapaszkodik az ember, s hamis 
biztonságérzettel áltatja magát.523 Krisztussal találkozva viszont a kétségbeesés 
halálhoz vezet, ekkor az ember kész elveszteni azt, amit addig a magáénak hitt. 
„Amennyiben a lelkiismeret az igazi kétségek idején olyan hellyé válik, ahol Krisz-
tus az embert megöli, annyiban nevezhető a lelkiismeret Isten hangjának.”524 Úgy 
is mondhatnánk, hogy az emberi hangon szóló emberi lelkiismeret megszűnik, s 
az ember ezután nem magára refl ektál, hanem Krisztushoz igazodik. Az óember 
halálával tehát a régi lelkiismeret is meghal. Bonhoeff er a lelkiismeret kérdését a 

520 Vö. W. Neidhart/H. Ott, Krone der Schöpfung? Stuttgart 1977, 202kk.
521 Ebeling Bonhoeff er tanítványa volt a fi nkenwaldi lelkészképző szemináriumban.
522 D. Bonhoeff er, Ethik, München 1963, 257., vö. még 26kk.
523 D. Bonhoeff er, Akt und Sein, Berlin 1990, 138k.
524 Uo. 141.
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megigazítás eseményéhez kapcsolja, s nem szentel külön fi gyelmet a társadalmi 
szabályozók belsővé válása folyamatának. 

Gerhard Ebeling teológiájában a lelkiismeret az ember identitásával kapcsolatban 
válik központi fogalommá. Általa érzékeljük a létünk kérdés-voltát és tudatosul 
bennünk alaphelyzetünk, a fórum-szituáció.525 Az ember Ebeling szerint folyama-
tosan azt tapasztalja az életében, hogy nem azonos önmagával, ugyanakkor pedig 
állandóan megkérdeztetik a kiléte felől. Mind a kérdés-voltunk, mind pedig a 
megkérdezettségünk lelkiismereti jellegű és végső soron Istenhez utal bennünket. 
Olyannyira az emberi lét lényegéről van itt szó, hogy akár mondható: az ember 
lelkiismeret.526 A lelkiismeret olyan, mint egy szeizmográf, ami azonnal jelez, amint 
egy-egy élethelyzetben felvetődik az identitásunk kérdésessége. Nemcsak arról 
szerezhetünk tudomást ezáltal, hogy nem azok vagyunk, akiknek lennünk kelle-
ne, hanem arról is, hogy képtelenek vagyunk megtalálni önmagunkat. A megkér-
dezettség egyben felelősséget is jelent. Isten – Ebeling szerint – az ember lelkiis-
meretéhez szól és közli, hogy kérdésességében is elfogadja őt és várja, hogy erre 
feltétlen bizalommal válaszoljon.527 Az Istennek adott felelet lehet az alapja a fele-
lősségteljes viszonyulásnak az embertársakhoz és a világhoz. E felelősségének csak 
akkor tehet eleget az ember, ha a Krisztus-kijelentés segítségével megtalálta ön-
magát. Azt reméli Ebeling, hogy a lelkiismeret ilyen értelmezése a szekularizált 
embert is ráébresztheti Istenre szorultságára. A lelkiismeret ugyanis egyet jelent 
azzal, amit régen vallásnak neveztek. A mai ember ugyan nem vallási kötelezett-
ségeket teljesít vagy hanyagol el, de lelkiismerete számtalan élethelyzetben jelzi, 
hogy vannak elidegeníthetetlen kötelezettségei. 

3. Felettes-én528 és lelkiismeret

A pszichoanalízis a paciensek lelki működésének megfi gyelése alapján szakított 
azzal a hagyományos felfogással, hogy a lelkiismeret isteni eredetű, azaz teremté-
si adottságként működik bennünk. Ehelyett azt a feltevést igyekezett bizonyítani, 
hogy eredete a személyiségfejlődést kísérő környezeti elvárások, parancsok, uta-
sítások és tilalmak belsővé válásában keresendő.

525 G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens III. Berlin 1986, 116.; uő, Th eologische Er wä-
gungen über das Gewissen, in: Wort und Glaube I. Tübingen 1960, 429kk.

526 Ebeling, Th eologische Erwägungen... 434.
527 Vö. W. Joest, Fundamentaltheologie, Stuttgart 1974, 87k.
528 A magyar nyelvű szakirodalomban általánosan elfogadott írásmód a freudi Über-Ich magyar 

megfelelőjére a „felettes én”. Mi a két szót a ragozott formák és a szóösszetételek egyértelműsége érde-
kében kötőjellel kapcsoljuk össze.
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Nemcsak a lelkiismereti tartalmak különböznek attól függően, hogy az embert 
milyen környezeti hatások érik, hanem maga a pszichikus működési mód is a 
gyermeknek a róla gondoskodó felnőttekkel való kapcsolata alapján jön létre.

A kisgyermek úgy éli át az anya, majd mindkét szülő közelségét és gondosko-
dását, mint a számára legfontosabb életfeltételt. Ezért minden, ami az ő szeretetük 
elveszítésével fenyeget, halálfélelemszerű szorongást vált ki benne. A szeretetel-
vesztés félelme az én-vesztés félelme is egyben. Védekezésül a gyermek azonosulás 
útján fokozatosan belsővé, a saját személyisége részévé teszi a szülők elvárásait, 
tilalmait, parancsait, valamint bizonyos szülői tulajdonságokat, sőt a szülők ide-
ális képét is. Azok az én-funkciók tehát, amelyek ennek a megfeleltetésnek a ha-
tására kialakulnak, külön működési egységet alkotnak az énben, amit a pszicholó-
gia Freud nyomán felettes-énnek nevez.529 A felettes-én kialakulása után a gyer meki 
lélek önmagának írja elő, hogy mely vágyak és ösztönös törekvések juthatnak 
kielégüléshez, s melyek nem, mely cselekedetek megengedhetők, melyek nem, s 
mely magatartási formák kimondottan kívánatosak, s melyek csak megtűrtek. Így 
természetesen a követelmények teljesítésének az elmaradása, vagy a tilalmak 
megszegése belső lelkiismereti szorongást idéz elő, a külső kapcsolat viszont sér-
tetlen maradhat. A szülők által képviselt életszabályok (melyeket tulajdonképpen 
az ő felettes-énjük reprezentál) a vágyak szabad kiélését korlátozzák. Belsővé vá-
lásukkal a gyermeki én támaszt nyer az ösztön-énből feltörő impulzusok ellenőr-
zésére, kordában tartására, sokat veszít ugyanakkor spontaneitásából és szabad-
ságából. 

Freud szemléletében még a felettes-én nem annyira az ént szolgálja, mint inkább 
a külvilág szigorú viselkedési szabályait képviseli az ösztön-énnel szemben. Az 
énnek ebben a harcban az egyensúlyozás, a kompromisszum-keresés szerepe jut. 
Megpróbál megfelelni a külvilág elvárásainak, egyúttal az ösztönös vágyak kielé-
gülésének is igyekszik teret biztosítani. Nagyon nehéz feladat ez, mert az ösztönök 
elementáris erejűek, a követelmények pedig kérlelhetetlenek.

A felettes-én már kialakulása idején is két szabályszerűség szerint jár el, amelyek 
a későbbi lelkiismereti működésben is nyomokban, vagy éppen határozottan ér-
vényesülnek.530 Az egyik a lex talionis, a megfi zetés törvénye, vagyis a vétekkel 
egyenértékű büntetés megkövetelése. Mivel a lelkiismeret működése részint tu-
dattalan, olyan felnőtteknél is megfi gyelhető ez a lelkiismereti szabály, akiknek a 
tudatos moralitása magasabb fejlettségi szinten áll, s rég maga mögött hagyta a 
bosszúállás gondolatát. A második szabályszerűség az, hogy a lelkiismeret nem 

529 S. Freud, Az ősvalami és az én, in: Buda B. (szerk.), A pszichoanalízis és modern irányzatai, 
Budapest 1971, 139kk, valamint uő, A lélekelemzés legújabb eredményei, in: S. Freud, Pszichoanalízis 
(szerk.: Simó S.), Bukarest 1977, 103kk.

530 Vö. Ch. Brenner, Grundzüge der Psychoanalyse, Frankfurt/M. 1972, 116kk.
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tesz különbséget vágy és tett között. Ez arra vezethető vissza, hogy abban az élet-
korban, amikor a felettes-én alapjai stabilizálódnak (4-5 éves kor), a gyerek még 
nem tudja világosan elválasztani a képzeteit a valóságtól. A kívánságaihoz az a 
mágikus gondolat kapcsolódik, hogy azok meg is történnek. A lelkiismereti mű-
ködésben a gyermekkor után tovább érvényesül, hogy a gondolat, a kívánság tu-
lajdonképpen azonos a véghezvitellel, s annak megfelelő megítélés alá esik.

Mindkét működési szabályszerűséggel kapcsolatban elmondható, hogy nyo-
mukban a felettesén-lelkiismeret nemcsak belső nyugtalansággal, szorongással 
sújt a helytelen tettekért vagy gondolatokért, hanem önbüntetést is alkalmaz. 
Ilyenek a szomatikus tünetek, a veszélyhelyzeteket teremtő elvétések, vagy a kel-
lemetlenségekkel járó elfelejtések, stb. Valamilyen „büntetésnek” következnie kell, 
mert a lelkiismeret nem ismer bocsánatot.

A klasszikus pszichoanalízis felfogásával szemben az újabb szerzők a felettes-
énben az én fontos támaszát látják.531 Ezért egészségtelen az a fejlődés, amikor a 
felettes-én elhatalmasodik az én felett, s mint egy rákos daganat felemészti az én-
működést. Következésképpen az egyén élete egy belsővé vált látszat-valóság (ami-
nek az aktuális környezethez kevés köze van) iránti engedelmességben merül ki. 
Ez a látszat-valóság a szülők által (illetve az ő felettes-énjük által) képviselt világ. 
A korai gyermekkorban azért volt szükség a belsővé tételre, hogy az anyától való 
elszakadás időszakai könnyebbé váljanak, vagyis az anya „belső jelenlétét” bizto-
sítsa, később, az ödipális korban (3-6 év) pedig azért, hogy az ösztönös vágyak 
kontrollálását szolgálja a környezettel való zavartalan kapcsolat érdekében. Mind-
két folyamatnak én-védő szerepe van. Lehetővé teszi az alkalmazkodást a gyermek 
számára a bizonytalanságokkal és fenyegetésekkel teli realitáshoz. A lelkiismeret 
a felettes-én működésének az a tudatos része, amely folyamatosan mérlegeli, hogy 
az elképzelések és a cselekedetek mennyire vannak összhangban az én által elfo-
gadott viselkedési normákkal.532 A pszichoanalitikus elmélet későbbi képviselői, 
akár a maiak, egyöntetűen érzékelik, hogy megkülönböztethető az a felettes-én-
funkció, amely a gyermekkor belsővé vált törvényei alapján áll, s hiányzik belőle 
minden kompromisszumkészség, sőt gyakran szadisztikus vonások jellemzik,533 
attól az én-barát működési módtól, amely a belső és a külső realitás megfi gyelésé-

531 Vö. D. Eicke, Das Gewissen und das Über-Ich, in: Vom Einüben der Agression, München 1972, 
26kk.; W. Trimborn, Der progressive Abwehrcharakter des Über-Ichs, in: J. Cremerius et al., Psy cho-
analyse, Über-Ich und soziale Schicht, München 1979, 97kk.; M. Hirsch, Schuld und Schuldgefühl, 
Göttingen 1998, 76kk.; U. Rauchfl eisch, Die Entwicklung des Über-Ichs bei normalen und bei dis so-
zialen Persönlichkeiten, in: G. Schreiner (Hrsg.), Moralische Entwicklung und Erziehung, Aachen-
Hahn 1993, 210kk.

532 D. Eicke i.m. 51.
533 A magyar származású francia pszichoanalitikus Béla Grunberger ezt Ober-Ich-nek (én-fölöttes-

nek) nevezi. Idézi U. Rauchfreisch i.m. 203.
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re és különböző mérlegelésekre alapozva indít cselekvésre, vagy tart vissza csele-
kedetektől, avagy ítéli meg a már véghezvitteket. Ez a struktúra nem a megfélem-
lítések, hanem a szeretet-tapasztalások nyomán alakult ki a személyiségben, így a 
gyökerei is korábbra nyúlnak vissza. A felettes-éntől megkülönböztetve ezt kelle-
ne tulajdonképpen lelkiismeretnek neveznünk. 

Így a lelkiismeret esetenként (sőt a személyiségfejlődés során egyre növekvő 
mértékben) a felettes-én utasításaival szemben álló cselekvéseket tesz lehetővé. Az 
én védelme (illetve az identitás megőrzése) fontosabb, mint a környezeti elvárások 
teljesítése. A serdülőkor elejétől már egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a felettes-
én-lelkiismeret hangja a szülők (és a szülő-jellegű tekintélyek) hangja, amitől 
egészséges esetben mind függetlenebbé kellene válnia az egyénnek. Kérdés, hogy 
az ezt követően kiformálódó érett (én-)lelkiismeret milyen kritériumok alapján 
„selejtezi”, vagy alakítja át, ill. rangsorolja a korábbi felettes-én-tartalmakat; milyen 
szerepet játszanak az átalakulásban az én-védelmen túlmutató, a másik ember 
iránti felelősségtudatot érvényesítő szempontok. 

A pszichoanalízissel szembeni kritikákban gyakran megfogalmazódik, hogy 
terápiás törekvései végső soron a lelkiismeret leépítésére irányulnak. A lelkiisme-
ret, a felettes-én túlzott szigora miatt, folyton visszatérő irreális bűntudat forrása, 
ezért meg kell szabadítani tőle az egyént. Ha „sikerrel” járt a beavatkozás, akkor 
a felettes-énnel együtt általában a reális bűntudat is eltűnik, s az önző vágyak 
felelőtlen kiélése marad helyette. Célravezetőbb tehát csupán a kényszerítő erejét 
és önsorsrontó tartalmait relativizálni. Más tartalmakat viszont, amelyek nem a 
környezethez való feltétlen alkalmazkodást, hanem az életet, a növekedést, és a 
kibontakozást szolgálják, erősíteni kell, hogy kialakulhasson egy „humánus” lel-
kiismeret a diktatórikus helyén. 

Erich Fromm hasonló megfontolások alapján autoritatív és humanisztikus lel-
kiismeretről beszél.534

Autoritatív lelkiismereten ugyanazt érti, mint Freud a felettes-énen: külső te-
kintélyek által képviselt normák rendszerének belsővé válását. A külső tekintély 
lelkiismeret formájában mindig kérlelhetetlenebb, mint szemben álló félként, mert 
így nem lehet fellázadni ellene, képtelenség titokban ellenszegülni az akaratának, 
vagy elmenekülni előle. A lelkiismeret-furdalás, a szorongás-keltés fegyverével 
mindig győzelmet tud aratni. Végső soron csak egyet lehet tenni: engedelmesked-
ni neki. Az autoritatív lelkiismeret megkettőzi a függést a külső tekintélytől, holott 
a kialakulása a fi zikai függés megszüntetését célozta.

A humanisztikus lelkiismeret Fromm szerint – Freud nézeteitől egészen elütően 
– egy minden emberben meglevő, külső büntetésektől és jutalmazásoktól függet-

534 E. Fromm, Psychoanalyse und Ethik, Stuttgart 1982, 112kk.
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len belső hang. „Személyünk egészének a reakciója a saját helyes, vagy zavart 
működésére.” 535 Azt ítéli meg, hogy emberként „működünk”-e, nem pedig egyes 
képességekre, vagy viselkedési módokra irányul az ítélete. Lelkiismeretünknek ez 
a formája a valódi önmagunkkal való harmónia érzékszerve. Arról gondoskodik, 
hogy azzá váljunk, akik a lehetőségeink szerint vagyunk. Nyugtalansággal, kelle-
metlen érzésekkel jelez, ha a cselekedeteink, gondolataink és érzéseink rombolnák 
a személyünket. Kifejeződik benne az ember egészséges önszeretete, ami nélkül 
nem válhat egységessé és kiegyensúlyozottá a személyisége, de nem válhat arra 
sem képessé, hogy önként és örömmel forduljon oda más emberekhez. 

Ez utóbbi szempont, a lelkiismeret embertársra irányultsága, elsikkad Fromm 
gondolatmenetében. A másokért élés, az áldozathozatal gondolatát és a hozzá 
tartozó motivációt szerinte az autoritatív lelkiismeret képviseli, ami nála negatív 
színben tűnik fel. Másutt mintha nem ugyanezt a nézetet képviselné. Arról ír, hogy 
az öntranszcendencia különös tapasztalatának, az X-tapasztalatnak része, hogy az 
ember elhagyja saját énjét, annak szorongásait és vágyait, miközben rálel igazi 
önmagára, emberléte valódi céljára. Ezt követően a szeretetének nem kell tovább 
saját énjére irányulnia, egészen másokra összpontosíthat.536 Végül Fromm elisme-
ri, hogy a lelkiismeret mindkét formája minden ember életében egyidejűleg jelen 
van és fontos szerepet játszik.

Szót kell ejtenünk itt arról a manapság egyre szembetűnőbb jelenségről, hogy a 
korábban társadalmi közmegegyezésnek örvendő viselkedési szabályok relati vi-
zálódása miatt rohamosan nő azoknak a száma, akik öntörvényűen, mások érde-
keinek a fi gyelembe vétele nélkül, a korrekt együttélést szabályozó törvények ki-
játszásával élik az életüket. Közben pedig semmiféle lelkiismereti konfl iktust nem 
élnek át. Működésképtelen lenne ezeknek a személyeknek a felettes-énje, ill. a 
lelkiismerete? A pszichológusok azon a véleményen vannak, hogy ilyen esetekben 
a felettes-én-fejlődés a kezdeti fázisában rekedt meg. Ennek több oka is lehet. 537

Az egyik legfontosabb ok az, hogy a gyermek kötődési igénye, a szülők hideg, 
elutasító viszonyulása miatt nem elégülhetett ki megfelelő mértékben. Ennek 
következtében a frusztrációtűrése alacsony maradt, nem képes késleltetni vágya-
inak kielégülését, a kudarcokra dühkitörésekkel válaszol, mert nem tud uralkod-
ni az indulatain. Ugyanilyen eredményhez vezethet, ha a szülők között elhúzódó 
viszály van, ami azután válással végződik. Kapcsolatuk feszültségei miatt a gyer-

535 Uo. 125.
536 E. Fromm, Ihr werdet sein wie Gott, Reinbeck 1981, 49k. Bár Fromm nem hivatkozik itt közvet-

lenül Jungra, nézetei sok hasonlóságot mutatnak az övével. Jung felfogását alább ismertetjük.
537 A következőkhöz lásd: U. Rauchfl eisch i.m. 219kk.; K. Jankowski, Pszichiátria és humánum, 

Budapest 1979, 324k.; Ranschburg J., Szeretet, erkölcs, autonómia, Budapest 1993, 239kk.
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mekre nem tudnak kellően odafi gyelni. Mivel maguk is kudarcot vallottak az 
életben, nem állíthatnak követelményeket a gyermek elé, és maguk sem válhatnak 
példaképekké.

További ok, hogy túl szigorú felettes-én alakul ki, mert „a szülők keményen 
letörik a feléjük irányuló agressziót, ugyanakkor arra buzdítják a gyermeket, hogy 
agresszióját a családon kívül vezesse le”.538 Felettes-énje keménységével a gyermek 
csak úgy tud megbirkózni, hogy az agresszív szülő szerepét veszi fel a külső kap-
csolataiban. Azáltal szabadul meg a felettes-éntől, hogy maga lesz felettes-énné, s 
annak követelményeit értelemszerűen nem magára nézve, hanem a környezete felé 
érvényesíti.

Lényeges tényező továbbá a lelkiismeret működési zavarának kialakulásában, 
hogy az otthoni megalázó helyzetek és a kapcsolathiány kompenzálására alaptalan, 
hetvenkedő mindenhatósági tudat alakul ki, sok esetben világosan kirajzolódó 
én-ideállal (gyakran ez negatív kép), aminek az eléréséért az illető minden eszközt 
kész megragadni. Ennek az esélye akkor különösen nagy, ha az egyik szülő (leg-
többször az anya) bíztatóan áll a gyermek mellé, esetenként a védelmére is kel a 
másik szülővel szemben, kiáll érte iskolai konfl iktusaiban, stb.

Végül megzavarja a lelkiismeret működését, ha a szülők „nem nyújtanak a 
gyermeknek konstruktív értékrendszert, amelynek alapján kialakíthatná az érté-
kek fontossági sorrendjét, nem kínálják fel neki az elérésre és fáradozásra érdemes 
életcélok pozitív rendszerét”539 – ezért lesz alulfejlett a lelkiismerete. A túl enge-
dékeny, korlátokat nem szabó (kényeztető) nevelői attitűd késlelteti, sőt meg is 
akadályozhatja akár a legalapvetőbb együttélési szabályok belsővé válását is. A 
gyermekben grandiózus én-tudat alakul ki, azt képzeli, hogy mindenki őérte van, 
neki mindent szabad, számára semminek sem lehet negatív következménye. Ezt a 
szemléletmódot viszi azután tovább magával a felnőtt életbe.

Száz esztendővel ezelőtt Freud az egyik legsúlyosabb lelki problémának látta, 
hogy az embereket szigorú, sokszor bigott vallásos neveltetésük miatt lelkiisme-
reti szorongások gyötrik. Ma viszont egyre általánosabbá válik, hogy egyesek 
„lelkiismeret-fogyatékossága” (s az ilyen emberek száma folyamatosan növekszik) 
miatt sokaknak kell elszenvedniük kellemetlenségeket.540 Ebből nem szabad arra 
következtetnünk, hogy a Freud által kárhoztatott kérlelhetetlen felettes-ént lenne 

538 K. Jankowski i.m. 124.
539 Uo.
540 H. J. Eysenk szerint a felettes én kialakulásában (ami a szorongás kondicionálásának az eredmé-

nye) jelentős szerepet játszanak örökölt diszpozíciók. Erősen extravertált és magas neutoticitású sze-
mélyek kevésbé kondicionálhatók a közösségi életszabályok megtartására, mint az introvertált stabil 
személyiségvonásokat hordozók. Lásd Uő., Das Gewissen – ein bedingter Angstrefl ex?, in: G. Schreiner 
(Hg.), Moralische Entwicklung und Erziehung, Aachen 1993, 14kk.
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jó rehabilitálni, és a kialakítását nevelési programmá tenni, hanem csak arra, hogy 
a lelkiismeret egészséges működése nem nélkülözhető az ember társas együttélé-
se szempontjából, és diff erenciálódásának folyamatában fontos szerepe van a 
környezet által szabott korlátoknak és elvárásoknak.

Ha a pszichoanalízis lelkiismeret-felfogását teológiai szempontból akarjuk érté-
kelni, akkor a következőket mondhatjuk:541

Mindenek előtt pozitív vonásként emelhető ki, hogy e koncepció szerint a • 
lelkiismeretnek fejlődéstörténete van. Nem azonosítható egyszerűen a ben-
nünk kezdettől jelen levő és alkalomról alkalomra megszólaló isteni hanggal, 
hanem az élettörténeti tapasztalatoktól függően más hangok is (vagy túlnyo-
mórészt azok) érvényesülnek benne, sőt az Isten szava is emberi közvetítéssel 
(s így elkerülhetetlen torzításokkal) válhat a tartalma részévé. Tulajdonképpen 
Freud intencióját követjük azzal, ha a felettes-ént a lelkiismeret-fejlődése egyik 
stádiumának tekintjük. Az érett, etikai alapelveken tájékozódó, felelős lelki-
ismeret csak a felnőttkorra alakulhat ki.
A felettes-ént azért kell megkülönböztetnünk a lelkiismerettől, mert a lelki-• 
ismeret az ember személyes kapcsolatainak az őre. „Karban tartja” a kap-
csolatát Istennel, embertársaival és saját magával. A felettes-én viszont a 
kölcsönös személyes kapcsolatok nélkül teszi lehetővé az összetartozást és a 
kon fl iktusmentes együttélést. Ez hatalmas jelentőséggel bírt abban az élet-
korban, amikor még az én és a másik között nem lehetett dialógusról, érdek-
egyeztetésről, vagy kölcsönös meggyőzésről beszélni. Felnőtt korban azonban 
már anakronisztikus, és az érett személyiséghez méltatlan, ha valaki a sze-
mélyes kapcsolatok kiiktatásával kíván „közösségben” lenni másokkal.
Freud a felettes-én-elmélettel is hangsúlyozni akarja a lelkiismeret közösségi • 
vonatkozását. Nem független a kapcsolatrendszerünktől és az életünket kö-
rülvevő kultúrától, hogy mit tartunk helyesnek és helytelennek, értékesnek 
és értéktelennek, vagy hasznosnak és haszontalannak. Emberlétünk sajátos-
sága azonban, hogy mindig keressük a nagyobb, majd a végső összefüggése-
ket, azonosítani akarjuk nemcsak a feltételes, hanem a feltétlen függéseinket 
is. Keressük az embertársi kapcsolataink és a közös világunk végső alapját és 
célját. Így vezet el bennünket az embertársi kapcsolatokba ágyazott lelkiis-
meret szava Isten szavához.542

A lelkiismeret működésének, szemben a felettes-én internalizáló jellegével, • 
transzcendáló természete van. Általa az egyén túllép saját érdekeltségi körén, 

541 Vö. R. Goetschi, Der Mensch und seine Schuld, Zürich etc. 1976, 96kk.
542 Vö. W. Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983, 297k., 303.
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és túltekint a már megvalósult léte határán. Egyetemes értékek iránt tanúsít 
érdeklődést, észrevesz másokat, és megnyílik a szeme a mindent meghatáro-
zó Másikra. Az elkövetett hibák beismerése és az ezután megvalósítandó 
létfeladatok tudata pedig arról tanúskodik, hogy lát maga előtt egy teljesebb 
emberi életet.

4. „Az első belső felső hang”

A címben szereplő idézet Gyökössy Endrétől való, aki ezzel az elmés szójátékkal 
jellemezte mestere, Carl Gustav Jung lelkiismeret-felfogását. Jung a lelkiismeretet 
nem a szociális viszonyok közötti eligazodás, a környezethez való alkalmazkodás 
eszközének látja – mint Freud –, hanem éppen ellenkezőleg, az egyéni kibontako-
zás előmozdítójának tartja, akár a környezet által felállított korlátokkal, vagy tá-
masztott várakozásokkal szemben is.543

A lelkiismeret megelőz minden tabut, szokást, tradíciót, vagy ideált, mert az 
ember a léte kiteljesítésére törekszik akkor is, ha a környezet nem ösztönözné erre. 
Elementáris akaraterő működik benne a továbblépésre, ugyanakkor állandóan 
döntéseket kell hoznia, irányokat kell választania. A lelkiismeretben ez a két szem-
pont együtt van jelen: az egyénné válás vágya és a döntés kényszere. Nem tagad-
ható, hogy a környezet erkölcsi kódexe is egyfajta lelkiismeretként működik a 
személyiség külvilág felé fordított oldalán, a personán (szerepszemélyiségen) át. A 
persona nemcsak azoknak a viselkedési módoknak az összessége, amilyennek az 
egyén a környezete előtt látszani akar, hanem azoknak is, amit elvárnak tőle, amit 
a társadalom viselkedési normarendszere számára előír. Akár a társadalom által 
készen kínált tipikus szerepeket nézzük, akár az egyén maga elé tűzött ideáljait, 
fellelhetjük a freudi felettes-én jellemző vonásait. A jungi persona-fogalom nagy-
jából egyezik a felettes-énnel. 

Jung azonban elsősorban nem a szerepszemélyiség működésére gondol, amikor 
lelkiismeretről beszél. Szerinte a lelkiismeret akkor lép a színre, amikor egymásnak 
ellentmondó kötelezettségek teljesítése között kell választani, vagy amikor valamely 
mélyről jövő indíttatás és a környezet elvárásai szembe kerülnek egymással.

Olyan dilemmákra kell itt gondolni, mint: megmondjam-e az igazat akkor is, 
ha azzal egy embert veszélybe sodornék, vagy inkább hazudjak? Az ilyen dönté-
seknél az ember mindig teljesen magára van utalva. Felelősen senki sem tanácsol-

543 C. G. Jung, Das Gewissen in psychologischer Sicht, in: Uő., Gesammelte Werke Bd. 10. Olten 
1974, 475kk., Vö. M. Hartung, Angst und Schuld in Tiefenpsychologie und Th eologie, Stuttgart 1979, 
46kk.
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hatja neki az egyik, vagy a másik megoldást. Csődöt mond az erkölcsi szabály-
rendszer is. Csak a lelkiismeretére hallgathat. Ha azonban ezt teszi, akkor könnyen 
összeütközésbe kerülhet a közösség erkölcsiségével. Ez indítja Jungot arra, hogy 
megkülönböztessen morális és etikai lelkiismeretet. 

A morális lelkiismeret az erkölcsi szokások szerint tájékozódik, írott és íratlan 
konvencionális szabályok adják a tartalmát. Az élet döntő pillanataiban azonban 
nem igazít útba. Ilyenkor a meghatározó indíttatás Jung szerint a tudattalanból, 
mégpedig a személyiség középpontjából származik. Onnan, ahol az emberi lét 
határos az istenivel, a numinózussal. Ilyen értelemben gondolja Jung, hogy a lel-
kiismeret hangja Isten hangja (vox Dei), pontosabban az isteni rendeltetésünknek 
megfelelő valódi önmagunk hangja. A létünk középpontjából jövő indíttatás 
mindig az emberi élet kiteljesedését szolgálja. Olyankor jelez, amikor valamely 
külső elvárás és kényszer, vagy személyes döntés, cselekedet és viselkedés veszé-
lyezteti az egyéniség kibontakozását, az individuációt. Isten teremtési terve ellen 
vétkezik az, aki az etikai lelkiismeret hangjával szemben valamely más befolyásnak 
enged. Első áttörése ennek a lelkiismeretnek éppen a közösségi moralitás által 
kárhoztatott személyiségrészek, indulatok, adottságok „felmentése” és integrálása 
a személyiség egészébe (az „árnyékunk” elfogadása). Ez Jung felfogásában nem 
amoralitáshoz vezet (mint a felettes-én szigorának csökkentése Freudnál), hanem 
a „több igazsághoz” (vö. Mt 5,20), a teljesebb élethez nyit kaput.

Összefoglalva: Jung szerint tehát a lelkiismeret az önmegvalósítás őre. Arra 
vigyáz, hogy el ne veszítsük igazi kilétünket. Ezzel a felfogással szemben – annak 
elismerése mellett, hogy önmaga ellen sem szabad vétkeznie az embernek – feltét-
lenül meg kell jegyeznünk, hogy elhanyagolódik benne a másik ember. Pedig a 
cselekedeteink helyes, vagy helytelen volta alapvetően függ az embertársainkra 
gyakorolt építő, vagy romboló hatásoktól. Jung azért tud eltekinteni ettől, mert 
szerinte a Selbstből jövő etikai utasítások is közösségiek, csak nagyon letisztult, 
örök érvényű módon, nem pedig egy-egy adott társadalom és történelmi kor íz-
lésének megfelelően. 

Jung egyik közvetlen tanítványa, Erich Neumann a hitleri üldözések elől Tel 
Avivba menekült, s ott fejezte be a mélylélektan és az etika kapcsolatáról szóló 
könyvét.544

Neumann elismeri, hogy az ember moralitását túlnyomórészt a kollektíva kö-
vetelményeinek és normáinak való engedelmesség teszi ki. Minden kultúra gon-
doskodik arról, hogy normái a felnövő nemzedék tudatába, gondolkodásába, 
döntési mechanizmusaiba beépüljenek. Így persze egy nagyon könnyen relati vi-
zál ható tartalmú lelkiismeret áll elő. A háború tapasztalataiból következtetve 

544 E. Neumann, Tiefenpsychologie und neue Ethik, München 1973 (3).
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mondja Neumann, hogy ugyanaz a lelkiismeret a harctéren megtiltja a pacifi zmust, 
békés körülmények között meg az agresszivitást kárhoztatja. Ennek a lelkiisme-
reti működésnek az is jellemzője, hogy sohasem hajlandó a kollektív értékekkel 
hiánytalanul azonosulni, ezért kihágásokra nyit kiskaput, másfelől meg ezek az 
értékek fogyatékosaknak is bizonyulnak, mert az egyéni élet sok-sok sajátos hely-
zetében nem tudnak segíteni az eligazodásban. Bűntudat támad tehát egyfelől, a 
tanácstalanság rossz érzése másfelől.

Ezzel a lelkiismereti működéssel állítja szembe Neumann a belső hangot, amely-
nek engedelmeskedve kerültek szembe a világtörténelem nagy vallási személyisé-
gei az általános, azaz kollektív erkölcsiséggel és váltak forradalmárokká, vagy 
„gonosztevőkké” a maguk korában, és kortársaik a fennálló erkölcsi rend védel-
mében az életükre törtek.

A belső hangtól vezérelt személyek „gonosztevőkké” váltak, hogy aztán az új 
etika megteremtői legyenek. Az új etosz persze később maga is a kollektív norma-
rendszer rangjára emelkedik, alkalmazkodást követel a társadalom tagjaitól, és 
kialakítja a neki megfelelő egyéni szerepszemélyiségeket. Ezért idővel ismét meg-
újításra szorul.545 A régi, vagy újból régivé lett etika legfőbb tulajdonsága az, hogy 
ellenpólusokat produkál, s a két pólust mereven elválasztja egymástól. Példaképe 
a hős, aki legyőzi a gonosz ellenséget és a szent, aki legyőzi önmagát és száműzi a 
sötétséget a lelkéből. Az átlagember azonban sohasem lesz hős és sohase válik 
szentté, így nincs más választása csak a képmutatás, vagy az elfojtás, ha nem akar 
folytonos bűntudatban gyötrődni (ld. farizeizmus és aszketizmus). Az új etika 
ennek megfelelően – továbbfűzve Neumann gondolatát – az álarc levetésével 
(őszinteség), az elfojtott tartalmak felszínre hozatalával (szembenézés saját gonosz-
ságunkkal) és a bűnbocsánattal kezdődhet.

Jung, illetve Neumann felismeréseiből a következő tanulságokra juthatunk:
Az új etika sajátossága a belátás, az illúziókról való lemondás és az emberi ter-

mészet torzításmentes megismerése. A fi gyelem középpontjában nem a jóság el-
érése áll, hanem a „teljes szív, teljes lélek, teljes elme és minden erő” (5Móz 6,5; Mt 
22,37), vagyis a teljes személyiség értékteremtő aktivitásának felébresztése. A 
keresztyén életben ez mindenek előtt határozott Istenre irányultságot, Isten irán-
ti osztatlan szeretetet, s ennek alapján álló felebaráti szeretetet jelent. A heteronom 
erkölcsnek szolgai, a belső hang új erkölcsének fi úi jellege van. A belső hang lelki-
ismerete arra vigyáz, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz, s így a teljes szemé-
lyiségünket mozgósítsa az odaszánásunk, amikor szabad döntésünk alapján Isten-
nek, embertársainknak, vagy valamely ügynek a szolgálatába állítjuk az éle tünket. 
Enélkül félelemből és agresszív indulatokat táplálva vállaljuk a környezetünknek 

545 Uo. 25.
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való megfelelést és szolgálatot. Magatartásunk álságos (a szerepszemélyiségtől 
vezérelt) lesz, és a személyes környezetünkről alkotott képet projekcióink (az ár-
nyékszemélyiségünk elfojtott tartalmának kivetítései) torzítják és teszik ellensé-
gessé. Ha elfogadjuk sötét önmagunkat, akkor feleslegessé válnak a projekciók és 
relativizálódik a szerepszemélyiségünket meghatározó erkölcsi normarendszer 
– azaz nem kell tovább képmutatóskodnunk. Tehetjük szabadon azt, ami kedves 
Isten előtt, s amiről egyszersmind meg is győződtünk, hogy javunkat és ember-
társaink építését szolgálja.

5. A dolgok értelmének érzékelése

„A lelkiismeret sajátosan emberi jelenség. Úgy defi niálható, mint intuitív képesség 
arra, hogy a minden élethelyzetben benne rejlő, egyszeri és egyedülálló értelmet 
megtaláljuk. Egyszóval, a lelkiismeret az értelem-érzékelés szerve”– írja Viktor 
Emil Frankl már az első könyvében, közvetlenül a II. világháború után.546 Ez a 
gondolat, mint ahogy Frankl pszichológiájának más elemei is, részben Rudolf 
Allers, akkor Bécsben, majd Amerikában működő pszichiáter fi lozófi ai jellegű 
pszichológiai nézeteiben gyökereznek.547 

Allers szerint a lelkiismeret az erkölcsi előírásokhoz igazodó cselekvés és az 
ember személyének teremtésben adott sajátosságai között keletkező feszültség 
érzékelésének a szerve. Cselekvésünkben rá vagyunk utalva külső erkölcsi nor-
mákra, de nem elég azok ismerete és engedelmes követése az etikus életvezetéshez, 
hanem átélt belátásra is szükség van hozzá. A lelkiismeret állapítja meg a struk-
turális azonosságot (összeegyeztethetőséget) az ésszel felfogott társadalmi értékek 
rendje és a személy-voltunk ősi én-te (Isten-ember, ember-ember viszonylatban) 
struktúrájú lényegi rendje között. A lelkiismeret létét és működését csak akkor 
tapasztaljuk, amikor az összhang hiányzik a két rendszer között. A jó lelkiismeret 
tapasztalhatatlan. Allers Freuddal ellentétben nem a jó lelkiismeret elérését, hanem 
a jól működő lelkiismeret elérését tekinti célnak. Közvetítő funkciójában a lelkiis-
meret mindkét irányba valami számunkra ismeretlenre utal tovább. Nem ismerjük 
ugyanis pontosan sem a kívülről érkező elvárások végső eredetét, sem a személyi 
létünk belső rendjét. A lelkiismeret a megismerhetőn való túltekintés le hetősége 
bennünk. Nem a kíváncsiság, hanem az értelmes döntések szolgálatában. Közért-
hetőbben úgy fogalmazhatnánk, hogy a lelkiismeret segítségével képesek vagyunk 
felismerni mind az élet külső rendszabályai, mind pedig a saját személyünk mögött 

546 V. E. Frankl, Ärztliche Seelsorge, München 1980, 56.
547 Az alábbiakhoz lásd R. Kühn, R. Allers: Wegbereiter zum Verständnis des Gewissens als „Sinn-

Organs”, in: A. Längle (Hg.), Das Kind als Person, Wien 1990, 94kk.
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az istenit, az Istentől teremtettet és e kettőt meg tudjuk feleltetni egymással. Az 
összeegyeztetés nyomán a személy úgy bontakozik ki, hogy közösségivé válik. A 
cél nem a tökéletesség, hanem a tökéletes elérése. A tökéletes pedig Isten. Ha a 
lelkiismeret mind a személy, mind pedig a társadalmi igények oldalán az isteni 
eredetet keresi, akkor lényegileg összetartozó dolgokat köt ismét egymáshoz, 
amelyek éppen az Istentől való elszakadtság miatt váltak egymás számára idegen-
né. Ily módon meg is akadályozza a lelkiismeret a személyi (individuális önmeg-
valósítás), vagy a társadalmi-normatív (felettes-én-uralom) oldal abszolúttá válá-
sát. Az egyensúly mégsem kompromisszumok kötésével, vagy a hangsúly ide-oda 
helyezésével valósul meg, hanem a megismerés határain túl található transzcen-
dens teljességben. Ideális esetben a lelkiismeret Allers szerint „az individuum és 
a társadalom, az önértékű személy és az értékadó teljesség, a teremtményi végesség 
és az isteni életben való részesülésre hivatottság poláris ellentétességének az egy-
sége”.548 Egyéniség és közösségiség sohasem állíthatók ellentétbe egymással, ha 
szembenállóknak tűnnek is. A közösségi lét alapfolyamatai, az azonosulási folya-
matok (participáció) egészséges esetben mindig az elkülönülést, az identitástalálást 
is szolgálják, hogy az ember önmagát megtalálva kapcsolatokra szabaduljon fel 
másokkal. Allers felfogásában az a sajátos, hogy nem kétféle lelkiismeretről, nem 
a lelkiismeret két szintjéről, vagy kétféle minőségéről beszél, hanem kétirányú 
funkcióról, amit a lelkiismeret egyidejűleg fejt ki, s ezáltal össze is kapcsol látszó-
lag szemben álló valóságelemeket. Az összekapcsolás alapja a teremtő Isten, a 
kapcsolat jellege pedig személyes, dialógikus. Teológiai szempontból hozzátehet-
jük, hogy minél közelebb áll a külső életrend tartalma és struktúrája Isten terem-
tési rendjéhez, s minél Istennek átadottabb az egyén élete, annál kevesebb a lelki-
ismereti feszültség, s annál kiegyensúlyozottabb az ember élete. 

V. Frankl több tekintetben továbbfejlesztette Allers gondolatait.549 Amint a fenti 
idézetből is kitetszik, Frankl szerint minden élethelyzet értelmet hordoz magában, 
ami az ember számára egyedülálló és vissza nem térő lehetőséget kínál léte meg-
élésére. A lelkiismeret az az „érzékszervünk”, amellyel rátalálhatunk erre a saját-
ságos értelemre, és megélésével értéket valósíthatunk meg. A lelkiismeret Frankl 
szerint nem a meglevőkkel „foglalkozik”, nem azokat méregeti, osztályozza, érté-
keli – ez a ráció feladata –, hanem a megvalósítandókat tárja fel. Ráérzés-szerűen, 
mintegy véletlenül rátalálva a helyzetekben rejlő lehetőségekre. Ilyen alapon a 
lelkiismeret „etikai ösztön”-nek is nevezhető. Nem arra hívja fel a fi gyelmet, amit 
az általános morális törvények előírnak, hanem arra vezet rá, hogy a konkrét 
helyzetekben az általános hogyan válhat egyedivé, a megélendő élet részévé. Lel-
kiismeret nélkül átláthatatlanul bonyolult kazuisztikus normarendszerre lenne 

548 Idézi Kühn in: i.m. 107.
549 Az alábbiakhoz lásd V. E. Frankl, A tudattalan Isten, Debrecen 2002, 26kk., 42kk., 77kk.
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szükség, de még abból is hiányoznának az egészen egyéni válasz lehetőségek. A 
lelkiismeret a helyzet parancsát lefordítja az egyén nyelvére és felvillantja előtte, 
hogy miként vállalhat személyes felelősséget, hogyan valósíthatja meg a homo 
humanus létkövetelményét.

Frankl a lelkiismeret működésének fontos szempontjaként kezeli azt a kérdést, 
hogy ki előtt felel az ember tetteiért. A lelkiismeret nem lehet végső fórum, legfel-
jebb kulcs, amely a szellemi tudattalant a transzcendens felé megnyitja. Az értelmet 
kereső lelkiismeret újra és újra túllép a közvetlenül megvalósuló értelem körén, a 
mindent átfogó, teljes, ún. „felettes értelem” irányába. Az értelemtalálás és a nyo-
mán járó értékmegvalósítás végső felelősségi fóruma maga Isten. A felelősség 
kérdése mindig személyközi kérdés. Nem valami, hanem valaki előtt van igazi 
felelősség, mégpedig olyan valaki előtt, aki megkérdez, kérdőre von. A „személyek 
személyét”, a „personalissimum”-ot Istennek nevezzük. A nem hívő emberek 
lelkiismerete is nyitott fölfelé, csak ők félreismerik a lelkiismeret transzcendens 
voltát, sohasem kérdeznek rá felelősségük miért-jére és a lelkiismeretük honnan-
jára. A vallásos embereknek van bátorságuk arra, hogy a lelkiismeret mögé kér-
dezzenek.

V. Frankl lelkiismeret-fogalmának különössége abban áll, hogy meghatározá-
sánál nem normák és szabályok elfogadását, elutasítását, vagy közvetítését mérle-
geli, hanem az élet különböző helyzeteinek az értelmét nevezi meg a lelkiismeret-
hez tartozó tartalomként. Egy olyan világban, ahol már alig van erejük az érté keket 
őrző életszabályoknak, az értelmesség belátása indíthat értéket létrehozó cseleke-
detre. Az emberben nincs veleszületett morális hajlam, viszont működik benne 
egy határozott igény arra, hogy értelmesnek találjon mindent, amit tesz és mindent, 
ami történik vele. Frankl úgy tapasztalja, hogy a lelkiismerete segíti ebben.

Elfogadhatjuk Frankltól, hogy az ember értelmet akar találni, ezért tudatosan 
keresi is azt. Az viszont már kétséges, hogy egyedül a lelkiismeretére hagyatkozva 
képes lenne minden esetben a bennlevő, objektív értelem felismerésére. Többnyire 
nem rátalál az értelemre, hanem maga ad értelmet a dolgoknak. Miközben a saját 
vágyaira és indulataira, a szülei hangjára, a kortársak felfogására, vagy a korszel-
lemre fi gyel oda. Ezeknek a sugalmazásoknak – erejüktől, vagy tetszetős voltuktól 
függően – enged és választja ki az értelmezési módot. E folyamatokban nemigen 
játszik szerepet a Frankl által leírt lelkiismeret, s az ember óhatatlanul elvéti az 
igazi értelmet. Ki kell mondanunk, hogy a lelkiismeret támaszra szorul. Isten Igéje 
ez a támasz. Az Isten embernek szóló értelmező üzenetei úgy adnak értelmet a 
dolgoknak, hogy az ember valahányszor felfedezi az élete és az Ige üzenetei közöt-
ti összefüggést, mindig csodálatos értelemtalálásban részesül, mert minden embe-
ri értelmet felülhaladó, minden megszokottól gyökeresen eltérő, nem földi, hanem 
mennyei, nem ideig való, hanem örökkévaló értelem tárul a szemei elé. 
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6. A morális ítéletalkotás fejlődése

A moralitás élettörténeti alakulásának vizsgálata a kognitív fejlődés és az erkölcsi 
ítéletalkotás összefüggéseit igyekszik feltárni. Jean Piaget és Lawrence Kohlberg 
úgy vélik, hogy a környezet elvárásai, bíztatásai, követelményei és tilalmai nem 
tudattalan vágyakkal találkoznak a gyermekben, hanem gondolkodási sémákkal, 
amelyek az életkor előrehaladásával egyre összetettebbek lesznek, és egyre auto-
nómabb módon határozzák meg a viselkedést. Így a környezet befolyásoló ereje 
folyamatosan csökken, miközben az egyén mérlegelési szabadsága egyre nagyobb 
lesz. Míg a mélylélektani elméletek a morális viselkedés mögött kivétel nélkül 
érzelmi jellegű mozgatórugókat látnak, addig a kognitív képességek fejlődésén 
tájékozódó elméletek szinte teljesen elhanyagolják az erkölcsi ítéletalkotás érzelmi 
összetevőit. Ez utóbbiak ennélfogva ritkábban beszélnek lelkiismeretről, hacsak 
az autonóm moralitást s az annak megfelelő döntési folyamatokat nem nevezik 
így. A gyermekkori heteronóm moralitás időszakában – akár személyektől, akár 
közösségektől függően működik – nem lelkiismeretről, hanem alkalmazkodásról 
kell beszélnünk. 

Piaget550 szerint a gyermekben csak 10-11 éves korban tudatosul, hogy többféle 
normarendszer létezik, s a különböző emberek más-más szabályok szerint visel-
kednek, hozzák döntéseiket és cselekszenek. Akkor kezd szerephez jutni a lelkiis-
meret, amikor egymással kapcsolatban levő, vagy egy csoporthoz tartozó szemé-
lyek érdekei és szükségletei között a kölcsönös tiszteletadás alapján meg kell ta lálni 
az egyensúlyt. Világos, hogy ekkor már meg kell lennie az absztrakt gondolkodás 
képességének, tudni kell hipotéziseket felállítani, lehetőségeket mérlegelni, ideális 
megoldásokat konkretizálni, mások szemszögéből nézve egész folyamatokat el-
képzelni, stb. A lelkiismereti működés, Piaget felfogása szerint, a környezettel való 
kölcsönös és dialogikus kapcsolatban, mások tudatos fi gyelembevételével történő 
autonóm döntéshozás, illetve reakció-kiválasztás.

a) L. Kohlberg551 véleménye szerint a morális ítéletalkotás összefügg ugyan az in-
telligencia fejlettségi szintjével, de önálló szerkezete és fejlődési folyamata van. Ez 

550 J. Piaget, Das moralische Urteil beim Kinde, Frankfurt/M. 1973. Vö. R. Mokrosch, i.m. 383kk.; 
H. Ginsburg/S. Opper, Piagets Th eorie der geistigen Entwicklung, Stuttgart 1991 (6), 219kk. Az aláb-
biakkal vö. Benkő A., A személyiség erkölcsi és vallási fejlődése, in: Horváth-Szabó K. (szerk.), Lélek-
világ, Piliscsaba 1998, 11kk.

551 L. Kohlberg, Die Psychologie der Moralentwicklung, Frankfurt/M. 1996.; F. Oser/W. Althof, Mo-
ralische Selbstbestimmung, Stuttgart 1992.; G. Klappenecker, Glaubensentwicklung und Lebens ge-
schichte, Stuttgart 1998.; D. Garz, Lawrence Kohlberg zur Einführung, Hamburg 1996.
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szerinte annyira így van, hogy alakulásának ütemét a szocializációs vagy szándé-
kolt nevelési hatások is csak gyorsíthatják, vagy fékezhetik, szerkezetében azonban 
alapvető változást nem idézhetnek elő. A moralitás a személyiségen belül önálló 
működési egységet képez. Ez nem jelenti azt, hogy ne keresnénk a saját moralitá-
sunk és a környezet morális elvárás-rendszere között az egyensúlyt. Azt viszont 
igen, hogy akár erős (vagy erőszakos) környezeti befolyással szemben is képesek 
érvényesülni a belső morális ítéletalkotási sémák és ilyenkor is meg tudják hatá-
rozni az egyén helyzetmegítélését és magatartását. 

A továbbiak megértéséhez, legalább vázlatos formában előre kell bocsátanunk 
Kohlberg elméletét a morális ítéletalkotás fejlődési fázisairól:552

PREKONVENCIONÁLIS SZINT

1. fok: Heteronóm moralitás 
(kb. 4 éves kortól)

Vakon kell engedelmeskedni a tekintélyszemélyeknek, ill. 
általában a „hatalmasok” által leírt szabályoknak. A morális 
cselekvés motívuma a félelem. A cél a büntetés minden for-
májának elkerülése. Kárt okozni nem szabad, mert megtil-
tották.

2. fok: Individualista, céltu da-
tos, csereelvű moralitás (kb. 
7 éves kortól)

Az egyéni érdek és haszon határozza meg a morális cselekvést. 
Ezért érdemes a szabályokat betartani és betartatni. Minden-
ki azt kapja, amit megérdemel, vagy amit kiügyeskedik ma-
gának. „Ahogy te viselkedsz velem, én is úgy viselkedem 
teveled.” Az igazságosság nem sérülhet, de csak akkor, ha én 
lennék az igazságtalanság kárvallottja.

KONVENCIONÁIS SZINT

3. fok: Kölcsönös elvárások 
és kapcsolatok, társas konfor-
mi tás moralitása (kb. 10 éves 
kor tól)

A morált a kisközösségek (család, iskolai osztály, barátok) 
elvárásai határozzák meg. A lojalitás és az elfogadottság igé-
nye indít a szerepelvárások komolyan vételére és az együtt-
élési szabályok betartására. Érdemes jónak, vagy legalábbis 
„jó fejnek” lenni.

4. fok: Szociális rendszerek és 
lelkiismeret moralitása (kb. 
16 éves kortól)

A nagy társadalmi szabályrendszerek a meghatározók, ame-
lyek szükségesek az emberek együttéléséhez. Mindenkinek 
azonos jogai és kötelességei vannak. Könnyen belátható, hogy 
ezeket kölcsönösen tiszteletben kell tartani, különben kaoti-
kussá válnának a társas kapcsolatok és semmit sem lehetne 
közösen megvalósítani.

552 L. Kohlberg, Die Psychologie der Moralentwicklung, 128kk.
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POSZTKONVENCIONÁLIS SZINT

5. fok: Társadalmi szerződé-
sek, ill. társadalmi hasznos-
ság, ugyanakkor individuális 
jogok moralitása (kb. 20 éves 
kortól)

A társadalmi normák megváltoztathatók, ha valakiknek az 
érdekeit korlátozzák. A közösség java előbbre való a szabá-
lyoknál. Alapvető értékek és emberi jogok nem lehetnek alá-
vetve a többségi döntéseknek. A morális viselkedés beleélésen 
és belátáson alapul. Szabad elhatározásból egyességek és szö-
vetségek születnek közösségek és egyének között.

6. fok: Egyetemes etikai alap-
elvek moralitása

A meggyőződés, a lelkiismeret hangja és egyetemes etikai 
elvek határozzák meg a cselekvést. Autonóm moralitás ez. Az 
elvek fontosabbak a törvényeknél, ezért érdemes azoknak 
megfelelően eljárni akkor is, ha ez ütközne a többség vélemé-
nyével, vagy a társadalmi normákkal.

Bár elismeri Kohlberg, hogy már a konvencionális szinten úgymond „lelkiis-
meretesen” tartja magát a gyermek a közösségi normákhoz, valójában szerinte 
mégis csak a posztkonvencionális moralitást (5./6. fejlődési fokozat) lehet lelkiis-
meretnek nevezni. Ha valaki eljutott odáig, hogy maga által választott etikai elvek 
és az azokból következő értékek és normák alapján, felelőssége teljes tudatában 
cselekszik, akkor mondhatjuk, hogy lelkiismerete szerint jár el. A lelkiismeret 
mindig feltételezi a szabadságot a másképp cselekvésre. Szabad lelkiismerete csak 
annak van, aki maga mondott igent arra a rendre, amelyhez igazodik a döntései 
alkalmával. Ez az elgondolás egybecseng azzal, amit a Biblia az Isten törvényének 
megtartásáról tanít. A nagykorú hitre (a „fi úság” szabadságára) jellemző, hogy 
Isten rendeléseit a „szabadság tökéletes törvényének” (Jak 1,25) tartja, olyan igának, 
amely könnyű és olyan tehernek, amely gyönyörűséges. A bibliai értelmű etikus 
magatartás abban különbözik a kohlbergi posztkonvencionális moralitástól, hogy 
a keresztyén ember nem etikai elveket, nem érték- vagy normarendszert választ 
szabad döntés útján, hanem egy személy megszólítására válaszol, és egy személy-
nek kötelezi el magát, egy személyt tekint Urának és Istenének. A Vele való kap-
csolat minden erkölcsiség feltétele és forrása. A viselkedési alapelvek és azok 
megtartása mindig következményként értelmezendők. Önmagukban legyenek 
akármilyen nemesek és csodálatosak, nehéz igává válnak, és megfáradttá tesznek 
(Mt 11,28kk.).

A moralitás legmagasabb fokáról élénk vitát váltottak ki Kohlberg gondolatai. 
Felvetődött a kérdés, hogy nem hipotetikus-e az az elképzelés, hogy valaki egy 
élethelyzetben minden résztvevő szempontjait és igényeit fi gyelembe véve döntsön. 
Vajon sikerül-e pontosan meghatározni mások érdekeit, s mennyire vehető álta-
lános érvényűnek az így nyert cselekvési elv. Kohlberg ragaszkodik itt ahhoz az 
autonómia-gondolathoz, amely egyben szakítást is jelent minden tradicionális 
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morális elvvel, ami vallási vagy kulturális örökségként ránk maradt, ezért kizárja 
az autonómia megélésének azt a szempontját, amikor valaki szabad döntés alapján 
fogadja el egyetemes érvényű igazságnak azt, amit évszázadokon, évezredeken át 
megszámlálhatatlanul sok ember talált igaznak az életében.553 Abban egyetérthe-
tünk Kohlberggel, hogy a moralitásnak ezen a fokán már nem lehet magatartás-
vezérlő szerepe olyan elveknek, amelyeket kritikátlanul vett át az ember. Ez szá-
munkra nem jelenti azt – Kohlbergnek viszont magától értetődő –, hogy ezen elvek 
nem hordozhatnak irracionális vonásokat. Ezt támasztja alá Kohlberg azon késői 
megállapítása is, hogy ezen a fejlődési fokon az igazságosságnak a jóakarattal kell 
párosulnia. Mégpedig jóakarattal válogatatlanul minden ember iránt. Ebben már 
vitathatatlanul van valami irracionális. Az ítéletalkotás folyamatában is helyet 
kapnak érzelmek, mivel mások szándékainak és igényeinek felméréséhez beleélés-
re (empátiára) van szükség.554 Kohlberg nem tér ki arra az esetre, amikor egy go-
nosz, ellenséges személlyel kapcsolatban kellene jóakaratot tanúsítani. Ilyenkor az 
„istentelent is megigazító” (Róm 4,5) Isten iránti elkötelezettség tehet képessé 
jóindulatra. 

Fowler hitfejlődésről szóló elmélete555 Kohlberget arra indította, hogy az erköl-
csi fejlődéssel kapcsolatban újragondolja a vallás szerepét. Továbbra is kitart amel-
lett, hogy a morális fejlődés és a vallásosság élettörténeti alakulása független 
egymástól, elismeri azonban, hogy feltételezhető egy 7. foka a morális ítéletalko-
tásnak, amelyben arra a kérdésre is választ talál az ember, hogy „miért legyünk 
erkölcsösek és miért legyünk igazságosak egy igazságtalan világban”. Ez nem er-
kölcsi kérdés, de a rá adott válasz minden erkölcsi kérdés feltétele. A moralitásnak 
ezen a fokán ugyanis az egyén a léttel, az Istennel, a teljességgel kerül kapcsolatba, 
s betagolódik egy kozmikus rendbe, amelynek maga is részévé válik, és amelyből 
maga is részesül. Ez az egységélmény gyakran csak múló misztikus érzés, mégis 
egy tartós meggyőződés alapja lehet, melybe minden moralitásnak torkollnia 
kellene. Kohlberg tehát a vallás jelentőségét csak a moralitás fejlődésének csúcsán 
ismeri el, mégpedig egy olyan kérdésfelvetéssel kapcsolatban, ami már sokkal 
előbb, a morális fejlődés alacsonyabb fokain is válaszra vár, s a rá adott felelet 
képezi a lelkiismeret magvát, függetlenül attól, hogy a konkrét lelkiismereti mű-
ködést éppen milyen lelki struktúrák határozzák meg.

553 Vö. F. Schweitzer, Autonomie ohne Religion – Religion ohne Autonomie? Religiöse Autonomie 
aus strukturgenetischer Sicht, in: W. Althof/F. Baeriswyl/K. H. Reich (Hg.), Autonomie und 
Entwicklung, Freiburg 1999, 301kk. Az alábbiakhoz lásd Schweitzer gondolatait.

554 Lásd alább Hoff man elméletét.
555 J. W. Fowler, Stufen des Glaubens, Gütersloh 1991.
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b) Érzelmi indíttatású, ezért a hagyományos lelkiismeret-fogalmakhoz közelebb 
áll Carol Gilligan556 felfogása, aki a kohlbergi jogok és kötelességek szerint tájéko-
zódó igazságosság-morállal szemben a moralitásnak egy lényegileg eltérő módját 
mutatta ki, a részvét és a felelősségtudat alapján álló gondoskodás-morált.

Gilligan észrevette Kohlberg kutatásaiban, hogy a női vizsgált személyek mo-
rális fejlettsége általában alacsonyabb a férfi akénál, s jobbára nem haladja meg a 
3. fokozatot, vagyis a nők morális ítéletalkotása a serdülő fi atalok szintjén mozog. 
Az okokat keresve azt feltételezte, hogy a Kohlberg által használt vizsgálati módszer 
a moralitásnak csak egy szempontját képes feltárni, azt, ami elsősorban a férfi ak 
gondolkodását jellemzi, míg egy másik szempont, a személyes kapcsolatok, a „mit 
okozok, mit váltok ki a másikban, mit élnek át egy helyzet résztvevői” kérdések 
alapján működő moralitás nem mutatható ki általa. Pedig ez a felelősség-etika áll 
közelebb a nőkhöz, nem pedig a jog és a kötelesség etikája.

A nők etikai tájékozódása sokkalta életközelibb és gyakorlatiasabb, mint a fér-
fi aké. Számukra a kötődés, a kölcsönös függés és a közösség fontosabb a patika-
mérlegen kitárázott igazságosságnál. Ez Gilligan szerint élettörténeti sajátossá-
gokkal is összefügg. A fi ú a kezdeti anya-gyermek kapcsolatot azzal lazítja, hogy 
a gyakran távol lévő apát választja azonosulási mintául, viszont konkrét élmények 
híján kénytelen a viselkedési és reagálási minták egy részét képzeletben, absztra-
hálva megalkotni magának. Így a magatartásában mindig több lesz a meggondolt-
ság, a tervezettség, és kevesebb a spontaneitás, az érzelmi motiváltság. A lányok 
ezzel szemben az anyával való szoros és közvetlen kapcsolatban alakítják ki női 
identitásukat, ahol azonnal visszajelzéseket kapnak, mindjárt érzékelhetik a vi-
selkedésük hatásait. Ezért a fi úknál a távolság, az objektív mérlegelés, a lányoknál 
pedig a közelség, a kapcsolat minőségi változásai lesznek a későbbiekben is a vi-
láglátás meghatározó elemei, így az etikai tájékozódásé is.

Gilligan olyan felnőtt nőket kérdezett meg, akiknek nem kívánt terhességükkel 
kapcsolatosan kellett döntést hozniuk, hogy kihordják, vagy elvetessék a magzatot. 
A válaszok a saját személyes életsors körüli aggódástól, a közvetlen környezet 
véleményének az előtérbe helyezésén át a különböző szempontok és érdekek fi gye-
lembe vételével vállalt felelősségig terjedtek. Esetenként a döntéshozási folyamat 
végig is haladt ezeken az állomásokon. Ennek megfelelően Gilligan a gondoskodás-
moralitás három lépcsőfokát véli megkülönböztethetőnek, ami Kohlberg fejlődé-
si stádiumaival szembetűnő párhuzamosságot mutat.

556 C. Gilligan, Die andere Stimme, München 1982.; Uő, Verantwortung für die anderen und für 
sich selbst – Neue Anmerkungen zur Kohlberg-Th eorie, in: G. Schreiner (Hg.), Moralische Entwicklung 
und Erziehung, Aachen 1993, 133kk.; Vö. N. Juranek/R. Döbert, Eine andere Stimme? Heidelberg 
2002.
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Az első szinten az • egyéni túlélés szempontja határozza meg az erkölcsi döntést 
(egoisztikus perspektíva). A gondoskodás iránypontja itt a saját kényelem, az 
egyéni célok, és a felelősség lehetőség szerinti elhárítása. Mások legfeljebb úgy 
kerülnek számításba, hogy a döntést hozó személy nem akar konfl iktusba 
keveredni a környezetével, nem akarja tehernek érezni magát rajtuk. A ter-
hesség megszakításával például megkímélheti magát sok-sok kellemetlenség-
től, de megóvhatja a gyermeket is egy olyan élettől, amely rengeteg problémá-
val kezdődne. Tulajdonképpen úgy gondolkodik a gyermekről, mint saját 
személyének a részéről. Ebből az önféltő (önmagáról gondoskodó) szemlélet-
ből az vezet tovább, ha az érintett személy elkezd másokra is fi gyelni: a part-
nerére és a gyermekre. A felelősségérzet kiterjed másokra is, rájuk is kell 
gondolni, róluk is kell gondoskodni. Gyakran hozzátapad ehhez a gondolat-
hoz a képtelenség, az alkalmatlanság érzése, s ez a saját terhek csökkentése 
felé viheti a döntést.
A következő a • konvenciók szerinti tájékozódás szintje. A cselekvést irányító 
elv itt a környezet elvárásainak való megfelelés. A döntést hozó személy sze-
retné a döntése által is megerősíteni, hogy a többiekhez tartozik, s szeretné 
megszerezni magának az elismerésüket. A korábbi egoizmus ezen a szinten 
könnyen szélsőséges alkalmazkodásba csaphat át. Alkalmazkodásba az anyai 
szereppel kapcsolatos elvárásokhoz, vagy az ideális feleség morális követel-
ményeihez. Az „anyai morál” legfőbb erényként az önfeláldozást, illetve a 
lemondást tartja számon, az általánosabb asszonyi morál pedig az érzelmi 
érzékenységet, a tapintatot, a szelídséget követeli meg. Ezek a társadalmi 
szerepelvárások egy csapásra megfellebbezhetetlen kötelességekké válnak a 
nő számára. Határt nem ismerve, és őszinte odaadással mond le a saját szük-
ségleteiről. Jó ideig, akár hosszú évekig is eltarthat az önfeláldozásban átélt 
kielégülés. Az önfeláldozás, a lemondás lelkiismereti következménye: lehető-
leg senkit sem megbántani, senkinek nem okozni sérelmet, s ha már anélkül 
nem megy, akkor valamiképpen átvállalni a szenvedést. Így ki lehet vívni 
mások megbecsülését, szeretetét, el lehet kerülni a konfl iktusokat.

Előbb-utóbb persze terhessé válik a környezettől való totális meghatáro-
zottság, mégsem lehet egykönnyen a saját érdekekkel nyíltan előhozakodni, 
ez ugyanis a gondoskodás-elv konvencionális felfogásának ellene mondana.

A továbbfejlődést jelzi előre, ha felmerül az a gondolat, hogy a másokért 
érzett felelősség mellett magáért is felelős minden ember. Nem szabad elrej-
tenie saját kívánságait, sem az elégedetlenségét. Vagyis nemcsak jóságosnak 
kell lenni, hanem őszintének is.
A gondoskodás szempontú erkölcsiség legmagasabb szintje Gilligan megfi -• 
gyelései szerint az erőszakmentesség morálja. Sikerül a korábban egymástól 
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különálló saját és idegen érdekeket egyesíteni, és világossá válik, hogy azok 
nem szükségszerűen ellentétesek, illetve hogy a közöttük fennálló feszültség 
adja a kapcsolatok dinamikáját. Az együttműködés, a véleménycsere, az egy-
más kölcsönös „játékba hozása”, az érvényesülni és érvényesülni hagyni egy-
idejűsége és ezekhez hasonló gondolatok válnak irányelvekké. Az együttélés 
problémáit úgy kell rendezni, hogy közben se kifelé, se pedig befelé ne alkal-
mazzunk erőszakot. Ekkor is megmarad a korábbi követelmény, hogy mások 
sérelmére ne cselekedjünk, de már nem mint külső elvárás, aminek meg kell 
felelni, hanem mint belülről fakadó igény, józan belátás. Az erőszakmentesség 
azt is jelenti, hogy nem szabad a leggyengébbre hárítani a legnagyobb terhet, 
hanem mindenki az erejéhez képest részesül a terhekből.

Gilligan inkább heurisztikus, mintsem empirikusan bizonyított tételeit a pszi-
chológia részéről számos kritika érte. Sokféle ellenőrző vizsgálat készült, amelyek 
bizonyos megállapításokat alátámasztottak, másokat viszont tarthatatlannak ítél-
tek. Az eredményeket összegezve azt lehet mondani, hogy a nők és a férfi ak érve-
lése morális kérdésekben valóban mutat bizonyos különbségeket, de ezek nem 
jellemezhetők egyértelműen a gondoskodás és az igazságosság kategóriáival. Még 
kevésbé mondható el, hogy ilyen különbségek a nemi hovatartozásra lennének 
visszavezethetők, az okok sokkal inkább kulturális jellegűek. Megállapítható 
azonban, hogy a morális döntési helyzetekben valóban kétféle megközelítési mód 
különböztethető meg, a gondoskodó-felelősségvállaló és az igazságosság-kereső, 
ill. alapelveken tájékozódó problémakezelés, amelyek azonban nem nemek szerint 
oszlanak meg, hanem részint az adott problématerület határozza meg, hogy melyik 
megközelítés tűnik célravezetőbbnek (pl. családi kérdésekben a gondoskodás, míg 
munkahelyi kérdésekben inkább az igazságosság szempontja kerül előtérbe), ré-
szint pedig a személyes érintettség játszik döntő szerepet a választásban. Azokat 
a problémákat, amelyekben valaki érzelmileg is érintett, inkább a gondoskodás 
szemszögéből ítéli meg, míg az életétől idegen területeken az igazságosság krité-
riumait alkalmazza szívesebben a helyzetek megítélésénél.557

Teológiai szempontból igen fontos a moralitás kognitív és érzelmi oldalának a 
kiegyensúlyozott szemlélete. A bibliai lelkiismeret-fogalom az antik con-scientia 
egyoldalú gondolati hangsúlyát a szeretet érzelmi-indulati aspektusával egyensú-
lyozza ki. A másokért hordozott felelősség, az akár áldozathozatalt is megkövete-
lő gondoskodás másokról a keresztyén életben elébe kerül az igazságosság érvé-
nyesítésének (Ef 4,15; 1Kor 10,23kk; 1Kor 13,2.). A keresztyén felelősségnek 

557 N. Juranek/R. Döbert, i.m. 55.; G. Nunner-Winkler, Női morális fejlődés? In: G. Adam/F. 
Schweitzer (szerk.), Etikai nevelés az iskolában, Budapest 2005. 343kk.
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azonban mindig megvan az a sajátossága, hogy lényegét tekintve feleletadás Isten 
minden emberi cselekedetet megelőző üdvözítő tettére.558 

c) A Kohlberg által képviselt kognitív-strukturális szemléletet Martin L. Hoff man 
is kiegészítendőnek véli a moralitás érzelmi vonatkozásaival. Szerinte a morális 
fejlődés minden szintjére ki kell terjesztenünk azt, amit Kohlberg csak a legfejlet-
tebb moralitás esetén vesz fi gyelembe, nevezetesen, hogy az igazságosság szabályai 
és elvei megtartásához szükség van az embertársak iránti jóakaratra, s általában 
pozitív érzelmi indítékokra. Alacsonyabb fejlettségi fokokon sem gondolhatjuk, 
hogy pusztán a büntetéstől való félelem, vagy valami negatív illetve pozitív követ-
kezmény gondolata és az ezekhez kapcsolódó érzések jelentenék a morális cselek-
vés motivációját.

Az indítékok szempontja akkor kerül előtérbe, ha már nemcsak erkölcsi ítélet-
alkotásról, hanem morális cselekvésről is beszélünk. Konkrét élethelyzetekben 
igen gyakran nem úgy járunk el, amint az az etikai felfogásunknak megfelelne: 
esetenként a kényelemszeretetünk, vagy valami önző érdek erősebbnek bizonyul, 
mint a meggyőződésünk.559 Az önszeretet érzelmeivel csak a többiek iránt táplált 
érzelmek vehetik fel a versenyt. 

A másik ember érdekeit és javát szolgáló proszociális cselekvés nélkülözhetetlen 
összetevője az empátia.560 Ha megkérdezzük, hogy mi motiválja az erkölcsös ma-
gatartást, akkor erre Hoff man azt a választ adja, hogy a beleérzés. Az empátiás 
érzelmek indítanak arra, hogy tegyünk valamit a másik ember szenvedésének, 
kellemetlenségeinek, szorult helyzetének, vagy rossz közérzetének az enyhítésére. 
Az empátia szerepe a gondoskodó-törődő moralitás esetén magától értetődik. 
Beleélés útján méri föl az ember a másik személy helyzetét, és ítéli meg rászorult-
ságát a gondoskodó szeretetre. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a másikkal való törő-
désnek abban a változatában, amikor a cselekvő önfeláldozási hajlandósága a másik 
túlszeretésével, szükségén felül való kiszolgálásával, kényeztetésével párosulna 
(gyakori anyai magatartás), az empátia segíthet a gondoskodás túlzásainak visz-
szavonásában is, mert érzékelhetővé teszi, hogy a másiknak már nyűg, teher a vele 
való törődés és inkább egyedül küzdene, csakhogy szabad mozgás-térhez jusson 
az élete (pl. serdülőkorban). De nemcsak a gondoskodó-törődő moralitásban, 
hanem az igazságosságon tájékozódóban is nagy szerepet játszik a beleélés, leg-
alábbis a képzelet szintjén. Az igazságosság elveinek a megfogalmazásakor és ér-

558 E. Würthwein/O. Merk, Verantworung, Stuttgart 1982, 118.
559 Vö. R. Oerter/L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, Weinheim 1998 (4), 862kk.
560 M. L. Hoff man, Empátia, társas kogníció és morális cselekvés, in: Kulcsár Zs. (szerk.), Morális 

fejlődés, empátia és altruizmus, Budapest 1999, 43kk.; M. L. Hoff man, Vom empathischen Mitleiden 
zur Solidarität, in: G. Schreier (Hg.), i.m. 235kk. Az alábbiakban ezekre az írásokra támaszkodom.
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vényesítésekor mindig az igazságtalanságok vélt, vagy valós elszenvedőire vagyunk 
tekintettel. Akár az egyenlőségről, akár a teljesítmény méltányos ellentételezéséről, 
akár pedig a szükség enyhítéséről van szó, mindig a hátrányos helyzet elkerülését 
célozza az igazságosság, mert mindenki ismeri az azzal járó kellemetlen érzéseket, 
s bele tudja képzelni magát azok helyzetébe, akiket esetlegesen igazságtalanságok 
érnek. Az erkölcsi elvek az ítéletalkotás és cselekvés helyzeteiben tehát érzelmeket 
gerjeszthetnek, főképpen így van ez, ha az elvek sérülése nyomán némelyeknek 
hátrányokat kellene elszenvedniük. Ezek az érzelmek segítenek abban, hogy egyé-
nek elkötelezzék magukat bizonyos elvek mellett. Ugyanakkor viszont az elvek 
csökkentik a túlnyomóan gondoskodás szempontú erkölcsiség önkényességeit (pl. 
munkaerő felvételnél a szakmai szempontok háttérbe helyezése valamelyik pályá-
zó szociális rászorultságának fi gyelembe vétele miatt, vagy pl. mozgáskorlátozott 
gyermek elkényeztetése stb.).

Hoff man a másik ember bajával, szenvedésével, félelmeivel, vagy szomorúságá-
val kapcsolatban átélt rossz érzéseket empátiás distressznek nevezi. Ez kétféle vá-
laszlépést motivál: vagy az illető helyzetének javítására ösztönöz, vagy a saját 
distressz megszűntetését indítja el.

A cselekvő válasz az altruista magatartás. Ennek akkor legnagyobb a valószí-
nűsége, ha a beleélés együttérzéssé válik, mert a másik ember nincs abban a hely-
zetben, hogy segítsen önmagán (betegség, baleset, sorscsapás stb.), illetve ha a 
beleélés empátiás dühöt ébreszt, mert a bajbajutottakkal szemben gonoszság, 
igazságtalanság megnyilvánulása észlelhető, vagy ha bűntudatot kelt, mert a be-
leérző személy a baj okozójának érzi magát. A düh a szolidaritás cselekvő kinyil-
vánításaira, a bűntudat pedig jóvátételre sarkall. A bűntudatnak több formája is 
lehet. Azon kívül, hogy esetleg a saját viselkedésünk okozott a másik embernek 
kellemetlenséget, bűntudathoz vezethet az is, ha nem tettük meg a tőlünk telhetőt 
a másik szenvedéseinek megakadályozására, vagy megszüntetésére. Abból is szár-
mazhat bűntudat, ha a mostani viselkedésünk másokra kiható negatív következ-
ményeit előre sejtjük, vagy kiszámíthatónak véljük. S végül érezhet valaki bűntu-
datot pusztán azért, mert privilegizált helyzete miatt mások szenvedéséből nem 
kell részesülnie. A bűntudat az empátiás dühnél lényegesen erősebb motívum lehet 
a segítő cselekvésre.

Arra a kérdésre, hogy az empátiás érzelmek alapján álló segítő magatartás nem 
pusztán arra szolgál-e, hogy megszabaduljon az ember rossz érzéseitől, vagyis az 
ilyen cselekedetek valójában nem a felebaráti szeretet megnyilvánulásai, hanem 
önszeretetből fakadnak, azt feleli Hoff man, hogy az egoisztikus és a proszociális 
cselekvési motívumok a segítő megnyilvánulásokban együtt vannak jelen. Akkor 
is felelősségteljesen jár el az ember, ha a saját rossz érzéseinek a csillapítása érde-
kében tesz valamit a másikért. Ez az „önzés” különbözik más, valóban egoisztikus 
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viselkedési módoktól. Képes persze az ember arra is, hogy jótett nélkül törölje a 
lelkéből az empátiás érzéseket. Például úgy, hogy a szenvedőre hárítja a bajáért a 
felelősséget, vagy valami fontosabb tennivalóval relativizálja a segítésre vonatkozó 
indíttatást, vagy pedig elmenekül a szenvedés látványától. Az a tény azonban, hogy 
bár lenne mód az empátiás distressz megszüntetésére anélkül is, hogy a másik 
javára tesz valamit az ember, ő mégis segít, csak tovább emeli az „önsegítő segítés” 
értékét.

Később kísérleti vizsgálatok is történtek az egoisztikus és a genuin altruizmus 
megkülönböztetésére.561 Ezek világossá tették, hogy egyfajta eredendő altruizmus 
működik azoknál a személyeknél, akik nagyon könnyen kimenekülhetnének a 
segítést provokáló helyzetből, mégis a segítő magatartást választják. Ilyenkor a 
megfi gyelések szerint az empátia is más: nem pusztán empátiás distressz, hanem 
empátiás aggodalom (törődés) jön létre. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a megfi gyelő 
nemcsak hasonló érzéseket produkál, hanem átveszi a másik ember perspektíváját 
is, vagyis a fi gyelem a saját személyről egészen a másikra helyeződik át, el egészen 
az önfelejtésig, az áldozatvállalásig. Ezért ebből a cselekvésből hiányzik az önzés. 

Ha a Hegyi Beszéd aranyszabályára (Mt 7,12), vagy a második nagy parancso-
latra (Mt 22,39) gondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy Jézus etikája az 
empátiás törődés etikája. Azt kéri, hogy helyezkedj bele a másik lelkiállapotába, 
képzeld magad a helyzetébe: lásd azt, amit ő lát, érezd azt, amit ő érez, s ítéld meg 
úgy a helyzetet, amint ő megítéli, s ezután szeresd őt, amint azt magadnak kíván-
nád, és tedd vele azt, amit elvárnál másoktól a magad számára egy olyan helyzet-
ben, amelyben a másik éppen most van. Ez az etika nem az objektíven legjobb, 
hanem a cselekvő szemszögéből megítélt, a tőle telhető legnemesebb cselekedetre 
késztet. Nagyon realista etika ez, sohasem hajszol perfekcionizmusba. A törődő 
empátia a horizontálisan működő lelkiismeret. 

Érthetjük akár úgy is Jézus szavait, mint a felebaráti szeretetre vonatkozó ószö-
vetségi parancs (3Móz 19,18) parafrázisát. Akkor lehetséges ez, ha feltételezzük, 
hogy mindkettő a beleélés (empátia) alapján álló törődő cselekvésre szólít fel az 
embertárssal kapcsolatban. Jézus pusztán gyakorlatiasabbá teszi, és minden em-
berre kiterjeszti az ószövetségi parancsolatot. Nem kérdés tehát többé, hogy a fe-
lebarát kire vonatkozik, amint az sem, hogy a „mint magadat” kitétel mit jelentsen. 
Nagyon távol állnak mind az ószövetségi, mind pedig a jézusi ige igazi jelentésétől 
azok a hétköznapi interpretációk, hogy „mindenki szereti magát valamennyire 
(legtöbbször túlságosan is), szeresse hát a felebarátját is ugyanolyan mértékben”, 
vagy hogy „a jótett sohasem rossz befektetés, mert az emberek előbb-utóbb jóság-
gal viszonozzák”.

561 Összefoglalóan ír róluk Kulcsár Zs., Egészségpszichológia, Budapest 1998. 206kk.
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A 3Móz 19,18 komoly fejtörést okozott és okoz a magyarázóknak. Ha csupán 
annyi állna ott, hogy „szeresd felebarátodat”, akkor a felebarát szó értelmezésével 
megfejthető lenne a parancs jelentése. A „mint magadat” kiegészítés azonban 
nagyságrendekkel megnehezíti a dolgunkat.562 Zsengellér József a parancsolat 
fejlődéstörténetét vizsgálva rámutat, hogy itt „a felebarát nem a cselekvés tárgya-
ként, hanem irányaként szerepel. […] Ebben az esetben pedig nem egyszerűen 
szeretetről, hanem szeretetteljes segítésről van szó. Azaz a felebaráttal, a másik 
emberrel mindazt a jót meg kell tenni, amit magaddal is megtennél.”563 Szép és 
igaz Martin Buber gondolata, hogy ti. azért vagyunk szeretetre kötelezve az em-
bertársunk iránt, mert „ő olyan, mint te”. Isten felhívja az ember fi gyelmét arra 
– amit magától sohasem venne észre –, hogy társai vannak, s azok teljesen egyen-
lők vele, bármilyen társadalmi, vagy politikai falak választják is el őket tőle. Mai 
bibliamagyarázók nem tartják indokoltnak ezt az ontológiai értelmezést, a kitétel 
ugyanis, amint Zsengellér is sejteti, nem a felebarátról mond el valamit, hanem a 
felebarátra irányuló szeretet gyakorlati kivitelezéséről. Tehát nem is a szeretet 
„minőségéről”, mintha az önszeretet lenne a felebaráti szeretet minőségi mutató-
ja és mértékegysége. Ugyanebbe az irányba mutat Andreas Schüle elemzése, aki 
arra a következtetésre jut, hogy a mondat utolsó szavának értelme: „ugyanolyan 
rászoruló, mint te”.564 Minden ember rá van utalva a környezete jóindulatára és 
segítségére. Nemcsak alapvetően vagyunk egyenlők, hanem gyakorlatilag is, leg-
inkább a nyomorúságban. Lássa tehát a segítségre szoruló emberben mindenki a 
saját rászorultságát. Szeresse tehát a felebarátját úgy, mintha ő lenne a helyében. 
Gyakoroljon empátiát és tegye azt, amit magának kívánna hasonló helyzetben a 
környezete részéről.565

7. Horizontális és vertikális lelkiismeret

A lelkiismereti működés különféle elméleteinek áttekintése után összefoglalóan 
megállapíthatjuk, hogy megkülönböztethető egy horizontális és egy vertikális 
tájékozódású lelkiismereti működés.566

562 Lásd Zsengellér J., A nagyparancsolat fejlődéstörténete, in: Benyik Gy. (szerk.), Hatalom és ka-
rizma, Szeged 2003, 171kk.

563 Zsengellér, i.m. 176k.
564 A. Schüle, „Denn er ist wie Du”. Zu Übersetzung und Verständnis des alttestamentlichen Lie-

bes gebots Lev 19,18, in: Zeitschrift  für die Alttestamentliche Wissenschaft  2001/4. 515kk.
565 Az empátia etikai és hermeneutikai jelentőségéhez lásd katolikus részről H. Schmitt, Empathie 

und Wertkommunikation. Th eorie des Einfühlungsvermögens in theologisch-ethischer Perspektive, 
Freiburg 2003.

566 Az alábbiakhoz lásd R. Mokrosch, i.m. 396kk.; H. Schmidt, Didaktik des Ethikunterrichts I. 
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Horizontális síkon az embertársi kapcsolatok minőségének ellenőrzése, illetve 
az ezekhez fűződő morális követelményeknek való megfelelés adja a lelkiismereti 
működés tartalmát. Ebből a szempontból nincs a lelkiismeretnek közvetlenül 
vallási vonatkozása. Áttételesen persze vannak az emberi együttélés legalapvetőbb 
társadalmi szabályainak is teremtés-teológiai vonatkozásai, sohasem csupán em-
beri, kultúrához és korhoz kötött előírásokról és szokásokról van szó. Ha csak 
abból indulunk ki, hogy Isten az embert a teremtett világ fölötti uralkodással bízta 
meg, de az embertársának mellé-rendelte, akkor ebből olyan etikai alapelvek kö-
vetkeznek, amelyek egyetlen együttélési szabályrendszerből sem hagyhatók ki, 
illetve minden olyan szabály, ami erre az adottságra visszavezethető, a teremtési 
rendre utal, azaz teológiailag értékelhető. 

A vertikálisan tájékozódó lelkiismereti működés ezzel szemben az ember és az 
Isten kapcsolatának minőségi kontrollját látja el. Nevezhetnénk a hit termosztát-
jának. Ennek a lelkiismeretnek a pszichikus működési mechanizmusai lényegében 
nem mások, mint a horizontálisé, csak itt az ember-ember kapcsolat helyén az 
ember-Isten kapcsolat áll. A hívő ember horizontális lelkiismereti működése abban 
különbözik a nem hívőétől, hogy ő kívánja és várja, hogy a lelkiismereti működé-
sének döntési pontjain a vertikális sík átmetssze a horizontálist. Így nyer minden 
lelkiismereti döntése mélységi dimenziót, s válik a felebaráttal kapcsolatos dönté-
se hitdöntéssé. A függőleges sík messze nem a horizontális szabályok igazolását, 
vagy megszentelését, s így a megtartásuk kikényszerítését jelenti, hanem sokkal 
gyakrabban kritikát, korrekciót, törlést vagy felülmúlást. Ez igaz az erkölcsi fejlő-
dés valamennyi fázisára. A hitfejlődés úgy játszik szerepet e folyamatban, hogy 
bizonyos mértékig megtörik rajta az isteni üzenet. Minél alacsonyabb diff erenci-
áltsági szinten áll a hit, ez a törés annál jelentékenyebb.

A vertikális lelkiismeret az Isten színe előtt (coram Deo), vagyis a teremtésben 
kijelölt helyén tartja az emberi létet. A bűnnel szemben tölt be vészjelző szerepet. 
Három fő működési területe: az Isten-közelség érzékelése; az Isten gondolatának 
megfelelő világ- és életszemlélet fenntartása; és az Isten szerinti önértékelés biz-
tosítása. Egyik esetben sem morális kérdésekről van szó, viszont mindegyik terü-
let zavara vagy éppen rendezett volta meghatározóan hat ki a moralitásra.

a) Az Isten-közelség az ember egzisztenciális elrejtettség-igényére adott isteni válasz. 
Ebből a szükségből nő ki horizontális síkon minden embertársi kapcsolatot védő, 
fenntartó, szeretetelvesztést megakadályozó törekvés, érték és életszabály. A lelki-
ismereti fejlődés első szakaszában, horizontális síkon igen erős meghatározó té-

Stuttgart 1983, 171kk.; P. Biehl/F. Johannsen, i.m. 95kk.; D. Lange, Ethik in evangelischer Perspektive, 
Göttingen 1992, 227kk.; 402kk.; 499kk.
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nyező a szeretetelvesztés félelme. Az empátiás distressz mellett ez teszi ki a morá-
lis cselekvés motivációjának túlnyomó hányadát (lásd: felettes-én-félelem). Ké sőbbi 
életidőszakban is fennmarad a valakikhez tartozás szempontja az erkölcsi ítélet-
alkotásban. A vertikális sík ilyenkor az Istenhez tartozás elsőségét és döntő voltát 
jeleníti meg. Az isteni szeretet vonzóköréből kiindulva érezheti, és kell is éreznie 
magát az embernek az embertársai iránt szeretetre kötelezettnek.

b) A vertikális lelkiismeret őrködik továbbá azon, hogy igazat adjunk Istennek. 
Fogadjuk el és vegyük komolyan azt, ahogyan Ő értelmezi az életünk történéseit, 
s ahogy Ő ítéli meg és irányítja gondolatainkat és cselekedeteinket. A tájékozó-
dásnak és az értelemkeresésnek ez a formája a dolgok mélyén rejlő okokra és cé-
lokra irányul, s sohasem valamely kényszernek engedve, hanem mindig belátás 
következtében nyugszik meg. Ennek is megvan az analog területe a horizontális 
lelkiismeret-működésben. A kultúraépítés és a társadalomszervezés, ill. -szerve-
ződés rendjében értelmes folyamatmagyarázatok és célok fogalmazódnak meg, 
konvencionális értékek kristályosodnak ki, amelyekhez közmegegyezéses alapon 
különböző szintű viselkedésszabályok és normák társulnak. Ezek mentén érthe-
tővé válik a világ és élhetővé az élet. A törvények ereje a beláthatóságukban van, 
ezért a kötelező voltuk nem lehet kétséges. Ha pedig elég erős és megalapozott 
kételyek merülnek fel velük kapcsolatban, akkor módosíthatók. 

Az Isten által szabott életrend mindig felülbírálhatja az ember alkotta életsza-
bályokat. Nemcsak a külső erkölcsi kódexet, hanem a már belsővé vált, s idestova 
automatikusan működő szabályrendszert is. A lelkiismereti érettség jele, ha vala-
ki a környezettől átvett életszabályokat Istennel „ellenőrizteti” – azaz értelmezte-
ti és igazíttatja ki. Ugyanis nem mások, nem is én, hanem Ő mondja meg „ki az 
én felebarátom” (Lk 10,29kk), pontosabban kinek vagyok én a felebarátja.

c) A vertikális lelkiismereti működés harmadik területe az önérték-érzet egyen-
súlyban tartása. Horizontálisan úgy kapcsolódik az önértékelésünk a lelkiisme-
rethez, hogy a környezet elvárásainak a teljesítése, vagy fi gyelmen kívül hagyása 
mindig értékeléseket von maga után. Megmondják, hogy elfogadható, kiváló, vagy 
értékelhetetlen az, ahogyan megfeleltünk a várakozásoknak. Ezt a gyermekek 
általában a személyüknek szóló értékelésként fogadják, nem pusztán a teljesítmé-
nyük minősítésének veszik. Sajnos a legtöbb felnőtt úgy is gondolja. Mintha a 
teljesítményeink, valamint az alkalmazkodásunk mértéke alapján lenne értékes, 
vagy értéktelen a személyünk. A külső visszajelzések mindenesetre rákényszerí-
tenek, hogy összekapcsoljuk a kettőt. Ezek adják az önértékelésünk alapelemeit, 
amelyek azután kiegészülnek még a saját értékeléseinkkel. Ez utóbbiak is nagyrészt 
a felnőtt környezettől átvett mintákat követik. Ugyanis nemcsak az elvárások, 
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parancsok és tilalmak, hanem a viselkedést kísérő teljesítmény-értékelések is 
belsővé válnak. A lelkiismereti működésnek így horizontális síkon is van mindig 
egy önértékelési mozzanata. Valahányszor tettünk, vagy készülünk tenni valamit, 
felelünk arra a kérdésre is, hogy kik vagyunk. 

De valóban a teljesítményeinkből, vagy a környezet értékeléseiből tudjuk meg 
a kilétünk kérdésére a helyes választ? Bizonyára nem! A vertikális lelkiismeret a 
személyünk önértékét keresi, nem pedig a tettekből következtetett értékét. Az 
önérték meghatározója viszont csak az alkotó lehet. Istent kell megkérdeznünk, 
ha a kilétünkről megbízható tájékoztatást akarunk kapni. Az önértékelés szélső-
ségei (és tévedései) teszik világossá, hogy mennyire nagy szüksége van az ember-
nek arra, hogy Istentől is meghallja, hogy ő kicsoda. A magát leértékelő ember 
saját léte jogosságát kérdőjelezi meg, és azt kérdezi, miért is születtem meg (azaz 
miért teremtett meg Isten). A magát túlértékelő ember pedig istenkedik. Isten 
kijelentése nem Istenről és nem az emberről szól, hanem arról, hogy kicsoda Isten 
az embernek és kicsoda az ember az Istennek, vagyis az Isten és ember kapcsola-
táról. A kilétünk tekintetében nem szabad hinnünk sem másoknak, sem magunk-
nak annyira, amennyire Istennek hiszünk. Az egészséges lelkiismeretnek objektív 
mérőeszköz kell, csak akkor tud megnyugodni. Ezért mindenki másnál szíveseb-
ben hisz annak, aki azt üzeni, hogy „a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt 
arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk” (Róm 8,16). Ennek az Istentől 
származó önértelmezésnek és önértékelésnek a horizontális lelkiismereti működés 
szempontjából is hatalmas jelentősége van, mert csak az láthatja reálisan (mintegy 
Isten szemével) a másik embert, aki pontosan tudja, hogy ő kicsoda. 

Tudnunk kell, hogy a vertikális lelkiismeret sem hivatott arra, hogy végső íté-
letet mondjon. Nem képes megteremteni a lelkünk számára az „Isten legyen min-
den mindenekben” (1Kor 15,28) állapotot. Nem tud eljuttatni arra a „szellemi-
ismeretre”, amikor „úgy ismerek majd, amint én megismertettem” (1Kor 13,12). 
Még a földi életben legteljesebb önértékelés, az Isten-gyermekség tudata sem je-
lenti azt, hogy nyilvánvaló lett számunkra, „hogy mivé leszünk” (1Jn 3,2).



III. BŰN

Bűnről a szószéken is egyre óvatosabban beszél az egyház, nem kell csodálkoznunk, 
ha a lelkigondozói beszélgetésekben csak nagy ritkán kerül szóba (kivételt képez 
a katolikus gyónási gyakorlat, melynek lelkigondozói eff ektivitását azonban sokan 
kétségbe vonják). Legtöbbször két szempontból fordul még elő a bűnkérdés a 
lelkigondozásban: 

vagy irreális bűntudat kerül felszínre a beszélgetésben, mint a tanácskérő • 
szorongásainak, nyugtalanságának, vagy túlzásokba hajló buzgalmának, 
esetleg hitbeli kétségeinek valódi oka, 
vagy pedig reális bűntudat fogalmazódik ugyan meg, de arra a mai lelkigondo-• 
zó legtöbbször bagatellizáló módon reagál (jelezve, hogy végül is mindenki 
elkövet hibákat az életében), vagy elhamarkodott felmentéssel igyekszik túl-
lendíteni a beszélgetést a kellemetlen témán (érzékeltetve, hogy nincs olyan 
bűn, amire Istennek ne lenne bocsánata). 

Pedig nem szabadna engednünk, hogy a bűnkérdést egyfajta törvényeskedő 
kegyesség sajátítsa ki az egyházban. Annak ugyanis az lesz a következménye, hogy 
akik fogékonyak a témára, azok szorongókká válnak, vagy farizeusi önigazultság-
ba menekülnek, akik pedig fenntartásokkal voltak e kérdéskörben, azok még 
jobban elidegenednek Isten népétől.

A pasztorálpszichológiai elkötelezettségű lelkigondozás sajnos általában oszto-
zik azon felfogások valamelyikében, amelyeket a pszichoterápia mintegy száz 
esztendeje képvisel, nevezetesen, hogy a bűnkérdés vagy a felettes-én túlzott szi-
goraként (Freud nyomán), vagy az árnyékszemélyiség működéseként (Jung szerint), 
avagy önértékelési problémaként (a humanista pszichológia felfogásának megfe-
lelően), esetleg egzisztenciális adottságként (az un. létanalízis szerint) értelmezen-
dő. Ez egyben azt is jelenti, hogy terápiás úton kell megszabadítani a pácienst 
lelkiismereti nyugtalanságától, vagy el kell fogadtatni vele bűnösnek ítélt vágyait, 
gondolatait és cselekedeteit, mint amelyek elidegeníthetetlenül hozzátartoznak az 
emberi élethez.

A modern kor végén láthatóan tovább erősödik ez a tendencia. A posztmodern 
szellemiség felfüggeszti a közmegegyezésen alapuló életszabályokat, minimálisra 
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csökkenti az egymásért vállalt felelősséget, s a bűnkérdést száműzi az ember éle-
téből, ill. egyetlen területre, a jog területére szorítja vissza. A jog pedig természet-
szerűleg a szabadság lehető legteljesebb biztosításában érdekelt, ezért a bűnkérdést 
igyekszik függetleníteni a moralitástól. Mindent szabad, ami nem korlátoz, vagy 
károsít másokat. Ahol tehát nincs bizonyítható bűncselekmény, ott bűn sincs. A 
posztmodern világban az etika helyére az esztétika kerül. Nem az a kérdés, hogy 
milyen értéke van a dolgoknak, hanem az, hogy hogyan néznek ki (design), és 
miként hatnak az érzékszervekre. A bűnkérdés ennek megfelelően szégyen-kér-
déssé változik át, a felelősség szerepét pedig a „mások tetszésére lenni” igyekezet 
veszi át. A modern kor végén élő ember betegsége a felelőtlenség. Ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy az egyre általánosabbá váló rendszerszemlélet a bajba jutott embert 
egy zavart működésű kapcsolati rendszer tagjának (leggyengébb láncszemé nek) 
tekinti, akkor a felelősség végképp nem köthető egyénekhez, és nem alap ozható 
az egyén szabadságára. Alig van a pszichoterápiának olyan ága (ilyen kivétel a 
Ludwig Binswanger, Medard Boss, Gion Condrau által művelt létanalízis és a V. 
Frankl nevéhez fűződő logoterápia), amely ne deklarálná az ember függését az 
élete feltételeitől. E szemléletmód képviselői mindig fel tudnak vonultatni körül-
ményeket, valamint ok-okozati összefüggéseket az egyén felmentésére. Számukra 
a bűnkérdés mindig a neurotikus bűntudat kérdése marad, megoldását pedig 
pszichoterápiás feladatnak tekintik. 

A pszichoterápia megteheti, de a lelkigondozás soha nem mondhat le arról, hogy 
a bűn problémáját központi helyen kezelje. Ezt azonban biblikusan, felszabadító, 
segítő módon kell tennie.

A Biblia két legalapvetőbb megállapítása az emberről az, hogy Isten képére és 
hasonlatosságára teremtetett, valamint az, hogy bűnös.567 Mind az istenképűség, 
mind a bűnösség viszonyfogalom: az ember és az Isten kapcsolatát minősítik, s 
egyben az emberi élet teljes viszonyrendszerének az alapszerkezetét jelölik. Vagyis 
az élet minden vonatkozásában döntő szerepet játszanak. Ha a bűn és a bűnbo-
csánat kérdését vizsgáljuk, kettős optikát kell alkalmaznunk. Egyszerre kell érvé-
nyesítenünk a teológiai és a lélektani nézőpontot. Ez a valóság teljesebb megraga-
dására ad lehetőséget, s ugyanakkor megenged olyan fi nom különbségtételeket, 
amelyekre egyik szempont sem adna önmagában módot.

567 Vö. Ch. Gestrich, Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die christliche Lehre von der Sünde 
und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung, Tübingen 1996. Tételszerű összefoglalás a 
231kk. oldalakon. Lásd továbbá: U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, Neukirchen-Vluyn 
1991, 28kk., 75kk.,162kk.
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1. A bűn teológiája

1.1 „Miért lennék én bűnös?”

Naponta tapasztaljuk, hogy olyan viselkedési módok vagy cselekedetek, amelyek 
még egy nemzedékkel korábban mindenki szemében szégyenletesnek, ill. bűnös-
nek számítottak, ma természetes jelenségként tartoznak az életünkhöz. A közbe-
széd a „bűn”, ill. a „bűnös” szavakat a bíróságok tárgyalótermeibe száműzte. 
Akinek oda való ügyei nincsenek, aki ott nem bizonyul bűnösnek, annak semmi 
köze ehhez a kifejezéshez. Személyes kapcsolatainkban előfordul, hogy súlyosan 
megbántunk valakit, de ettől még nem kell bűnös embernek éreznünk magunkat, 
elég, ha sajnálkozásunknak adunk hangot.

Lehet-e még bűnről, vétekről és bűnbocsánatról beszélni a mai világban? Nem 
anakronisztikus-e a bírói szék mellett a szószéken is bűnről prédikálni?

A helyzet megváltozása több okra vezethető vissza. Részben az egyház hibás 
abban, hogy a bűn-fogalom mára elvesztette igazi értelmét, mert az ember bűnös 
voltáról mindig moralizálva szólt. Cselekedeti bűnökhöz kötötte az ember bű-
nösségének kérdését, azt sugallva ezzel, hogy teljesen rajtunk áll, hogy bűnösök 
vagyunk, vagy sem. A „világ” viszont az általános humanitás erősítésével és ha-
bitussá fejlesztésével, valamint az erkölcsi rendszabályok enyhítésével igyekezett 
és igyekszik ma is távol tartani magától a bűnösség érzését. Ehhez járul még 
egyfelől az, hogy az egyéni elszigetelődés felerősödése miatt általános viselkedé-
si szabályként kezdtük kezelni, hogy senki ne folyjon bele a másik ember életébe 
(se pozitívan, se negatívan), mindenki csak magáért felelős. Másfelől a mai világot 
jellemző tekintélyvesztés játszik szerepet a bűnfogalom gyökeres átértelmeződé-
sében. Nem parancsolhat másoknak senki, így nem is kérheti számon senki azt, 
hogy bizonyos íratlan életszabályoknak eleget teszünk-e, vagy sem. A korábban 
kétségen felül álló etikai normák relativizálódtak: kontextualizálódtak és szub-
jektivizálódtak. Vagyis a társadalmi, kulturális és materiális körülmények pilla-
natnyi alakulása, valamint a szubjektív megítélés újraírhatja, módosíthatja, át-
színezheti őket. 

A keresztyénségnek úgy kellett volna szembeszállnia ezekkel a folyamatokkal, 
hogy ragaszkodik a bibliai bűnfelfogáshoz, és moralizálásával nem laposítja el a 
bűnfogalmat, hanem megtartja az ember és az Isten kapcsolata egyféle minőségé-
nek. A bűnről nem bizonyos cselekedetekkel kapcsolatban, hanem mindig Isten-
re nézve kellett volna beszélnie. A moralizálás oda vezetett, hogy a viszonyítási 
pont Isten helyett a másik ember, a másféle ember, a csoport, a társadalom, az 
emberiség, a világ, vagy a természet lett. A bűnösség átélése helyére így egy „quasi-
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hamartológiai szindróma”568 került. Az ember a teremtett világ, vagy a teremtmé-
nyi lét valamely aspektusára vonatkozóan érzi magát hibásnak, vétkesnek és ke-
resi a „feloldozást” pl. a húsételektől való tartózkodással, valamely segélyakcióban 
való részvétellel, az állatok védelmével, szelektív hulladékgyűjtéssel, és még sok 
más hasonló akcióban való részvétellel.

A „látszat-bűnösségi tünetcsoport” kifejezés arra utal, hogy egészen egyedi 
döntés (vagy diszpozíció) kérdése lett, hogy ki milyen szempontból éli meg hibás 
voltát. Mindenki egyéni értékelés alapján állapítja meg vétkessége mértékét (a 
társadalom legfeljebb érzelmi ráhatással operál, miközben tartózkodik minden-
nemű morális értékeléstől), amelyben fi gyelembe veszi, hogy ő nemcsak tettes, 
hanem áldozat is (esetleg hangsúlyozottabban áldozat, mint tettes), és egyéni 
módon keresi a megoldást, a feloldozást is.

Ha a keresztyénség újra érvényesíteni kívánja eredeti bűnfelfogását a világban, 
akkor a következőkben kell módosítania álláspontját:569

Konzekvensen fel kell hagynia a bűnfogalom moralizáló, politizáló és pszi-• 
cho lógizáló használatával. Az emberi élet különböző vetületeiben mutatkozó 
törések, feszültségek, romlások és negatív tendenciák nem a bűn esetei, hanem 
a bűn következményei. A keresztyén felfogás az embert Isten elé állítja, mert 
a bűnösség-ügy mindenek előtt és lényegét tekintve Isten-ügy. A bűn ugyan-
is az Istent felejtő, vagy a tudatosan Istentől elzárkózó ember létállapota.
A keresztyén bűnfelfogásnak meg kell őriznie egyénre irányultságát, de nem • 
a sajátos (önkényes) megítélés és az egyéni megoldások tekintetében, hanem 
az egyéni felelősség hangsúlyozásával. Mindenki egyénileg áll Isten előtt és 
kell számot adnia arról, hogy miként sáfárkodik a rábízott lehetőségekkel. A 
felelősség nem relativizálható a körülményekre, a speciális adottságokra, vagy 
más külső tényezőkre hivatkozva. 
A keresztyénségnek tudatosítania kell a maga számára és kifelé, hogy az ember • 
nem ismeri fel magától a bűn halálos mélységét és nem keresi magától a kiutat 
a bűnből, de ha keresné is, nem találhatná meg, mert egyáltalán nem léteznek 
emberi megoldások. Bűnös volta valódi tragédiájára akkor ébred rá, amikor 
úgy hallja meg a bűnbocsánat isteni üzenetét, mint ami feltétlenül rá vonat-
kozik.

568 Ch. Gestrich, Peccatum – Studien zur Sündenlehre, Tübingen 2003, 16.
569 Vö. Gestrich, i.m. 19kk.
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1.2 A bűn lényege a keresztyén felfogás szerint

A keresztyén felfogás megértéséhez először a bibliai bizonyságtételt kell szemügy-
re vennünk. 

Az ószövetségi bűnfogalom legvilágosabban az őstörténet (1Móz 1-11) egyes 
szimbolikus elbeszéléseiben rajzolódik ki (bűneset, Kain és Ábel, özönvíz és a 
toronyépítés). Ezek az elbeszélések azt mutatják, hogy az Istennel való kapcsolatát 
feladó ember, vagyis a teremtményt a teremtőnél többre becsülő ember, aki a kí-
gyóra (a teremtményre) hallgat és nem az Istenre, védtelenné válik az „olyanná 
lenni, mint az Isten” vággyal, a vetélytársat eltávolítani akaró indulattal, az erő-
szakossággal és a technikai teljesítőképesség okozta mindenhatósági mámorral 
szemben. 

Ezekben a történetekben éppúgy, mint az Ószövetség számos más helyén vilá-
gosan megfogalmazódik az a meggyőződés, hogy 

az ember bűnös volta az Istennel való kapcsolatának megromlásából ered és • 
feltartóztathatatlanul terjed tovább a szeretetlenség, a gonoszság, az önzés, a 
gőg, stb. formájában az embertársi kapcsolatokra. Ennek megfelelően az 
embertársaink ellen elkövetett vétkeink az Isten előtti bűnös voltunkra utal-
nak, sőt egyben Isten elleni vétkeknek is minősülnek.
a bűn és a halál szorosan összekapcsolódik, mondhatnánk G. Ebelinggel: „a • 
bűn lényegét tekintve halálos bűn”.570

A bűn általános emberi jelenség, mindenki érintett benne, „nincs, aki jót • 
cselekedjék” (Zsolt 53,2), „mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő 
ifj úságától fogva” (1Móz 8,21).

Ezek az alapgondolatok megtalálhatók az Újszövetségben is. Jézus igehirdetés-
ében visszatérő gondolat, hogy Isten előtt minden ember bűnös. Azok is – s ezt 
külön hangsúlyozza Jézus –, akik a törvény megtartása miatt esetleg „fogyatkozás 
nélkülinek” éreznék magukat (Lk 13,1kk, Lk 18,13k). Pál bűnértelmezésére külö-
nösen is jellemző, hogy nem bűnökről, hanem egyes számban, bűnről beszél. 
Számára a bűn „végzet és cselekedet egyszerre”.571 Azt jelenti ez, hogy mindenki 
bűnös (Róm 3,9), s mint rabszolga alá van vetve a bűn uralmának, ugyanakkor 
bűnös cselekedeteit mindenki saját maga, és teljes felelősséggel hajtja végre. Ebből 
a helyzetből nem képes az ember a legszentebb igyekezettel, az Isten törvényének 
mégoly lelkiismeretes megtartása útján sem szabadulni, hanem egyedül Isten 
bűnbocsátó kegyelme által van menekvés a számára, ami Jézus Krisztusban vált 

570 G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens I., Berlin 1986, 370. Vö. H. W. Wolff , 
Anthropologie des Alten Testaments, Berlin 1980, 109kk.

571 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, Neukirchen-Vluyn 1998, 76.
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nyilvánvalóvá teljes érvénnyel és véglegesen. Az ember bűnös volta azzal válik 
igazán tragikussá, ha elutasítja a Krisztusban számára felkínált isteni kegyelmet. 
Vagyis az újszövetségi bűnértelmezés szerint az ember nem pusztán Isten előtt, 
hanem a kegyelmes Isten előtt bűnös. A kegyelem elutasítása egyet jelent a bűnös, 
istentelen állapot választásával. Az elutasítás megnyilvánulhat abban is, hogy az 
ember a cselekedetek oldalán próbálja a bűnkérdést megoldani és azzal áltatja 
magát, hogy sikerült, holott a megoldásnak egyáltalán nem erről az oldalról kell 
elindulnia.

Az Újszövetség döntő üzenete, hogy a bűn és a halál ellen eredménytelenül 
küzdő ember számára van lehetőség a szabadulásra, mert Jézus szabadítóul jött 
erre a világra. Különböző képeket használ a Biblia ennek megértetésére.572 Ilyen a 
rabszolgaságból való megszabadítás képe (Mk 10,45), ami szerint Jézus önfeláldo-
zó halálával kivásárolta az embert a szolgasorsból (1Pt 1,18). Máshol a gazdasági 
életből vett képpel a visszafi zethetetlen adósság elengedéséhez hasonlítja az Új-
szövetség a bűnbocsánatot (Mt 6,12 szó szerinti fordításban: „És engedd el adós-
ságainkat...”; Lk 7,41kk). Ismét máshol mintegy bírósági tárgyaláson számíthat az 
ember arra, hogy Krisztusban van védőügyvédje (1Jn 2,1). Több helyen a betegség 
és a gyógyulás képe jeleníti meg a szabadságra jutás nagy változását (Mk 2,1kk). 
Végül a halálból való megelevenedés képe fejezi ki, hogy a bűnbocsánat az embe-
ri lét legalapvetőbb szükséglete (Lk 15,24).

Ha a Biblia egészét nézzük, Christof Gestrich szerint573 négy olyan alapvető meg-
állapítást tehetünk, amelyek mind az Ó-, mind az Újszövetségben érvényesek:

a) A bűnben mindig megtalálható a hitetlenség mozzanata. Amikor vétkezik az 
ember, nemcsak azt nem engedi, hogy az embertársa felebarátja legyen, hanem 
„Istent sem hagyja Istenének lenni”. A felebarát helyére egy ellenségkép (a maga 
tárgyiasságában), az Isten helyére pedig valamilyen bálvány (isteni tulajdonságok-
kal felruházott teremtmény) kerül. Másutt Gestrich sajátos megfogalmazással él: 
„A bűn képtelenség arra, hogy úgy fogadjuk el a teremtményeket, amint azok te-
remtményi méltóságuknak és helyüknek megfelelően önmagukban léteznek. A 
bűnös ember magát sem képes ilyen módon értékelni. Másokat pedig csak úgy 
fogad el, amint azok a saját szemléletmódjába beleillenek.”574 Önmagát látja min-
denben. Azt fogadja el a körülötte levő világból, ami megfelel az elvárásainak, ily 
módon mindent és mindenkit önigazolásra használ fel. Istenre is hasonlóképpen 
tekint. Olyanná akarja formálni (és csak olyanként tisztelni) Őt, amilyenként 

572 A következőkhöz lásd M. Sievernich, Schuld und Vergebung, in: Wege zum Menschen 2005/4, 
302k.

573 Gestrich, i.m. 182k.
574 Ch. Gestrich, Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, Tübingen 1996, 232k. 
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magára nézve a leghasznosabbnak gondolja. Ebben elmegy odáig, hogy teremt-
ményeket emel isteni rangra, amennyiben azok valami vélt jobbat kínálnak, mint 
Isten. Istent teremt tehát magának, s ezzel egyben meg is teremti a gonoszt, az 
ellen-, vagy alternatív istent. Így kettős értelemben is bűnössé válik: Isten helyére 
egy teremtményt tesz, s ahhoz mint istenéhez fordul, ugyanakkor maga is terem-
tőként lép fel, vagyis magát Isten helyére tolja. Ez utóbbi szempontra Michael 
Weinrich mutatott rá. Ezt írja: „Az ember kiszakítja magát teremtményi összefüg-
géséből. […] Lehetőség kínálkozik számára, hogy teremtővé váljon azáltal, hogy 
valami olyat hoz létre, ami nem létezett, és nem is szerepelt az Isten tervei között. 
Az a tény, hogy ő (az ember) csak azáltal teheti magát teremtővé, hogy valamit 
létrehív, aminek a létét nem akarta Isten, világossá teszi, hogy valóban teremtmény 
és nem teremtő. Az a tény viszont, hogy az ember a gonoszhoz kénytelen nyúlni 
ahhoz, hogy a teremtett világot valamivel kiegészítse, azt erősíti meg, hogy a te-
remtés valóban ’igen jó’ – semmi jó nem hiányzik belőle, amivel még ki kellene 
egészíteni.”575 Eszerint a bűn végső soron az első parancsolat megszegése két irány-
ban: az isten-alkotás mozzanata mellett mindig benne van az önistenítés („terem-
tő vagyok”) is. 

b) A második általános megállapítás a Szentírás alapján a bűnnel kapcsolatban az 
lehet, hogy egyedül Isten képes helyrehozni azt a rombolást, amit az emberi bűn 
okozott a világban. Nincs mód az emberi jóvátételre, vagy emberi erőfeszítéssel 
elérhető megtisztulásra, megszabadulásra a bűnből. A bűnös embert Isten kegyel-
me, s egyedül az szembesíti bűnös voltával. A belátásra való képtelenség is hozzá-
tartozik a bűn természetéhez. A megszakadt kapcsolat Isten és ember között azért 
nem állítható emberi oldalról helyre, mert a bűnös ember fél Istentől és Istent el-
lenségének tekinti. Minden vallásról elmondható, hogy az ember erkölcsi fogya-
tékosságainak kiküszöbölésére kínál valamilyen módszert. A vétkezőnek teljesí-
tenie kell bizonyos előírásokat ahhoz, hogy szabaddá válhasson. Enélkül nincs 
feloldozás. A keresztyénség a megváltás-vallások között egyedülálló abból a szem-
pontból, hogy „a bűntől való szabadulás ügyében mentesíti az embert mindenféle 
teljesítménytől, valamint abban, hogy Isten üdvözítő akaratát az egész emberiség-
re, az egész világra érvényesen hirdeti meg (1Tim 2,4; Róm 11,32). Több terhet nem 
vehetne magára Isten a világ megváltásával kapcsolatban, és nagyobb kegyelemben 
nem részesülhetne az emberiség, mint ami a keresztyén hit szerint megtörtént. 
[…] A keresztyénség a megváltást konzekvensen mint kegyelmet gondolta végig. 
Ebben egyetlen vallás sem múlhatja felül. Az általa hirdetett evangélium üzenete: 
isteni megbocsátás feltétel nélkül. A feltétel nélküliség abból a meggyőződésből 

575 M. Weinrich, Schuld und Sünde. Zusammenhänge und Unterscheidungen, in: J. Ebach et al. 
(Hg.), „Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern”, Gütersloh 2004, 88kk, itt 117k. 
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származik, hogy Isten maga tett eleget a mi feddhetetlenségünk helyreállítása 
érdekében teljesítendő követelményeknek.”576

c) A Szentírásból azt is egyértelműen megállapíthatjuk, hogy nincs a földön olyan 
ember, aki bűntől mentes lenne. A bűn kérdésében minden ember érintett. Ezt 
eleve mindenkiről feltételeznünk kell, senkit sem tekinthetünk kivételnek. Később 
az egyház (először Augustinus által kidolgozott formában) az eredendő bűnről 
szóló tanításban fogalmazta meg ezt az igazságot. Azt fejezte ki vele, hogy az em-
ber bűnössége az emberi lét gyökérbaja, továbbá, hogy független az ember egyéni 
döntésétől, valamint hogy a bűnösség az emberi élet minden területét meghatá-
rozó tényező.577 Mindez persze csak az előző pontban mondottakkal együtt ismer-
hető el. Mivel Isten kegyelme mindenkire feltétel nélkül érvényes, kimondható az 
igazság, hogy erre a kegyelemre bizony minden ember rá is van szorulva. Sokan 
megütköznek azon, hogy eszerint az embernek semmi rosszat nem kell tennie 
ahhoz, hogy bűnös legyen, másfelől meg nem kell tennie semmi jót, hogy kegye-
lemben részesüljön. Mindenképpen bűnös és mindenképpen kegyelemre érdemes. 
Miként jut az ember egyénileg a bűn állapotába? A katolikus egyházban haszná-
latos „áteredő bűn” kifejezés valami genetikai meghatározottságot, biológiai érte-
lemben vett öröklést sejtet. A felvilágosodott protestantizmus szociológiai értel-
mezéssel próbálkozott: minden ember az Édenen kívül születik meg. Olyan 
környezetben, ahol nem egyértelmű mindenki számára Isten közelsége és a Vele 
ápolt élő közösség. A „bűn birodalmába” (Albrecht Ritschl), azaz bűnös emberek 
közé érkezünk a megszületésünkkor. Ezért lehetetlen, hogy bárki is megőrizhesse 
ártatlanságát. A XX. század pszichológiája pedig a bálványimádás elkerülhetet-
lenségét fi gyelte meg a gyermek személyiségfejlődésében – magyarázatot adva a 
bűn sorsszerűségére. A gyermek a csecsemőkortól kezdődően a serdülőkor végéig 
a számára legfontosabb személyeket isteni természettel ruházza fel. Szerencsés 
esetben felnőttkorra az isteni Másik helyét valóban Isten foglalja el. Ez azonban 
csak akkor történhet meg, ha a korábbi, szükségszerűen felépült bálványok leom-
lanak. E magyarázatok arra keresik a választ, hogy mi módon részesül az egyén 
abból a tragédiából, ami kezdettől kíséri az emberiséget a története során. Tartal-
maznak igazságokat, mégis fogyatékosak. Ha jól akarjuk ugyanis érteni a bűnbe-
esés történetét, akkor nem történelmiesíthetjük. Az 1Móz 1-11. fejezeteiben nem 
történelmi elbeszéléseket találunk, hanem visszafelé irányuló próféciákat. Ott a 
mindenkori emberről van szó, aki kísérthető, mert szabad, és aki kész az Isten-
felejtésre, valamint a teremtmények és önmaga istenítésére.

576 Gestrich, Wiederkehr… 301k.
577 Vö. O. Weber, Grundlagen der Dogmatik I. Berlin 1977, 658.



III. Bűn • 361 

d) Végül még elmondható, hogy az Isten-felejtő életvitel (vétek) nem azonnal okoz 
zavart, vagy éppen szenvedést az embernek, hanem ellenkezőleg, úgy tűnik, mint-
ha nyereség származna belőle. „Amit azonban a vétkező mindjárt megtapasztal, 
az annyi, hogy az Istentől a teremtményekre sugárzó ragyogás eltűnik.”578 Az 
ember személye és cselekedete sötétté, vagy rikítóvá válik, elveszti világosságát, 
fényességét. Más szóval: nem látszik többé rajta Isten áldása, még ha nincs is egé-
szen híjával, mert hiszen „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra” 
(Mt 5,45).

2. A bűnkérdés előfordulása a lelkigondozásban

Sem a magyar köznyelv, sem a teológiai nyelv nem tesz pontos különbséget a bűn, 
mint állapot és a vétek, mint cselekvés között. Meg kell jegyeznünk, hogy a Biblia 
sem választja külön a bukott ember bűnös állapotát azoktól a gonosz, szeretetlen, 
Isten akaratával ellenkező cselekedetektől, amelyek ebből következnek. Mindkét 
szövetségről (Ó- és Újszövetség) elmondható, hogy nem különül el bennük az 
Isten iránti hűség és bizalom a neki való engedelmességtől az embertársi felelősség 
és szeretet terén. A bűn elidegenedés Istentől, a hozzá fűződő kapcsolat megrom-
lása – mondhatnánk egyszerűen így: kapcsolatvesztés Istennel. 

Miután ez a legalapvetőbb kötelék felbomlott, törékennyé, töredékessé és za-
varttá válik minden más kapcsolat az emberi életben. Mértékét veszti, szabályo-
zatlan lesz a viszonyulásunk a világhoz, embertársainkhoz és önmagunkhoz. 
Ezekben a kapcsolatainkban is bűnösen járunk el. A Teremtő és teremtmény között 
fennálló feszültség tovább gyűrűzik, és mindenütt feszültséget teremt. Az emberi 
élet konfl iktusterhes, zavarodott volta és az ember bűnössége között tehát közvet-
len összefüggés van. Ennek tudatosításában pótolhatatlan segítséget nyújthat a 
lelkigondozó. Azt azonban nem teheti, hogy ő mondja bűnösnek a másik embert. 
A bűnnel kapcsolatban egyetlen indikatívusz bízatott ránk: a bűnbocsánat üze-
nete. Ezt akkor is megszólaltathatjuk, ha a másik még nem jutott el bűnössége 
belátására (vö. Mk 2,5).

Talán a legkonkrétabban akkor kerül szóba az ember bűnös volta a Szentírásban, 
amikor éppen a szentségéről és igaz voltáról van rendíthetetlenül meggyőződve. 
Az emberi tökéletességtudat, a függőség, kiszolgáltatottság, tehetetlenség és rá-
szorultság tagadása teszi leginkább láthatóvá az ember bűnösségét, mert ilyenkor 
kimondatlanul is kinyilvánítja, hogy nincs szüksége Istenre. Ekkor lehet a lelki-
gon dozás is szembesítő, de nem az ítélkezés, hanem a felelős szeretet hangján. 

578 Gestrich, Wiederkehr… 183.
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Valahogy tudatni kell az önigazult emberrel, hogy valójában feleslegessé akarja 
tenni a maga számára Istent és az ő kegyelmét. 

Isten megigazító szeretetét feltétel nélkül elfogadó viselkedésünkkel érzékeltet-
hetjük a legérthetőbb módon az emberekkel. Ez nem is csak lehetőség, ez köteles-
ség a lelkigondozásban. Magatartásunknak, ha halványan is, de utalnia kell arra 
a közeledési módra, ahogyan Isten fordul a bűnös emberhez.579 Isten bűnt leleple-
ző módszere a kegyelem meghirdetése. Akit Isten jósága nem indít megtérésre 
(Róm 2,4), azt nem fogja az ítélete sem jobb belátásra bírni. Az elfogadó, beleélő 
viszonyulás a lelkigondozó részéről többszörös haszonnal jár: azonnal bemutat 
egy alternatív szemléletbeli lehetőséget, megteremti továbbá a bizalmi alapot 
ahhoz, hogy szavakkal is közvetíthető legyen az evangélium, ezeken felül nyitottá 
és elfogadóvá is teszi a másikat mindarra, amit a lelkigondozó kínál neki.

Ma szaporodnak a lelkigondozást igénylők között a nárcisztikusan sérült em-
berek, akik nem a felettes-énjük szigora miatt szenvednek, hanem az én-ideáljuk-
kal kapcsolatos fantáziáik beteljesülésének elmaradása, a sikertelenségeik teszik 
kiábrándulttá és reményvesztetté őket. Önkritikus kérdéseik inkább a mulasztá-
saikhoz kapcsolódnak, nem pedig bizonyos tettekhez, vagy életszabályok, isteni 
parancsok és tilalmak áthágásához. A bűntudat helyébe a szégyenérzet lép.580 Míg 
korábban pl. a házastársi hűtlenségét úgy értékelte a megbánó fél, hogy megszeg-
tem a házasságtörés tilalmát, paráznaságot követtem el, addig ma ugyanerre azt 
mondják a legtöbben, hogy nem vigyáztam eléggé a házasságomra, nem jól sze-
rettem a páromat. Nem vétkeztem, hanem rosszul tartottam kézben a dolgaimat, 
ezért nem sikerültek úgy, ahogy szerettem volna.581 Az ilyen embereknek nem 
segítünk azzal, ha alázatra intjük őket, vagy ha fejükre olvassuk Isten törvényét. 
Jobban tesszük, ha érzékeltetjük velük, hogy milyen furcsa világ állna elő, ha 
minden az ő kívánságaik szerint, vagy az ő ellenőrzésük mellett történne. Meny-
nyivel jobb, hogy Isten tartja kézben a dolgainkat!

Lelkigondozói beszélgetésekben gyakran vallanak a hozzánk fordulók olyan 
cselekedetekről, amelyek a mi erkölcsi felfogásunk szerint bűnöseknek számítanak 
(pl. titkos házasságon kívüli kapcsolat, anyagi visszaélések, mások szándékos 
félrevezetése, gyűlölködés, tudatos szembefordulás Istennel stb.). Amennyiben 
maguk is bűnnek tartják ezeket, akkor sok esetben igazolást, vagy felmentést 

579 H. Lemke, Seelsorgerliche Gesprächsführung. Gespräche über Glaube, Schuld und Leiden, Stutt-
gart 1992, 107.

580 Vö. Tomcsányi Teodóra, Bűn, bűntudat, szégyen, in: Uő., Amikor gyönge, akkor erős, Budapest 
2002, 27kk. A szerző részletesen foglalkozik a bűntudat és a szégyen kapcsolatával, s kimutatja a szé-
gyen nárcisztikus jellegét. Megállapítja, hogy „a szégyen általában elvonja az én fókuszát a bajba jutott 
másiktól, és visszairányítja az énre” (uo. 42.).

581 Vö. G. Hartmann, Lebensdeutung, Göttingen 1993, 98.
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várnak a lelkigondozótól, ezért a megértés minden jelét egyetértésként könyvelik 
el. Ha viszont – s ez sem fordul ritkán elő – a lelkigondozó részéről eleve feltétele-
zik, hogy elítélően reagál majd, akkor a legkülönbözőbb módokon igyekeznek 
elrejteni vétküket a lelkigondozó elől. Ismernünk kell a leggyakrabban alkalmazott 
technikákat:582

a felelősség tagadása: a vétkes a körülmények áldozatának tünteti fel magát,• 
az okozott kár, vagy sérelem tagadása, ill. lekicsinylése,• 
az áldozat, ill. sértett vétlenségének tagadása: a felelősség átruházása részben • 
vagy egészen a sértettre, az ő sem különb, ill. ő is hasonlóan szokott viselked-
ni mentség hangoztatása,
erkölcsi kötelességre, elvárásokra, kényszerítő körülményekre hivatkozás: pl. • 
lojalitás egy harmadik személlyel szemben, magasabb tekintélyre utalás, vá-
lasztási lehetőség hiányára hivatkozás,
a cselekedetet elítélők hibáztatása: támadó védekezés az ódivatúság, álszent-• 
ség, rosszindulat, értetlenkedés vádjával.

A iskolaalapító amerikai pszichoanalitikus, Karl Menninger, a pszichoterápiás 
munka sikertelenségének egyik okát abban látja, hogy a terapeuták úgy vélik, hogy 
hallgatniuk kell a bűnről. Szerinte még a depressziós betegen is segít, ha valódi 
bűnöket sikerül megnevezni az életéből. Nem gyógyulhat meg az az ember, aki 
nem győződött meg arról, hogy igenis „őrizője az ő atyjafi ának” (vö. 1Móz 4,9). 
Csak a bűn elismerésével nyílik meg a lehetőség a változtatásra és a megkönnyeb-
bülésre.583 Az is indokolja a bűnkérdés tematizálását a segítő folyamatban, hogy 
az emberek többsége nem képes eredményesen és egészségesen megbirkózni bű-
nössége tudatával. Hárít, tagad, bagatellizál, csak ne kelljen szembenézni vele. A 
feladat valóban nem könnyű, ezért Peter Kutter azt javasolja, hogy a gyász-munka 
mintájára „bűn-munkáról”584 is beszéljünk, amiben – miként a gyászfolyamatban 
– sokaknak külső segítségre is szükségük van. E problémakörben a lelkigondozás 
sokkal árnyaltabb megoldási lehetőségeket kínálhat, mint a pszichoterápia.

A lelkigondozásnak sem feladata a leleplezés, de a belátásra segítés és az etikai 
orientálás igen. Ez egyrészt abban áll, hogy a lelkigondozó olyan szeretetteljes 
légkört teremt a beszélgetésben, hogy a másiknak ne kelljen kényszert éreznie az 
önvédelemre, hanem lehessen félelem nélkül őszinte. Másrészt pedig abban, hogy 
alternatív értelmezési lehetőséget kínál és segít a döntéshozásban. Úgy történhet 

582 Vö. B. M. Weingardt, „…wie auch wir vergeben unseren Schuldigern”, Stuttgart 2003, 100. Az itt 
található felsorolást vesszük alapul.

583 Idézi Weingardt in: i.m. 89k.
584 P. Kutter, Lösbare und unlösbare Schuldgeschichten, in: K. Finsterbusch/H. A. Müller (Hg.), Das 

kann ich dir nie verzeihen! Göttingen 1999, 30.



364 • Ami bennünk végbemegy

ez, hogy a tanácskérőt rávezeti, hogy a másik oldalról, a sértettek (embertársak és 
Isten) felől is megpróbálja átélni és értelmezni a történteket. Perspektíva-átvételre, 
perspektívaváltásra készteti őt. Ezt követően igyekszik felnyitni a szemét az isteni 
rend meglátására. Természetesen óvakodnia kell közben a moralizálástól, ezért az 
Isten gondolatának a kifürkészése is „perspektíva-átvétellel” mehet végbe,585 vagyis 
annak képzeletbeli felépítésével a bibliai kijelentés alapján, hogy az adott tényeket 
hogyan látja, miként ítéli meg Isten, és mit tanácsolna megoldásként az embernek. 
Ki fog derülni, hogy a tanácskérő által elképzelt Isten nem az, aki Jézus Krisztus-
ban jelentette ki magát. Sokkalta szülő-formább (szigorúbb, vagy közömbösebb), 
mint amilyen a valóságban. Nem jó, ha az ember saját ideáljaihoz (felettes-énje 
tartalmaihoz, vagy erre a képre formált istenéhez) igyekszik alkalmazkodni, sem 
az nem szerencsés, ha az éppen aktuális közvéleményt tartja magára nézve köte-
lezőnek, hanem az Isten által szabott életrendhez kell igazodnia. Ekkor fogja jól 
érezni magát az életben. Ezért a lelkigondozás nem követheti a pszichoterápia li-
berális humanista felfogását, ami minden rendszabályt relativizál, beleértve az 
isteni életrendet is. 

Fontos szempont itt, hogy az Isten és az emberek ellen elkövetett vétkeket ki kell 
mondani. Az érzések a szavak által kerülnek igazán napvilágra és válnak befolyá-
solhatókká. A bűnnel kapcsolatban – ha valóban rendezni akarjuk – döntést is kell 
hozni, ami elképzelhetetlen a bűn pontos megnevezése nélkül. Hasonlóképpen a 
bűnbocsánat is kimondásra szorul, nem elég elfogadó magatartással érzékeltetni 
a megbocsátást. Ha van rá mód, akkor a folyamatot ki kell terjeszteni a lelkigondo-
zói beszélgetés keretein kívülre is úgy, hogy a vétkes bocsánatot kér attól az em-
bertársától, akit megbántott, kivéve, ha ezzel újabb sértést, vagy fájdalmat okozna 
neki. A bűnkérdés akkor jut nyugvópontra, ha a sértettek lehetőséget kapnak a 
megbocsátásra. Itt megint az ember-ember és az Isten-ember kapcsolat két síkjá-
ra kell gondolnunk. Az Isten előtti megbánás fontosabb ugyan, mint a kapcsolat-
rendezés az embertársakkal, de ez utóbbit nem teszi feleslegessé. A fontosabb fél 
részéről, Isten felől bizonyos a megbocsátás is, amelynek meghirdetésére felhatal-
mazása van a lelkigondozónak.

Ezzel szemben a pszichoterápia nagyon tehetetlen a valóságos bűnnel, ill. a 
megalapozott, reális bűntudattal kapcsolatban. A létanalízis képviselői, más pszi-
choterápiás irányzatok követőihez hasonlóan, nem foglalkoznak a morális botlá-
sok, vagy elhajlások nyomán támadt bűntudat kérdésével, de azt fontos feladatuk-
nak tekintik, hogy az embert bűnös voltának tudatára ébresszék, és képessé tegyék 
ennek a tudatnak az elhordozására. Annak reményében teszik ezt, hogy – amint 

585 A svéd valláspszichológus, Sundén „szerepfelvételről” beszél ebben az összefüggésben. Lásd H. 
Sundén, Religionspsychologie, Stuttgart 1982, 38.
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Gion Condrau fogalmaz – „az az ember, aki egzisztenciális bűnösségét elismerte 
és a lelke mélyén (nemcsak intellektuálisan!) elfogadta, szabad marad a neurotikus 
bűntudattól. Megszabadul az úgynevezett felettes-éntől is, amely nem egyéb, mint 
idegen normák kiszolgálása. […] Az egzisztenciális bűnösség sem büntetéssel, sem 
megbocsátás által nem távolítható el a világból. A pszichoterapeutának nem áll 
szándékában a valóságos bűn eltörlése, amint gyakran szemére vetik, hanem abban 
támogatja a pácienst, hogy ’személyes’ bűnösségét úgy fogadja el, mint ami hoz-
zátartozik egyéni élete szerkezetéhez.”586 A logoterápia részéről Elisabeth Lukas 
nem lát más megoldást a valóságos bűnre, csak a jóvátételt.587 Ennek – szerinte – 
három formája lehetséges. Történhet közvetlen bocsánatkéréssel attól, akit meg-
bántottunk, szükség esetén kiegészítve az okozott károk megtérítésével. Ha ez nem 
lehetséges, mert már nem él, vagy elérhetetlen (esetleg megközelíthetetlen) a meg-
bántott fél, vagy pedig visszafordíthatatlan az okozott sérelem, akkor a jóvátétel 
irányulhat más személyekre is szeretetteljes fi gyelmesség és jócselekedetek formá-
jában. Végbemehet a jóvátétel kivételes esetekben „morális szinten” úgy, hogy a 
sértő fél őszinte megbánást tanúsít. Az ilyen bűnbánat belső átalakulást idézhet 
elő, s az élet legkülönbözőbb területeire kiható szemléletváltást eredményezhet 
(pl. mélyebb önismeret, alázat, nagyobb őszinteség, stb.).

Tiszteletre méltóak ezek a terápiás kezdeményezések, de egyúttal azt is mutatják, 
hogy ebben a kérdésben mennyire együttműködésre szorul a pszichoterápia a 
lelkigondozással. Az emberi bűn spirituális vetületének kizárása ugyanis óhatat-
lanul egysíkúvá teszi a megközelítését a terápiás-segítő folyamatban.

3. Megbocsátás egymásnak

Gyakran előfordul a lelkigondozói beszélgetésekben, hogy egy megbántott, becsa-
pott, megsértett, megalázott ember fordul hozzánk, akit az zavar, hogy nem tud 
megbocsátani, pedig nagyon szeretne, mert tudja, hogy ez hozná el az igazi meg-
oldást az adott problémára. Más meg amiatt feszült, attól vannak esetleg testi 
panaszai is, mert nem akar megbocsátani, valójában csak az együttérzésünkre, 
sajnálatunkra vágyik, vagy megerősítést akar kapni arra, hogy joggal haragszik az 
elszenvedett sérelmek miatt. A lelkigondozói segítségnek ilyen esetekben az a 
célja, hogy a kapott sebek elviselésére és megbocsátásra tegyen képessé. A pszicho-
terápia egyetlen irányzata sem ismerte föl eddig a megbocsátásban rejlő terápiás 

586 G. Condrau, Angst und Schuld als Grundprobleme der Psychotherapie, Frankfurt/M. 1976, 136., 
143.

587 E. Lukas, i.m. 187kk.
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hatásokat.588 Általában nem jutnak tovább annál, hogy a sértettség érzését, s annak 
mélységeit feltárják, kimondhatóvá tegyék, a feltámadó negatív indulatokat az 
igazi címzettek felé irányítsák, és a sértett önérzetét megerősítsék arra, hogy képes 
legyen sértettsége kommunikálására. A megbocsátás többet jelent ennél: a sértett 
fél felmentést ad az ellene vétőnek, tettét nem veti többé a szemére, személyének 
megítélésébe nem számítja bele a történteket, a következményeket semleges tör-
ténésekként kezeli, s a dolgot véglegesen lezártnak tekinti.

A lelkigondozás azért képesíthet megbocsátásra, mert arra az Istenre hivatkoz-
hat, aki az „istentelent megigazítja” (Róm 4,5), és aki „jóltévő a háládatlanokkal 
és gonoszokkal” (Lk 6,35). Nem ritkán fordul elő, hogy lelkigondozók elhamar-
kodott megbocsátásra veszik rá a tanácskérőt, vagy ő maga tanúsít túlzott hajlan-
dóságot erre. A megbocsátásnak meg kell érnie. Szükség van hozzá a negatív in-
dulatok, a düh, a harag, vagy akár a gyűlölet tudatosítására. Képessé kell válni 
továbbá empátiára a bántalmazóval kapcsolatban anélkül, hogy a megbántott saját 
személyét, jogos igényeit leértékelné, és egyszerűen megalázkodna az agresszor 
előtt. Az őszinte megbocsátáshoz erős önérték-tudatra van szükség. „A bizonyta-
lan ember nem képes a megbocsátásra.”589

Reinhard Tausch egy felmérésében vizsgálta, hogy mi teszi nehézzé a legtöbb 
embernek a megbocsátást, és melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek végül 
megbocsátásra indítanak.590 

Azt találta, hogy a megbocsátás egyik akadálya a bosszúállás szándéka. Ez • 
közeli kapcsolatban állóknál fordul leggyakrabban elő. A sértett fél a bocsánat 
megtagadásával tudja a sértést úgy megtorolni, hogy közben ő maga nem esik 
ugyanabba a vétekbe, mint a másik. Viszontsértés ez, gonosztett nélkül. 
Mások azért képtelenek a megbocsátásra, mert túl gyakran eszükbe jutnak a • 
fájdalmas események, s ilyenkor a negatív érzelmek is teljes intenzitással új-
raélednek. Akinek súlyos megaláztatást kellett átélnie és közben nem volt 
módja védekezésre, többnyire ezzel az akadállyal küszködik. 
Késlelteti a megbocsátást, ha valakinek elégtételt jelent, ha sértettségével • 
uralkodhat a másik emberen, miközben a büszkeségéből, igazából nem enged 
egy jottányit sem. A megbocsátás a gyengeség, a megalkuvás jele lenne. Ha-
ragtartásával az ilyen ember az önérték-érzetét igyekszik erősíteni, vagy pedig 
a végleges elenyészéstől megmenteni. Egyúttal emlékezteti a másikat kicsisé-
gére, erkölcsi alacsonyrendűségére, kiszolgáltatott voltára. 

588 R. Tausch, Vergeben – ein bedeutsamer seelischer Vorgang, in: K. Finsterbusch/H. A. Müller 
(Hg.), Das kann ich dir nie verzeihen!? Göttingen 1999, 41. Kivételt képez a szisztémikus terapeuta B. 
Hellinger, aki a szülőknek való megbocsátást a gyógyulási folyamat fontos elemének tekinti.

589 P. Kutter, i.m. 23.
590 Tausch, i.m. 47kk.
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Nehezen bocsátanak meg azok az emberek, akik saját magukkal is elégedet-• 
lenek, kevéssé tudják elfogadni magukat. Őket megnyugtatja, lelkileg teher-
mentesíti, ha valaki mást vádolhatnak, ezért nem sietnek a megbocsátással. 
Ilyenkor gyakran a projekció is szerepet játszik a helyzet megítélésében, így 
a sértett több szándékosságot, nagyobb gonoszságot feltételez a másik tettének 
hátterében, mint amennyi valójában volt. 

Az imént felsorolt lelki akadályok kivétel nélkül azt példázzák, hogy a megbo-
csátás halogatása bizonyos mértékig „bűnrészessé” teszi az áldozatot. Mintha 
igazolnák az Efézusi levél fi gyelmeztetését: „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: 
a nap le ne menjen a ti haragotokon!” (Ef 4,26).

Megkönnyíti Tausch megfi gyelései szerint a megbocsátást: 
Könnyebben bocsát meg, aki képes a saját viselkedését reálisan értékelni, • 
értelmezéseit újragondolni és korrigálni. Őszinte önvizsgálat során eljuthat 
arra a megállapításra, hogy ő sem egészen ártatlan a történtekben. Az esemé-
nyek elemzése közben pedig kiderülhet, hogy vannak pozitívumai is a másik 
személyének és viselkedésének. 
Indíthat megbocsátásra, ha a sértett rádöbben, hogy a haragtartás neki is árt, • 
folytonos nyugtalanságot okoz, rengeteg lelki energiáját emészti fel, s úgy ítéli 
meg, hogy a megbocsátással visszanyerheti lelki békességét. 
Elősegítheti a megbocsátást egyszerűen az is, ha az események óta elegendő • 
idő telt el az emlékek elhalványulásához és az érzések lecsillapodásához. 
Közben esetleg a felek a kapcsolatuk szempontjából jelentősebb tapasztalato-
kat szereztek egymásról. 
Könnyebben megbocsát az a személy, aki kész és képes beleélni magát a másik • 
helyzetébe. Ezáltal megértheti a sértő személy indítékainak azt a részét, amely 
még az ő számára sem volt tudatos, és amely esetleg teljesen független kettő-
jük kapcsolatától. Segít a beleélésben, ha a sértett szeretetet érez az őt meg-
bántó személy iránt, és ha olyan baráttal, vagy segítővel oszthatja meg prob-
lémáját, aki mindkettőjük érzés- és gondolatvilágába bele tud helyezkedni. 
Végül, de nem utolsó sorban fontos indíték lehet a megbocsátásra az illető • 
vallási meggyőződése. Nemcsak azért, mert Jézus kéri, hogy ne csak „hétszer, 
hanem még hetvenszer hétszer” (Mt 18,22) is legyünk készek a megbocsátás-
ra, hanem azért is, mert magunk is bűnbocsánatból élünk. Lehetnek továbbá 
példaképeink a hívő emberek köréből, akik megbocsátó szeretetükkel tették 
gazdaggá környezetüket és a maguk életét.

A megbocsátást elősegítő tényezők sorában megtalálhatjuk azokat az alapele-
meket, amelyek tulajdonképpen minden megbocsátási folyamatban előfordulnak. 
Megfi gyeléseik alapján többen is leírták már ezt a folyamatot. Az általános véle-
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mény szerint jól megkülönböztethető lépésekre tagolódik. A lelkigondozói segít-
ségnyújtás is ezeknek a fázisoknak a mentén haladhat, ha a tanácskérő a megbán-
tottsága problémájával nem tud egyedül megbirkózni.591

a) Először szembesülnie kell az illetőnek a sértettségével és az ahhoz kapcsolódó 
negatív érzelmekkel (csalódottság, düh, gyűlölet, stb.), továbbá várakozásaival és 
kilátásaival, valamint azzal, hogy miként befolyásolta a sértés az önbecsülését. A 
lelkigondozás azzal könnyítheti meg ezt a folyamatot, ha visszajelzést ad a meg-
bántódás és a nyomában felébredt negatív indulatok természetes voltáról, továbbá 
ha utal szüntelen szeretetéhségünkre, amelyben embertársaink rendre cserben-
hagynak bennünket, ezért szorulunk rá Isten feltétel nélkül elfogadó szeretetére. 
Ennek az isteni szeretetnek az alapján állhat helyre az ember önérték-érzete, és 
válhat alkalmassá őszinte megbocsátásra. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne 
álljon elő „rövidzárlat” a megbocsátás folyamatában. Sok keresztyén ember az 
Isten szeretete által kötelezve érzi magát az azonnali bocsánat-adásra, néha még 
arra is, hogy a sértettség érzését távol tartsa magától. Pedig aki elfojtja, letagadja 
a bántódottságát, az nem lesz képes igazán megbocsátani. Az első lépés a megbo-
csátás útján – bármily ellentmondásosan hangzik is – az, hogy őszintén megvall-
juk: nagyon fájt a másik viselkedése, mély csalódást okozott, dühöt, gyűlöletet 
váltott ki bennem, legszívesebben azonnal bosszút álltam volna, egy pillanat alatt 
képes voltam kivetkőzni keresztyén mivoltomból, s a meggyőződésemhez méltat-
lan gondolatok és érzések forrongtak bennem, szégyellem is magam emiatt.

b) Második lépésben a sértő szemszögéből kell megvizsgálni a történteket. A meg-
bocsátásnak fontos része ez a perspektívaváltás. Segítségével egészen új megvilá-
gításba kerülhet, és új értelmet nyerhet a sértés ténye. Ráébredhet a sértett személy, 
hogy a sértés többnyire nem szándékos, kitervelt tett, hanem a védekezés egyik 
formája, amikor valaki önmaga féltése közben ejt sebeket másokon. Empátia révén 
a tettétől elvonatkoztatva látható meg a másik személy. Attól, hogy gonoszságot 
követett el, még nem mindenestől gonosz. Lehet, hogy nem is a sértett személyére 
irányult a bántó tett, vagy viselkedés. A megbántódás esetleg nem is adekvát válasz 
a másik tettére. Wilfried Härle szerint „a megbocsátás specifi kuma – képletesen 
szólva – abban rejlik, hogy a sértett bár látja és érzi a bántást, a tetten túl mégis az 
emberre tekint, aki megkülönböztetendő a tettétől […], vagyis különbséget tesz a 
bántás és annak okozója között, és az embertársi kapcsolatot fontosabbnak tartja, 

591 Az alábbiakban a Weingardt által összeállított szinopszist követjük. I.m. 116k. Vö. Horváth-Szabó 
K., Vallás és emberi magatartás, Piliscsaba 2007, 99kk.
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mint a bántó tetthez fűződő kapcsolatát.”592 A bűnbocsánat bibliai értelmezésében 
is középponti jelentősége van a személy és a cselekedet ilyen megkülönböztetésé-
nek. Isten megigazító tettének is ez adja a formális vázát.

c) A harmadik lépés döntésekből áll, amelyek a negatív érzésektől való eltávolodást 
célozzák. Ez részint az önsajnálat tudatos feladását jelenti, szakítást az áldozatsze-
reppel azáltal, hogy az illető határozott lépéseket tesz a probléma rendezésére. 
Részint pedig a sértőre irányuló agresszív indulatok legyőzésére vonatkozik. Ezek-
től az érzésektől csak úgy lehet megszabadulni, ha előbb kifejezzük őket. Szabad 
sírni a bántódástól, és panaszt emelni a bántalmazóval szemben. Ez igaz azokra az 
esetekre is, amikor valaki úgy érzi, hogy Isten bántotta meg. Az Istennel kapcso-
latos elégedetlenség többek között panasz-imádságban fogalmazható meg. Ebben 
a szakaszban történhet meg az érzések szavakba foglalása, és közlésük a sértő sze-
méllyel. Nem az indulatok kiöntéséről van már szó, amint az első fázisban történt, 
hanem annak elmondásáról, hogy mit élt át a sértett a másik viselkedése, vagy 
cselekedete nyomán. Miben és milyen mélységig érzi megbántva magát, és milyen 
érzések élnek benne a megbántója iránt. A megbocsátásnak azonban nem szabad 
függnie az ő reakciójától, mert elhatározáson alapul. Elhatározás nélkül viszont 
nem történik meg. Csak úgy magától nem játszódik le a megbocsátás folyamata.

d) A megbocsátás befejező lépése a kibékülés, a kapcsolat újrarendezése a másikkal, 
a közeledés kezdeményezése, nyitás a kommunikációra. Ebbe beletartozik, hogy 
a sértett mintegy elfogadja a sértést, magára veszi a teljes felelősséget a történtekért. 
A bűn átvállalásával felmenti a másikat. Akkor képes erre az ember, ha tudja, hogy 
az önérzetét ért támadás nem kérdőjelezheti meg az élete értelmét és értékét. Sze-
mélyének igazi értékeitől nem tudták megfosztani, azokat senki el nem veheti tőle. 
Azok ugyanis Istentől valók, ezért örök érvényűek. A megbocsátás felőli döntés 
komoly teljesítmény, az én erejének olyan megnyilvánulása, amellyel a sértett 
erősebbnek bizonyul az őt megbántónál, de annál az önmagánál is, aki képtelen 
volt a megbocsátásra.

A megbocsátás folyamatát elemző vizsgálatok azt mutatják, hogy nem csekély 
erőfeszítést igénylő tettről van szó, ezért szükség lehet hozzá egy megértő és támaszt 
nyújtó társra a lelkigondozó személyében. Fontos tudni azt is, hogy lélektanilag 
meghatározott szerkezete van ennek a folyamatnak: a fázisok nem ugorhatók át 
és nem cserélhetők fel, mindegyiknek a kellő mélységben le kell játszódnia. Ezért 
a megbocsátásra elegendő időt kell szánni ahhoz, hogy eredményes legyen.

592 W. Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 330k.
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4. Irreális bűntudat

Végül szólnunk kell még a pszichoterápiás irodalomban sokat tárgyalt irreális, 
hamis, vagy neurotikus bűntudatról. Míg a pszichoterápiát – mint láttuk – az a 
veszély fenyegeti, hogy a valódi bűntudatot is neurotikusnak, betegesnek véli és 
megpróbálja „kigyógyítani” belőle az embert, addig a lelkigondozó az ellenkező 
tévedésre hajlik, arra, hogy nem ismeri fel a bűntudat irreális voltát és csodálkozik, 
ha nem hat felszabadítóan a tanácskérőre a bűnbocsánat evangéliuma. 

Udo Rauchfl eisch a következőképpen tesz különbséget adekvát és beteges bűn-
tudat között: „Egészséges bűntudatról ott beszélhetünk, ahol az ember képes 
szembenézni a vétkei valóságos indítékaival. Neurotikus bűntudatot kell viszont 
feltételeznünk, ha az illető által megadott (s általa valóban ilyenként megélt) okok 
nem valóságosak, hanem tudattalanul arra szolgálnak, hogy konfl iktus-terhes 
háttértartalmakat elfedjenek”.593 Ugyanő másutt kifejti,594 hogy akár bagatellizálás, 
akár pedig dramatizálás útján történik a valódi feszültség elrejtése, egyaránt ne-
urotikus bűntudatról kell beszélnünk. Az előbbi a lelkiismereti működés alacsony 
fejlettségi szintje mellett fi gyelhető meg, amikor valaki mindig delegálja, mások-
ra hárítja a felelősséget a saját tettéért is (gyermekes „ő volt az”-reakció), bűnba-
kokat keres és nevez meg. A farizeusi, önigazult, ugyanakkor mások felett ítél kező 
kegyességben nem nehéz felismerni a bűnkérdés ilyen elintézési módját. Ha sonlóan 
gyakori a dramatizáló jellegű bűntudat jelensége, ahol a színre vitt lelki (lelkiis-
mereti) konfl iktus csak áttételesen kapcsolódik az igazi feszültséghez (pl. az anya 
a széltől is óvja gyermekét, mégis állandó lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy nem 
tett meg mindent a biztonságáért; igen gyakori a keresztyén emberek körében a 
szexuális elfojtáshoz kapcsolódó bűntudat). A bűntudat alapja nem valamely va-
lóban végbevitt tett, vagy elkövetett mulasztás, hanem a valóság helyét vágyak és 
félelmek szülte képzelgések töltik ki. Meg akar felelni olyan elvárásoknak, ame-
lyeket senki sem támaszt vele szemben, mert azt gondolja, hogy csak így nyerheti 
el mások megbecsülését és szeretetét. Ezért Helga Lemke szerint helyesebb lenne 
ezekben az esetekben irreális bűntudat helyett „bűnfantáziáról” beszélni, míg a 
bűntudat minden formáját megalapozottnak (azaz reálisnak) kellene tekinte-
nünk.595 A lelkigondozók számára tanulságos részletességgel és pontossággal írja 

593 U. Rauchfl eisch, Pastoralpsychologische Überlegungen zur Bewältigung von Schuld, in: I. 
Baumgartner (Hg.), Handbuch der Pastoralpsychologie, Regensburg 1990, 364. Magyarországon dr. 
Tomcsányi Teodóra foglalkozott behatóan a bűn és a bűntudat kérdésével valláslélektani és 
pasztorálpszichológiai nézőpontból. Ide vonatkozó tanulmányai összegyűjtve megjelentek in: uő., 
Amikor gyönge, akkor erős (Budapest 2002.) c. tanulmánykötetben. 

594 Uő.: Beziehungen in Seelsorge und Diakonie, Mainz 1990, 53kk.
595 H. Lemke, i.m. 100. oldalán található táblázatát közel szó szerint idézzük. 
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le a két jelenség közötti különbségeket. Ezek a következő táblázatban foglalhatók 
össze:596

Bűntudat Bűnfantázia

Bűnösségérzet normáktól függ és cseleke-
deteken alapul

szükségletek irányítják és 
szorongásból ered

Vonatkozási pont a normaadó tekintély az egyénnek magával szem-
ben támasztott igényei

Egyéni „szűrő” a normák iránti elkötele-
zettség mértéke

az elismertségtől való füg-
gés mértéke

Kiváltó ok normaszegés
(elsősorban aktív döntés és 
cselekvés által)

szeretethiány
(inkább passzív: függő, 
reaktív viselkedéshez kap-
csolódóan)

Követelményekhez járuló 
félelem

a normaadó tekintélyhez 
fűződő kapcsolat elvesztése

az emberekkel való kapcso-
lat elvesztése

Legyőzés módja 1. bűnvallás
2. bűnbocsánat-nyerés, 
kien-gesztelődés
3. a kapcsolat helyreállítása

1. felismerés
2. önértékelés megváltozása
3. magabiztosság

Eredmény a bűnösség tényének elfoga-
dása, a lelkiismeret megvi-
gasztalódása

a bűnfantázia feldolgozása, 
a lelkiismereti szorongás 
megszűnése

E különbségtétel után hasznos közelebbről is megnéznünk, hogy a fantázia-
alapú bűnösségérzetnek mely előfordulási formáira kell számítanunk a lel ki gon-
do zásban. Négy alapformáról számol be Michael Hirsch597 gazdag pszichoterápiás 
tapasztalatai és a szakirodalom áttanulmányozása alapján.

a) Érezhet valaki egyfajta alapbűntudatot csak azért, mert van, él, létezik. Olyan 
személyeket, akik valamilyen okból terhére voltak a szüleiknek, világra jöttükkel 
szenvedést, nehézségeket, esetleg soha le nem küzdhető hátrányokat okoztak nekik, 

596 Uo. 102k.
597 M. Hirsch, Schuld und Schuldgefühl, Göttingen 1998, 75., 128kk. A továbbiakban az ő leírását 

követjük.
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vagy valamilyen hiány pótlására szolgált a megszületésük, könnyen megszáll a 
feleslegesség érzése, a „csak tehernek, bajnak vagyok” tudata, illetve az a gyötrő 
gondolat, hogy én nem is vagyok, hanem csak az a funkció van, amit betöltök. 
Ilyen világosan csak kritikus helyzetekben fogalmazódik meg ez a kellemetlen 
érzés. Általában inkább szabadon lebegő bűntudat formájában van jelen a lélekben, 
és rendre hozzákapcsolódik az identitást érintő legkülönbözőbb életeseményekhez. 
Olyankor konkrét lelkiismeret-furdalásként tudatosul. „Ilyen globális bűntudatra 
vezethető vissza sok esetben a minden alapot nélkülöző kedvetlenség, depresszió, 
önbizalomhiány és negatív önértékelés tünete egészen a rejtett vagy nyílt szuici-
da litásig.”598

A végső megoldása minden bizonnyal abban található meg ennek a problémá-
nak, ha az illető elhiszi és átérzi, hogy Isten feltétlenül igent mondott a létére, sőt 
a megmaradására is, és ez a döntése visszavonhatatlan („megbánhatatlan” – Róm 
11,29).

b) Vitalitásból származó bűntudat. A vitalitás önmagában ártatlan dolog, sőt az 
életben maradás elengedhetetlen feltétele. „Az a gondolat vagy tapasztalat azonban 
már tilalom alá esik, így bűntudat forrásává válhat, hogy valakinek kárt okozok 
azzal, ha vitalitásomat kiélem, ill. hogy a kiéléssel szükségszerűen együtt járó, 
egyébként konstruktív agresszivitásommal rombolok.”599

A vitalitás azt jelenti, hogy az ember dolgokat birtokolni szeretne, a többiek 
között érvényesülni akar, naggyá (először természetesen csak felnőtté) szeretne 
válni, és igyekszik valamiképpen fölé kerekedni azoknak is, akiket szeret (először 
a szülőknek). Ha a szülők ellentmondó üzeneteket közvetítenek a gyermek felé, 
mint pl. „légy nagy, viselkedj felnőttesen!”, ugyanakkor a viselkedésük az ellen-
kezőjét kéri: „maradj engedelmes kisgyerek!”, ha a gyermekkel folyamatosan ér-
zékeltetik, hogy mekkora áldozatokat követel, milyen anyagi megterhelést jelent 
a nevelése, vagy ha a gyermeknek a testvérével kell mindig megküzdenie a szülői 
szeretetért, akkor várható, hogy állandósul a bűntudata, mert annak a kárára, azt 
legyőzve tud csak élni, akit szeretnie kellene. Gyakran előfordul, hogy a bűntudat 
csak akkor válik érezhetővé, amikor a szeretett személy meghal, vagyis amikor a 
„győzelem” végérvényessé vált.

c) Gyakori az elszakadási, önállósulási bűntudat. Akkor fenyeget, amikor a szülők 
saját tulajdonuknak, életük, személyük részének tekintik a gyermeket, akinek 
aggódva fi gyelik minden olyan lépését, mellyel egyéniségét, önálló voltát kívánja 

598 Uo. 128.
599 Uo. 192.
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hangsúlyozni. Az elszakadási törekvések ilyenkor mindig agressziót keltenek a 
visszatartókkal szemben. Az eredmény: minden saját siker, minden egyéni döntés 
és akció, amit a szülők nem könyvelhetnek el egyben a magukénak is, bűntudatot 
kell, hogy ébresszen. (A szexualitás pl. olyan területe az életnek, amely nem tarto-
zik a szülőkkel való kapcsolathoz, azaz kiemelten egyéni ügy. A szülő-gyermek 
viszony említett formája ezért gyakran vezet a szexualitás és a bűntudat összekap-
csolódásához). Az önállóság minden megnyilvánulása fájdalmat, szomorúságot 
okoz, s a cserbenhagyás, a hálátlanság, netán az „anyagyilkosság” gonosztettével 
egyenértékű.

d) Negyedik kategóriaként említi Hirsch a traumatikus bűntudatot. Olyankor 
keletkezik, amikor a gyermeket könyörtelen szigorral nevelik, fi zikailag bántal-
mazzák, esetleg szexuális erőszaknak teszik ki. Ezeknek az eseményeknek a nyo-
mán – érthető módon – szinte gyilkos indulatok ébrednek a gyermekben a brutá-
lis szülővel szemben, melyeket kiszolgáltatottsága miatt el kell fojtania. „Paradox 
dolog, hogy az eredendően vétlen áldozat […] súlyos bűntudattól szenved, míg a 
tettes sem bűntudatot nem érez, sem a bűnösségét nem ismeri el. A paradoxon 
azzal magyarázható, hogy az áldozat létfontosságú módon rászorul a tettesre. […] 
Magára veszi a bűnt – innen a bűntudata –, hogy a tettest szeretete tárgyaként 
megtarthassa.”600 A szülő betegsége, vagy halála esetén válhat gyötrelmessé a 
bűntudat, mivel a gyászoló nem érez szomorúságot, ahogy illene, hanem titkon 
örül bántalmazója elvesztésének. Valamelyest hasonló folyamat játszódik le akkor 
is, ha valaki egy szerettét hosszú ideig, nagy áldozathozatal árán gondozza, mi-
közben negatív indulatok halmozódnak fel benne a beteggel szemben. Valódi ér-
zéseit nem mutathatja ki, de később hibásnak érzi magát az ápolt személy halálá-
ért. Ugyanígy korábban huzamosan elfojtott agresszió lehet a hátterében sok özvegy 
szűnni nem akaró gyászának. Bűntudatukat rendszeres „temetőjárással” igyekez-
nek enyhíteni.

Bármennyire is nyilvánvaló bizonyos esetekben a bűntudat irreális volta, azt akkor 
is nagyon komolyan kell vennünk, mondhatnánk: „végső soron jogosnak kell 
tartanunk”.601 Nem szabad úgy tekintenünk, mintha minden alapot nélkülözne, 
s az illető csupán beképzelné magának. Minden bűntudatnak van ugyanis jogo-
sultsága, ha nem is olyan értelemben, amint azt a tőle szenvedő személy véli. Va-
lahol a gyökerénél agresszivitás, szeretetlenség, megbocsátásra való képtelenség, 
vagy önzés található, vagy legalább az önmegvetésnek valamely változata. Azon 

600 Uo. 259.
601 U. Rauchfl eisch, Pastoralpsychologische Überlegungen… 361. A következőkhöz lásd uo.
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kell fáradoznunk, hogy a kellemetlen és romboló érzések igazi tárgyaira rábuk-
kanjunk. A komolyan vétellel nyerhetjük meg beszélgetőtársunkat együttműkö-
désre a valódi okok feltárásában. Végső soron azt kell megtalálni, hogy hol jelenik 
meg – ha csak nyomokban is – az illető felelőssége. Ezek a mozzanatok jelölik ki 
azt a szabad teret, ahol az adott helyzeten változtatni lehet: aktív védekezéssel, 
megbocsátással, önelfogadással, vagy bizonyos adottságok respektálásával. Először 
ki kell szűrnünk mindazokat az elemeket, amelyekben egészen egyértelmű a ta-
nácskérő vétlensége.602 Minden irreális bűntudat mögött alapvetően valaki másnak 
a vétke áll, amit a bűntudat hordozója ellen követett el. Elemzés közben felszínre 
kerülnek azonban azok a mozzanatok is, amelyekben kétséges az „áldozat” ártat-
lansága. Fontos, hogy konkrétumokig jussunk el, s ne maradhasson a bűntudat 
„lekötetlenül”. 

Udo Rauchfl eisch két elkövethető hibára fi gyelmeztet. Az egyik az, amikor a 
segítő nem verbális üzenetek által, vagy szavaival erősíti a bűntudatot. Ez különö-
sen veszélyes depresszív betegeknél. Ilyen hatása van közvetetten annak is, ha a 
lelkigondozó mindjárt bűnbocsánatról kezd beszélni. A feloldozásból a tanácské-
rő bűnössége tényére következtet, mégpedig abban a fantázia-szülte formában, 
ahogy azt ő addig is gondolta. A bocsánatot persze nem tudja elfogadni, így nem 
marad más, mint a megerősített bűntudat. A másik hiba – ebbe is gyakran bele-
esnek a lelkigondozók –, hogy az önmagát kínzó, magának súlyos szemrehányá-
sokat tevő beszélgetőtársat a segítő megszánja és elkezdi védeni. Kétségbeesetten 
megpróbálja tompítani a megfogalmazások élét, ártalmatlannak feltüntetni a 
felhozott tényeket. A jó szándék nyilvánvaló: csökkenteni a szenvedő személy lelki 
terhét. Az eredmény azonban az, hogy az illető úgy érzi, hogy nem veszik a sze-
mélyét és a problémáját elég komolyan, és a lelkigondozó nem érti meg őt. Az ir-
reális bűntudattól szenvedő emberrel is csak úgy lehet kialakítani őszinte kapcso-
latot, ha a találkozás pillanatától folyamatosan átélheti, hogy minden, amit közöl, 
fi gyelemre méltó és igen lényeges a lelkigondozó számára. A bizalom alapján 
nyílik mód arra, hogy az érzések hozzákapcsolódjanak a nekik megfelelő esemé-
nyekhez, a tényleges bűn pedig bocsánatot nyerjen.

Sajnos a keresztyén nevelés is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy emberek hamis 
bűntudattal vívódva éljék egész életüket. Keresztyén szülők a nevelés számára 
hasznosnak vélt követeléseiket és tilalmaikat szívesen nyomatékosítják Isten te-
kintélyével. Ezzel az örökérvényűség magasságába emelnek olyan viselkedési 
szabályokat, amelyek egy bizonyos életkorra, vagy valamely egyedi élethelyzetre 
szóltak. Ha a keresztyén nevelés a normái érvényesítésénél kötelezné magát arra, 

602 Vö. M. Klessmann, Pastoralpsychologie, Neukirchen-Vluyn 2004, 609k.
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hogy magyarázatokat adjon a normák értelméről és felvilágosítást a mögöttük levő 
értékekről, akkor nyitva hagyná a növendékek számára a lehetőséget a felettes-én-
tartalmak későbbi újraértelmezésére, tudatos elfogadására vagy elvetésére. Irraci-
onális bűntudattal küszködő hívő emberek lelkigondozásánál az egyik legfonto-
sabb feladat ezért a felettes-én tartalmának az átvizsgálása és leegyeztetése Isten 
Igéjével, hogy lehetővé váljon az újbóli döntés bizonyos szentnek és megkérdője-
lezhetetlennek vélt parancsok, utasítások, tilalmak és elvárások tekintetében. 





D. AMINT A DOLGOKAT ÉRTELMEZZÜK 





I. VALLÁSOSSÁG ÉS LELKI EGÉSZSÉG

A bűn és a betegség, valamint a hit és a gyógyulás kapcsolatára a Bibliában számos 
helyen találunk utalást vagy hivatkozást.

Korábbi fejezetekben szóltunk a vallásosság fogalmáról, adósak vagyunk viszont 
a lelki egészség fogalmának meghatározásával. A legteljesebb defi níciók a lelki 
jóllét603 feltételeinek a mérlegelése közben egyaránt fi gyelembe veszik a belső, 
perszonális (pozitív önértékelés, kontroll-képesség) és a külső, szociális (közössé-
gi támasz, kedvező életfeltételek, kulturális minták) tartalékokat, melyek mozgó-
sításával az egyén megnyugtatóan, ill. sikerrel veszi fel a küzdelmet mind a belső, 
mind a külső eredetű egyensúlyzavaró hatásokkal. A XX. században a két szempont 
között határozott hangsúlyváltást fi gyelhetünk meg. A század első felében a za-
vartalan alkalmazkodás számított a lelki egészség fő kritériumának, míg mára 
egészen a szubjektív „hogylét”-re tevődött át a hangsúly. Vitathatatlan azonban, 
hogy mind a két összetevő, a külső és a belső egyformán fontos. A szakirodalom 
egyik legsokoldalúbb szempontrendszerét Buda Béla idézi (J. Dokutól), ami a lelki 
egészség következő tíz ismérvét tartalmazza:

„képesség a szeretet adására és elfogadására;• 
a társadalomban a biztonság és a státusz ’adekvát’ érzése;• 
a spontaneitás megfelelő mértéke, az érzelmi válaszok megfelelő skálája (pl. • 
harag, szomorúság, öröm stb.);
hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok és nem túl kevés);• 
gazdag fantáziavilág, mely a kreativitást segíti;• 
az önismeret és önítélés olyan foka, amely elősegíti a saját én és a másik ember • 
ártalmak utáni reparációjának megvalósítását, az ehhez szükséges képességek 
gyakorlását;
a tapasztalatból való tanulás képessége;• 
a csoport igényeinek teljesítési képessége, együtt azzal a választási szabadság-• 
gal, hogy ezt mikor és mennyiben teszi, fi gyelembe véve saját felelősségét, 
mint a csoport tagjáét;

603 Az újabb magyar nyelvű szakirodalom a „jóllét” (a well-being megfelelője) kifejezést és írásmó-
dot használja, hogy elkerülje a „jólét” szó életszínvonallal összefüggő áthallásait.
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az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját viselkedés vagy cselek-• 
vés hatására másokat illetően,
a saját és a mások testi szükségleteinek kielégítési képessége.”• 604

Két valláspszichológus kutató, Sebastian Murken605 majd Anette Dörr606 foglal-
ta össze, hogy a korábbi empirikus kutatások milyen szempontokból találták a 
vallást pozitív hatásúnak az ember lelki egészségére nézve. Hat ilyen szempontot 
neveztek meg, ezek a lelki egészség szinte valamennyi előbb felsorolt ismérvét 
érintik.

A vallási közösséghez tartozás, ha az nem csupán formális, • szociális támaszt 
jelent a tagok számára. Beletartozik ebbe az anyagi segítség éppúgy, mint az 
érzelmi feltöltődés lehetősége a szeretetteljes egymásra fi gyelés által, valamint 
pozitív, megerősítő visszajelzések az önérték-érzet elbizonytalanodásai idején 
(társadalmi mellőzöttség, kudarcok, betegség, stb.).
A vallás koherens élet- és világértelmezési rendszert kínál, s ezzel az ember • 
értelem-kérdésére, illetve az élet határhelyzeteiben felvetődő kérdésekre ad 
megnyugtató válaszokat. Vallásos értelmezési lehetőségek nélkül szinte fel-
dolgozhatatlanok a véletlenszerűen bekövetkező létmeghatározó események. 
Módot adnak egyfelől arra, hogy az emberi fantázia túllépjen a közvetlen 
érzékelhető valóságon és meglásson átfogóbb, új értelmezésekre alapot szol-
gáltató összefüggéseket, másfelől pedig kibővíti a saját tapasztalatok körét is 
azok tapasztalataival, akik korábbi időkben küszködtek a mieinkhez hasonló 
kérdésekkel és vallást tettek felismeréseikről (lásd bibliai bizonyságtétel).
A vallásosság alkalmazkodást is jelent egy meghatározott • viselkedési szabály-
rendszerhez. A morális szabályok részint a saját élet megóvására szolgálnak, 
részint pedig a társas kapcsolatok feszültségeinek a megoldását célozzák. A 
vallásos emberek nem teszik ki magukat fölösleges stressznek, keresik az 
embertársaikkal is a békességet, az ennek ellenére előállt konfl iktusokban 
pedig törekszenek a mielőbbi megoldásra. Konfl iktus-megelőző beállítottsá-
gukhoz tartozik, hogy tekintettel vannak arra, hogy viselkedésükkel mit 
okoznak másoknak.
Az • Isten tevőleges beavatkozásával számoló gondviseléshit csökkenti a kiszol-
gáltatottság érzését azokban a helyzetekben, amikor a legtöbb ember aggo-
dalmaskodik, vagy bosszankodik a tehetetlensége miatt. Az imádkozás azt a 
bizonyosságot erősíti, hogy a hívő ember áttételesen befolyással lehet a világ-

604 Buda B., Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Újabb tanulmányok a mentálhigiénés szem-
lélet és az elsődleges megelőzés témaköréből, Budapest 1998, 16.

605 S. Murken, Ungesunde Religiosität – Entscheidungen der Psychologie?, in: T. Frick/G. M. Klink-
hammer/S. Rink (Hrsg.), Kritik der Religionen? Marburg 1997, 157kk.

606 A. Dörr, Religiosität und psychische Gesundheit, Hamburg 2001, 52kk.
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történelem, de még a természeti történések alakulására is. Ez hatalmas biz-
tonságérzetet nyújt neki.
A vallásos emberek életében felfedezhető egy • pozitív alapérzés saját magukkal 
és a mindenség alapjával, Istennel kapcsolatban. Istentől kiválasztottaknak, 
elfogadottaknak, szeretetteknek érzik magukat, s ennek viszonzásaképpen 
bizalom él bennük létük alapja, Isten iránt. Nem kell tehát szoronganiuk.
A vallásos ember ismer • alternatív értékeket azokkal az értékekkel szemben, 
amelyeket a társadalom helyez előtérbe, és amelyeknek a megvalósításáért 
emberek agyonhajszolják magukat. A siker, a szépség, a hatalom, a gazdagság, 
az egészség helyett az alázat, a szerénység, a lemondás, a segítés, az áldozat, 
vagy a szenvedés vállalása a preferált értékei, emiatt nem kell részt vennie az 
előbbiekért folytatott ádáz küzdelemben.

A lelki egészség és a vallásosság összefüggéseinek a vizsgálata közben nem ha-
nyagolható el az a tény, hogy a lelki jóllét végső soron szubjektív állapotminősítés. 
Az objektív, mások állapotával egybevethető, illetve egy elképzelt ideális állapot-
hoz viszonyított minősítés kénytelen a lelki egészséget a betegség hiányával defi -
niálni. Pedig a betegség hiánya még messze nem jelenti szükségképpen a jóllét 
érzésének megjelenését. „Csupán az ember társadalmi kibontakozását munkáló 
egyedi-személyes eszközeinek a szabad használhatóságát jelenti, arról pedig mit 
sem mond, hogy van-e célja, útja, lehetősége és indítéka az ilyen kibontakozás-
nak.”607 A teljes-körű funkcióképesség mellett hozzátartozik még a lelki egészség-
hez egy nehezen meghatározható belső erő, vagy beállítottság, amellyel az ember 
igenli, és leélésre érdemesnek találja az életet. „Ilyen értelemben az az ember 
’egészséges’, aki akarja az életet és elviseli azt.”608 Ebben az esetben viszont már 
nem is elengedhetetlen feltétele a lelki egészségnek, hogy mindennemű zavar ki 
legyen küszöbölve. Zavarok, feszültségek, szenvedés ellenére is lehet igenelni az 
életet (2Kor 12,9). A keresztyén ember tudhatja, hogy Isten igenli, elfogadja az 
életét, és ezt elegendő alapnak tekintheti arra, hogy korlátozottságai ellenére ő is 
így viszonyuljon a saját életéhez. A hit tehát úgy is hozzásegíthet a lelki egészség-
hez, azaz egy magasabb szintű lelki jólléthez, hogy közben a pszichikus állapot 
mérhető jellemzőiben nem történik változás.

A pszichoterápiának is kezdettől fogva témája, hogy milyen összefüggés áll fenn 
az ember vallásossága és a lelki egészség között. Először a vélemények inkább 
világnézeti alapon fogalmazódtak meg és egy-egy terapeutának a pácienseivel 
kapcsolatban szerzett tapasztalatait tükrözték. Ezek a megfi gyelések igen értékes 

607 Pethő B., Pszichiátria és társadalmi ügy, Budapest 1986, 23.
608 M. Honecker, Grundriss der Sozialethik, Berlin/New York 1995, 87.
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eredményeket hoztak, de magukon viselik az adott terapeuta szemléletmódjának 
a bélyegét. Ismert nevű pszichoterapeuták pacientúrája ugyanis az illető szemé-
lyéről, felfogásáról, vagy munkastílusáról kialakult vélemény alapján válogatódik, 
ezért a tapasztalataik sem feltétlenül általánosíthatóak. Újabban már történtek 
objektívnek mondható vizsgálatok is a lelki zavarok és a vallásosság kapcsolatáról. 
A régebbi megfi gyelések és az újabb kutatások nyomán háromféle álláspont kü-
lönböztethető meg:609

A hitetlenség szükségszerűen lelki megbetegedéshez vezet, a lelki egészséghez • 
hozzátartozik a vallásosság.
A vallásosságnak neurotizáló hatása van, vagy lelki zavarok jele. A lelkileg • 
egészséges ember nem vallásos.
A hitetlenségnek nem szükségszerű, de lehetséges következménye a pszichi-• 
kus funkciózavar. A hit megszüntetheti ezeket a zavarokat. Előfordul azonban 
az is, hogy bizonyos vallásosság meglevő zavarok tüneteként értelmezhető, 
vagy pedig zavarokat idéz elő.

Vizsgálatok hosszú sora tanúskodik arról, hogy az első két állítás nehezen iga-
zolható empirikusan. A valóságot a harmadik álláspont tükrözi leghűségesebben. 
A kép azonban meglehetősen sokszínű attól függően, hogy a lelki egészség mely 
aspektusát helyezzük előtérbe (pl. a tűrőképességet vagy a fl exibilitást, a magabiz-
tosságot vagy a bizalmat, az önállóságot vagy a függőséget), vagy hogy milyen 
jellegű vallásosságról van szó, s az milyen egyéni személyiségstruktúrához kap-

609 A felsorolás nem követ kronológiai rendet. M. Utsch idéz egy holland kutatást (M. van Uden/J. 
Z. T. Pieper, Religion in Mental Health Care: Psychotherapists’ Views, In: Archiv für Religionspsychologie 
23. 2000, 264kk.), amelyben pszichoterapeuták nyilatkoztak a pácienseik vallásosságáról és annak 
hatásairól a lelki egészségükre. Ebben a kutatók négyféle összefüggést állapítanak meg: 

1) A negatív vallási szocializáció előidézhet neurotikus zavarokat és pszichés megbetegedéseket.
2) A vallásosság lehet segítség és erőforrás a megküzdésben és megóvhat valamely súlyosabb lelki 

megbetegedéstől.
3) Az is lehetséges, hogy a vallási szocializáció hiánya nyomán állnak elő különféle lelki zavarok. 

Erre utal az értelmetlenségérzés és a tájékozódási pontok hiánya a fi atalok életében.
4) A vallásosság csábíthat a világból való menekülésre. Segítségével konfl iktushelyzetek elkerülhe-

tők, vagy áthelyezhetők a vallás területére. Hosszútávon az ilyen hozzáállás neurotikus fejleményekhez 
vezethet. Vö. M. Utsch, Religiöse Fragen in der Psychotherapie. Psychologische Zugänge zu Religiosität 
und Spiritualität, Stuttgart 2005, 135, 161.

A vallásosság és a lelki egészség kapcsolatának vizsgálatáról szóló tanulmányok egyik meta-analízise 
arra az eredményre jutott, hogy a társadalmilag elismert vallási közösségekhez tartozó személyek, 
amennyiben nem egyoldalúan büntető hatalomnak tartják Istent, a vallásosságuk jellegétől függetlenül 
is jobb lelki egészségnek örvendenek, mint a nem vallásos emberek. Az elemzést végzők ezt érvényes-
nek tartják mind a pusztán intézményes keretekhez ragaszkodó, mind valamely vallás szemléletmód-
ját követő, mind pedig a személyes meggyőződéssel vallásos emberekre nézve. Vö. C. H. Hackney/G. 
S. Sanders, Religiosity and Mental Health: A Meta-Analysis of Recent Studies, in: Journal for the 
Scientifi c Study of Religion 42 (2003), 42kk. 
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csolódik. A felmérések kevéssé tükrözik továbbá azt, hogy a vallásosságnak milyen 
hatalmas jelentősége van az élet határhelyzeteiben, amikor csődöt mondanak a 
legegészségesebb emberek lelki védekező, ill. megküzdési technikái is. Végül a 
vallásosságnak rendkívüli szerepe van az objektív, mérhető lelki egészségen túl a 
szubjektív életérzés alakulásában: az elégedettség a pozitív alaphangulat, a bol-
dogságérzés tekintetében.

Vegyük sorra az álláspontokat, összegezve az eddig történt vizsgálatok eredmé-
nyeit.

1. „A hitetlenség lelki zavarokhoz vezet”

Ilyen egyértelműen és általános érvénnyel ritkán kap hangot ez a gondolat a pszi-
chológiában. Pedig ha áttekintjük a XX. század pszichoterápia-történetét, meg-
győződhetünk róla, hogy mindig voltak képviselői. 

Az úgynevezett harmadik bécsi iskola egyes képviselői (Wilfried Daim, Igor 
Caruso) szerint például a neurózisok610 hátterében mindig valamilyen hamis ab-
szolútum (vallási kifejezéssel: bálvány) áll. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy a klinikai pszichológia ma már jobbára mellőzi a 
neurózis fogalmát. A pszichoterápia korábban olyan, többnyire a magatartásra is 
kiható pszichikus funkciózavarokra használta, amelyek hátterében a gyermekkor-
ra eső igen erős, vagy hosszabb időn át ismétlődő negatív kapcsolati élmények 
húzódnak meg. Ezek annak idején feldolgozhatatlan lelki feszültséget okoztak, 
éppen ezért kiszorultak a tudatból. Elfojtásuk azonban rengeteg lelki energiát 
emészt fel. Ezen könnyít a neurotikus (hisztériás, kényszeres, szorongásos, hipo-
chondriás, stb.) tünet, amely az elfojtott konfl iktus szimbolikus kifejeződése, ál-
cázott tudatosulása. A neurotikus azért nem tud alkalmazkodni, illetve adekvátan 
viselkedni bizonyos helyzetekben, mert ilyenkor anakronisztikusan reagál. Visel-
kedése és átélése nem az aktuális szituációnak felel meg, hanem úgy válaszol, amint 
egykor gyermekkorában tette hasonló körülmények között.

1.1. Relatívumok abszolútizálása

Wilfried Daim az emberlét legfőbb, az állatvilágtól is megkülönböztető sajátossá-
gának azt tartja, hogy az ember „feltétlen módon képes viszonyulni az abszolút-

610 A neurózis fogalmához magyar nyelvű szakirodalomból lásd: Buda B./Oláh T./Pécsi T., Neurózis, 
Budapest 1988., Buda B./Füredi J. (szerk.), A neurosis változó arca, Budapest 1989.
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hoz”.611 Ennél még többet is mondhatunk: ez a viszonyulás nemcsak lehetőség a 
számára, hanem szükségszerűség is. Abszolútum nélkül képtelen létezni. Ameny-
nyiben nem irányítják rá a fi gyelmét az „objektíven abszolútra”, kénytelen abszo-
lutizálni valamit, ami egyébként csak relatív értékű alkotóeleme a teremtett világ-
nak. Objektív módon abszolút csak Isten lehet, aki a „Vagyok, aki vagyok” (2Móz 
3,14 vö. 20,4) kijelentéssel tudatta magáról, hogy nem tehető viszonylagossá, sem-
mihez, senkihez nem hasonlítható. Daim is hangsúlyozza, hogy az ilyen abszolú-
tum és a relatív dolgok között áthidalhatatlan minőségi különbség van. Ez egyrészt 
azt jelenti, hogy a relatívumok felől a legkoncentráltabb, a legerőteljesebb, a legin-
tenzívebb vallási igyekezet sem ér fel az abszolútig, másrészt pedig a legbuzgóbb 
imádat, a legteljesebb önalávetés sem emelhet valamit a relatívumok köréből az 
abszolút érvényűség szintjére. Sőt, ha az ember a relatívumok világából kiemel 
valamit (pl. gyermekkori fi xációk nyomán) és abszolutizálja azt, akkor hamisan 
fog viszonyulni a valóság minden eleméhez, vagyis a kapcsolata a valósággal 
konfl iktusterhes, feloldhatatlannak tűnő ellentmondásokkal teli lesz. Ilyen érte-
lemben a neurózis végső soron a bálványimádásra vezethető vissza, vagyis tulaj-
donképpen „konfl iktus Istennel”.612 A bálványimádó nem téved teljesen, amikor 
egy a teremtett világból vett értéknek fi gyelmet szentel. Láthatná benne szimbo-
likusan kifejeződni Isten ajándékozó szeretetét, de helyette azonosítja Istennel. 
Ezzel kettős hamisítást követ el: istenné tesz egy teremtményt, valamint a teremtett 
világ részévé teszi Istent. Közben abszolutizálja önmagát is, mert teremt (sicut 
Deus), mégpedig istent alkot magának. Kiigazításra szorul tehát Freud tanítása, 
mert nem a hetedik, a szexuális életet szabályozó, hanem az első és a második 
parancsolattal kapcsolatos visszaélés teszi az embert lelkileg beteggé. 

Senki nem kerülheti el, hogy az élete felnőttkorig terjedő szakaszában bálványai 
legyenek. „Az embernek, a fejlődése valamennyi stádiumában van abszolútum-
szférája.”613 Először az anya, majd az apa, ill. az ő szerepüket betöltő más személy, 
és/vagy a velük való kapcsolat szimbolikus kifejeződései, később a serdülőkorban 
kinek-kinek a saját személye bír ilyen jelentőséggel. Ha a „szignifi káns másikakkal” 
való kapcsolat, ill. annak bármely aspektusa, akár érzelmi túlfűtöttség, akár pedig 
érzelemszegénység miatt zavart szenved, és a gyermek kiszolgáltatott helyzeténél, 
valamint korlátozott lehetőségeinél fogva nem képes a zavar okozta kellemetlenség 
kiküszöbölésére, akkor elfojtás következik be. Ez minden bálványképződés me-
legágya. A tudattalanba száműzött igények és félelmek ugyanis arra kényszerítenek, 
hogy a valóság bizonyos elemeinek – amelyek áttételesen az adott vágyak kielégí-

611 W. Daim, Umwertung der Psychoanalyse, Wien 1951, 125kk., 151k.
612 Daim, Umwertung… 142.
613 Daim, Umwertung… 166.
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tését, vagy a félelmek mérséklését ígérik – több fi gyelmet szenteljünk, mint ameny-
nyire értékük alapján méltók lennének. A személyiségfejlődést óhatatlanul kísérő 
bálványoknak idővel össze kell törniük, relativizálódniuk kell – csak akkor egész-
séges az egyén lelki fejlődése. Ha valamelyikük uralma fennmarad, akkor megre-
ked a személyiség kibontakozása és ez későbbi lelki zavarok forrása lesz. Egészsé-
ges esetben a felnőttkorba érkezve Isten váltja fel a bálványok sorát: az abszolutizált 
relatívumok helyébe az objektív abszolútum lép. A hamis abszolutizálás, azaz „a 
bálványozás megakadályozza az ember adekvát találkozását önmagával és adekvát 
találkozását a külvilággal”.614 Élete beszűkül, zárttá válik, egy-szempontúvá lesz, 
és korlátozódik az alkalmazkodási képessége. A terápiás segítség célja ezért Daim 
szerint a személyiség „adekvatizálása”, aminek a legfőbb eszköze az igazság (az 
aléteia értelmében, amely igazság és valóság egyszerre) felfedése és elfogadtatása. 
Azonosítani kell a bálványként működő abszolútumot és a hozzátartozó valóság-
szférát és relatívvá kell tenni. Nem szétzúzni, megsemmisíteni kell, hanem be kell 
sorolni a relatívumok világában a neki megfelelő helyre. Megmaradhat ugyanis 
az az érték, amit hordozott, de csak a teremtési rendben neki járó jelentőséggel. 
Persze csak akkor kerülhet minden a helyére egy ember életvilágában, ha a terem-
tő és megtartó Isten tölti be az abszolútum szerepét, és Őáltala és Őreá nézve 
igazíttatik meg az emberi élet.

1.2. Életherezis

Hasonló nézeteket vall Igor Caruso is. Szerinte is a relatív dolgok abszolutizálása, 
azaz hamisítás útján áll elő a neurózis. Ezért a neurózist „metafi zikai élethazug-
ságnak”615 nevezi. Minden ilyen jellegű lelki betegségben az ember tudattalanul 
azzal áltatja magát, hogy megoldást talált az élete egy olyan problémájára, aminek 
valójában csak vallási megoldása lenne.616 Ezért a neurózis mindig az Istentől való 
elesettségünk tünete. A neurózis tulajdonképpen ál-vallás. Míg a valódi vallás a 
valóságon túli valóság irányába, vagyis a valóság érzékszervekkel nem fogható 
régiójába, egyszersmind e láthatatlan valóság igenlésével transzcendál, addig a 
neurózisban az ember valóságtagadással transzcendál. A neurotikus hitbeli „ug-
rásokat tesz”617 ott is, ahol a megismerhető valóságot kellene elfogadnia. Annak 
érdekében, hogy a vágyai teljesüljenek, és a félelmei csökkenjenek, nem veszi tu-

614 Daim, Umwertung… 267.
615 I. Caruso, Psychoanalyse und Synthese der Existenz, Wien 1952, 119.
616 Caruso, Psychoanalyse… 148.
617 Caruso, Psychoanalyse… 44.
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domásul a valóság egy részét, s elhiteti magával, hogy az nem is létezik. Valaminek 
a negligálása mindig együtt jár valami másnak a túlértékelésével, azaz a rendszer 
egészének a meghamisításával. Bizonyos részigazságok túlhangsúlyozása, valamint 
relatív értékek abszolutizálása miatt Caruso „életherezisnek”618 is nevezi a neuró-
zist. Pozitívuma, hogy karikatúraszerűen ugyan, de kifejeződik benne a vágyódás 
valamiféle abszolútumra. Kétségbeesett egyensúlyteremtési kísérlet, még ha az 
látszólagos is, és járulékosan további kellemetlenségeket okoz. Teljességgel értel-
metlennek kellene tartanunk a neurotikus tüneteket, „ha nem az abszolútum 
előli menekülésként és egyúttal az abszolútum iránti vágyakozásként fognánk fel 
azokat”.619 A terápiának le kell lepleznie a herezist, és el kell segítenie a pácienst 
oda, hogy kész legyen feladni relatív értékekből kreált abszolútumait. Caruso is 
rámutat, hogy ez semmiképpen sem jelentheti az élet beszűkülését, hanem éppen 
ellenkezőleg, kiteljesedéssel jár. Oda vezet, hogy minden érték, a legszerényebb és 
a legviszonylagosabb éppúgy, mint a legmagasztosabb és a legnélkülözhetetlenebb 
világossá válik és minden kényszer nélkül megélhető lesz.620

E két szerző gondolataiban tomista teológiai hatásként értelmezhetnénk, amikor az 
ember szellemi tevékenysége és a pszichikus, valamint szomatikus működés között 
közvetlen összefüggést feltételeznek, ha nem tudnánk, hogy az utóbbi évtizedek 
kognitív pszichológiai és pszichoterápiai kutatásai több szempontból is igazolták az 
ilyen kölcsönhatások létezését. Azt azonban nem gondolhatjuk, hogy minden ne-
urotikus zavar relatív értékek abszolutizálására lenne visszavezethető, vagy hogy 
minden ilyen téves abszolutizálásból valamilyen neurózis származna.621

1.3. Noogén neurózis

Viktor Emil Frankl – ennek az irányzatnak legközismertebb képviselője – is elis-
meri, hogy az értékválasztás konfl iktusai és az értelemtalálás akadályozottsága 
olyan egzisztenciális frusztráltságot okozhatnak, hogy ebben az állapotban köny-
nyen felerősödnek bizonyos rejtett neurotikus zavartünetek, vagy a megbetege-
désre való hajlam alapján ki is alakulhat a betegség. „Ilyen estekben, amikor 
végső soron egy szellemi probléma, valamely erkölcsi konfl iktus vagy egy egzisz-
tenciális válság áll kórokként az adott neurózis hátterében, noogén neurózisról 

618 Caruso, Psychoanalyse… 59., „Alapjában véve csak egyféle neurózis van: az életherezis.” Uo. 109.
619 Caruso, Psychoanalyse… 119.
620 Caruso, Psychoanalyse… 139.
621 Vö. V. Frankl, Th eorie und Th erapie der Neurosen., Wien/Innsbruck 1956, 124k.
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beszélünk.”622 Nem a szellemi szféra megbetegedéséről van szó, hanem a velünk 
született és az embervoltunkhoz lényegileg hozzátartozó értelemszükségletünk 
kielégítetlensége miatt „gyengélkedik” a létünk, elveszítjük céljainkat, motivált-
ságunkat és életkedvünket, melynek következtében pszichikusan, sőt testileg is 
esendőkké válunk. Frankl felfogása szerint a szellemi dimenzió magasabb rendű 
a pszichofi zikumnál, az emberlét egészét reprezentálja. Ha tehát az „egész” cél(té)
vesztett, kiegyensúlyozatlan, vagy konfl iktusoktól szenved, akkor az alacsonyabb 
dimenzió is részesül ebből a megterheltségből és a szervezet leggyengébb pontján 
működési zavarok jelennek meg. A pszichológus a szellemi dimenziót és annak 
transzcendáló működési módját vizsgálva sem beszélhet vallásról, vagy hitről, 
mert akkor a teológia területére lépne, ezért kénytelen értelemről, esetleg felettes 
értelemről szólni, amikor hittartalmakra gondol. A kijelentés útján nyert hittar-
talmak nem ragadhatók meg a pszichológia eszközeivel és a pszichoterápiás segít-
ség sem juttathat senkit ilyen tartalmakhoz. „Ha viszont – mondja Frankl – a 
hívés jelenségét nem Isten-hitként, hanem egy átfogó értelemben vett hitként 
fogja fel, akkor már teljesen legitim, ha a hit jelenségével foglalkozik, és próbálja 
megérteni azt. Ez esetben Albert Einsteinnel tart, aki egyszer azt mondta, hogy az 
az ember, aki megtalálta a választ az élet értelmének a kérdésére, vallásos ember.”623 
A hitkérdés helyére tehát az értelemkérdés kerül, ami a hétköznapi életben nagyon 
gyakran egyáltalán nem vallási jelleggel vetődik fel, de továbbkérdező, az adott-
ságok körét meghaladó, transzcendáló természete miatt a vallás irányába mutat. 
A hit mint értelemkeresés már megközelíthető a pszichológia eszközeivel. Persze 
a pszichológusnak meg kell állnia azon a ponton, ahol felvetődik, hogy honnan 
származik az értelem, vagy milyen fórum előtt kell felelnie az embernek az érte-
lemmegvalósításai tekintetében és van-e a létnek, avagy miben áll a lét végső ér-
telme. 

Nem azt mondja tehát Frankl, hogy a vallástalanság, vagy a hitetlenség juttat 
egzisztenciális krízisbe, hanem azt, hogy az értelemvesztés. Az az állapot, amikor 
a „való” (Sein) világ foglalja le az ember minden fi gyelmét, a mának, a pillanatnak 
él, és megszűnik számára a „kellő” (Sollen) vonzó ereje. Elhal az élet dinamikája, 
mert valójában nem az élv-elv (mint Freudnál), sem nem a naggyá válás vágya 
(mint Adlernél), de még nem is a birtoklási vágy (mint Frommnál) az emberi élet 
igazi hajtóereje, hanem a való és a kellő, a megvalósult és megvalósítandó lét kö-
zötti feszültség (noodinamika).

622 V. E. Frankl, Grundriss der Existenzanalyse und Logotherapie, in: Grundzüge der Neurosenlehre, 
Bd. II. 655kk. itt 707.

623 V. E. Frankl, Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, Freiburg etc. 1981 (6. 
kiad.), 94.
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Újabb kutatások megállapították, hogy az értelmetlenségérzésnek különböző 
súlyossági fokai vannak. 

A legenyhébb zavartünet a „• kalandkeresés”. A kalandvágyó emberek unal-
masnak, eseménytelennek, esetleg üresnek érzik a hétköznapjaikat, ezért olyan 
programokat terveznek maguknak, amelyekben van valami különleges, meg-
ismételhetetlen, vagy netán életveszélyes. Ezek a kihívások átmenetileg képe-
sek stimulálni az értelemérzést, de valójában az élmény intenzitása, nem pedig 
a tartalma kelti az értelmesség benyomását. Nem ritka az sem, hogy vallási 
intenzívélmények töltik be ezt a szerepet. 
Az értelemvesztés következő fokozata a • nihilizmus. Negatív értelemtapaszta-
lás ez. A nihilista abban lel értelmet, hogy mindent elvet, amit mások értel-
mesnek találnak. A cinizmustól, az anarchizmuson keresztül egészen a leg-
agresszívebb ámokfutásig rengeteg változata lehet. Sajátossága, hogy nemcsak 
önsorsrontó, hanem gyakran másokat is veszélyeztető jellege van. 
A legsúlyosabb állapotnak a • szellemi elsivárosodás látszik. Az ilyen emberek 
teljesen motiválatlanok, semmi nem kelti fel az érdeklődésüket, apatikusak, 
s gyakran esnek depresszív állapotba.624

Az értelmetlenség érzésétől szenvedő embereken egyrészt az segíthet, ha olyan 
életfeladatokat találnak, amelyekkel kapcsolatban egyértelmű a számukra, hogy 
más nem végzi el helyettük, viszont nem is maradhatnak teljesítetlenül. Ha vallá-
sos kontextusban még társul ehhez az a meggyőződés is, hogy Istentől származik 
a megbízatás, akkor ez többletmotívumot jelenthet. Másfelől, szintén Istenre te-
kintettel, beláthatja az ember, hogy minden életnek jel-értéke is van. Mint imago 
Dei, Isten lényéből tükrözhet valamit a környezete felé. Egyetlen továbbvetített 
fénysugár is értelmessé tud tenni egy emberi életet.

1.4. Isten-emberi önmagunk

Időrendben nem itt lenne a helye C. G. Jung felfogásának, a mai transzperszonális 
pszichológiára gyakorolt hatása miatt ismertetése logikailag mégis ide kívánkozik.

Gyakran idézik Jung 1932-ben, lelkészek előtt tartott előadását ebben az össze-
függésben, melyben azt mondta: „Az élete közepén túljutott, vagyis harmincöt év 
fölötti pácienseim között egyetlenegy olyan sem akadt, akinek végső problémája 
ne a vallási beállítottsággal lett volna kapcsolatos. Igen, végső soron mindegyik 
abba betegedett bele, hogy elveszítette azt, amit az élő vallás adott meg híveinek 

624 S. R. Maddi, kutatási eredményeit idézi T. Schnell, Implizite Religiosität. Zur Psychologie des 
Lebenssinns, Trier 2004, 43.
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minden korban, és egy sem gyógyult meg közülük ténylegesen mindaddig, amíg 
ismét szert nem tett saját vallási beállítottságára, aminek természetesen semmi 
köze a felekezethez vagy ahhoz, hogy milyen egyházhoz tartozik valaki.”625 Ez a 
megfogalmazás nem mond semmit arról, hogy miben áll a vallásosság és a lelki 
egészség kapcsolata, pusztán annyit szögez le, hogy – márcsak statisztikailag is 
– összefüggést kell feltételeznünk a kettő között. Az előbb ismertetett nézetektől 
(de Freudétól is) abban tér el lényegesen Jungé, hogy ezt az összefüggést nem a 
betegségfogalom, hanem az egészségfogalom felől közelíti meg. Elsősorban nem 
azon gondolkozik, hogy a vallástól való elidegenedettség miként vezet különféle 
lelki zavarokhoz – bár erre is tesz helyenként utalást626 –, hanem újra és újra azt 
teszi szóvá, hogy az egyéniség egészséges kibontakozásának olyan numinózikus 
irányító központja van (Selbst), amit a vallások Istennek neveznek, és amiről a 
vallási szimbólumok közvetítenek a leghitelesebben és a legközérthetőbb módon 
üzeneteket. Ahhoz, hogy vallásosságról beszéljünk, nem kell kapcsolódnunk 
egyetlen vallás tanrendszeréhez és életgyakorlatához sem, elég, ha az emberi lélek 
mélyére tekintünk, ott található ugyanis Jung szerint az isteni és az emberi valóság 
találkozási pontja. Ebből az erőközpontból táplálkozik minden vallásosság (leg-
alábbis ami a vallásosság dinamikáját illeti), ez jeleníti meg egyszersmind az igazi 
emberlétünk mintázatát, Krisztus-képűségünket, melynek „hasonlatosságára” kell 
formálódnunk, ha teljes életet akarunk élni. Igazi emberlét, egészség és vallásosság 
(Isten-kapcsolat) ugyanazt jelenti Jungnál. A Selbstünk, az ősvalónk, vagy igazi 
önmagunk, ami a létünk centruma, isten-emberi természetű. Nem találkozhatunk 
úgy magunkkal, hogy nem szembesülnénk az isteni valósággal, és nem valósulhat 
meg az igazi létünk (önmegvalósítás/önmegvalósulás) másképp, mint az isteninek 
az állandó jelenlétével és irányítása mellett. Egész-ségesnek lenni tehát azt jelenti, 
hogy az egésznek, az őskép, mintázat (archetípus) formájában már meglevő, s mégis 
megvalósítandó isten-emberi egységnek az uralma alatt élni. Jung fenntartja a 
lehetőségét annak, hogy valaki álmok, meditáció, elragadtatott állapotok, esztéti-
kai élmények, látomások, vagy pszichoterápiás kezelés útján jut archetípusos ta-
pasztalatokhoz, a legtöbb ember azonban nem tudja elviselni a közvetlen találko-
zást a Numinózummal, ezért számára a vallás, annak tanításai és rítusai bizto sítják 
azt a védett közeget, ahol mintegy kívülre helyezve, tárgyiasítva, s így bizonyos 
mértékig kontrollálható körülmények között találkozhat mindazzal, ami egyéb-
ként a lélek mélyén rejtezik. A vallás folyamatos gyakorlásának mentálhigiénés 

625 C. G. Jung, A pszichoterápia és a lelkészi tevékenység kapcsolatáról, in: C. G. Jung, A nyugati és 
a keleti vallások lélektanáról, Budapest 2005, 343.

626 Például ezt írja: ahol a vallás hiányzik „ott az orvosi tapasztalat és a szokásos emberismeret 
szerint pszichikus hiánytünetek lépnek fel.” In: C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, Zürich 
1962, 355.
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haszna van.627 Az emberek túlnyomó többsége számára mindenesetre ez az egyet-
len kínálkozó lehetőség arra, hogy teljesség felé haladó, egész-séges életet éljen. 
„Teljesen mindegy, hogy a világ mit gondol a vallásos élményről; aki részesül ebben, 
az egy hatalmas kincs birtokába jutott, ami az élet, értelem és szépség forrásává 
vált számára, és ami új fénybe vonta az emberiséget és a világot. Az ilyen emberben 
pistis (hit) és béke van. Hol van az a kritérium, amely megengedné annak kijelen-
tését, hogy egy ilyen élet nem törvényes, hogy az ilyen tapasztalások nem érvénye-
sek, és az ilyesfajta pistis pusztán illúzió? […] A végső dolgokat senki sem ismer-
heti. Ezért kell elfogadnunk azokat, ahogy tapasztaljuk őket. És ha egy ilyen 
tapasztalás hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az életet önmagunk és szeretteink 
számára egészségesebbé, szebbé, teljesebbé vagy értelmesebbé formáljuk, akkor 
nyugodtan mondhatjuk: ’Isten kegyelme volt’.”628

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Jung szerint egy olyan ember, aki távol 
tartja magát a vallástól és minden vallásitól (ha egyáltalán létezik ilyen személy), 
nem válhat igazán önmagává, hanem saját önös törekvései és a környezete által 
diktált elvárások rabságában kénytelen élni. A lelki egészség tehát azt jelenti, hogy 
folyamatban van a kiteljesedés, az egyénné válás. Állapottá csak az élet alkonyára 
válhat, amikor testi betegségek, gyengeségek fi gyelmeztetik az embert arra, hogy 
több az élet, mint a testi és pszicho-szociális jólét, vagyis nem „kifelé”, hanem 
„befelé” növekedve teljesedik ki. A külső leépülés, csak az „egészet” (Istent) és 
benne önmagát megtalált ember számára hordozható méltóságteljesen.

1.5. Transzperszonalitás

A mai pszichoterápiában mintha sokkal szélesebb körben élne tovább Jung gon-
dolkodásmódja annál, mint amekkora a komplex (jungiánus) pszichoterápia ré-
szesedése az irányzatok gazdag kínálatából. Nem közvetlen örökségként, hanem 
a humanista pszichoterápia továbbfejlesztése révén jelentek meg egészen hasonló 
nézetek és koncentrálódtak az úgynevezett transzperszonális pszichológia és pszi-
choterápia elméletében. Összefügg ez azzal is, hogy az utóbbi fél évszázadban a 
pszichológia emberképe általában is egyre jobban közelített a holisztikus szemlé-
lethez. A transzperszonális pszichoterápia a lelki egészséghez hozzáérti a pszichi-
kus funkció- és alkalmazkodóképességen túl a léttel kapcsolatos bizonyosságnak 
a társas kapcsolatokon, az életszituációkon, sőt az életen magán is túlmutató vo-

627 Vö. C. G. Jung, Pszichológia és vallás, in: C. G. Jung, A nyugati és a keleti vallások lélektanáról, 
Budapest 2005, 22kk., 58kk.

628 C. G. Jung, Pszichológia és vallás, in: C. G. Jung, A nyugati és a keleti vallások lélektanáról, Bu-
dapest 2005, 120k.



I. Vallásosság és lelki egészség • 391 

natkozásait. Az ember a legfontosabb, azaz a lelki jólétét (jóllétét) alapvetően 
meghatározó életfeladatait nemcsak a múltból hozott adottságok és a jelen körül-
mények fi gyelembe vételével, hanem a végkifejletük, az értelmük, az általuk betöl-
tött értékek súlya felől is mérlegeli és ennek a szempontnak is megfelelve kívánja 
betölteni. Akkor érzi rendben magát, ha ezt a tágabb kontextust, a személyes vi-
lágán túli valóságot is fi gyelembe vette. A humanista pszichológia egyik vezéralak-
ja, Abraham Maslow, a hatvanas évek végén felismerte, hogy az általa korábban 
leírt kétféle embertípus, a D-irányultságúak (akiket a „defi citjeik” határoznak meg, 
azok kiküszöböléséért küzdenek, ezért az „itt és most” világában élnek, gyakorla-
tiasak, realisztikusak, földhözragadtak, a hasznosság elvét tartják szemük előtt) és 
a B-irányultságúak (akik egyéni értékek mentén, belső célokat követve valósítják 
meg önmagukat, fölül tudnak emelkedni a pillanatnyi adottságokon és igényeiken, 
ezért önzetlenek) mellett megkülönböztethetők a transzcendálók (Z-irá nyultságú-
ak), akiknek az életét spirituális élmények határozzák meg, mindent az örökkéva-
lóság fényében látnak, egészlegesen szemlélik a világot, nyitottak a lehetőségekre, 
jóhiszeműek, belső békességet sugároznak és tiszteletet ébresztenek a környeze-
tükben.629 Az ilyen emberek egész-ségesebbek az egészségeseknél, mivel ők a 
személyfölöttin, a mindenségen tájékozódnak. S ez nem a ráérő emberek kedvte-
lése, hanem az igazi emberlétünk feltétele. Nélküle nem lehet etikus emberről 
beszélni. „A transzcendens, a transzperszonális nélkül betegekké, erőszakosakká, 
nihilistákká, vagy egyenesen reménytelenekké és apatikusakká válunk.”630  

A transzperszonalitás fogalmát Stanislav Grof, az irányzat másik jelentős életre 
keltője vezette be, majd a harmadik nagy elméletalkotó, Ken Wilber dolgozta ki 
hozzá az elméleti rendszert. A fogalomhoz több jelentésszint is tartozik. Bagdy 
Emőke hármat különböztet meg: 

a) „A transzperszonális mint motiváció, irányulás, keresés, törekvés, sőt felfelé 
törekvés és túllépési szándék.”631 

Az ember ezt az igényét a spiritualitásában éli meg, ami „az emberi psziché és 
minden lét egyetemes sémájának természetes és legitim dimenziója”.632 Ez a felfo-

629 Vö. A. H. Maslow, Z-elmélet, in: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, Ursus Libris 2006, 
21kk.

630 Helymegjelölés nélkül idézi Maslow-t M. Utsch, Religiöse Fragen in der Psychotherapie. 
Psychologische Zugänge zu Religiosität und Spiritualität, Stuttgart 2005, 91.

631 A három szempontot lásd Bagdy E., A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja, in: 
Pszichoterápia, 1996. március, 79kk. itt 83.

632 S. Grof, Das Heilungspotential aussergewöhnlicher Bewusstseinszustände. Beobachtung aus der 
psychedelischen und holotropen Th erapie, in: E. Zundel/P. Loomans (Hg.), Psychotherapie und 
religiöse Erfahrung. Konzepte und Methoden transpersonaler Psychotherapie, Freiburg etc.1994, 
168k.
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gás lényegi azonosságot feltételez az emberi lélek és a lét egy-egy dimenziója között. 
A spirituális élmény közvetlen és intenzív kapcsolatátélés egy, az érzékszerveink-
kel tapasztalható világon túli valósággal, amely hatalmasabb, átfogóbb és teljesebb, 
mint a mi létünk és világunk, és magában foglalja azt. Szokás megkülönböztetni 
a vallástól, amely tanításaival és normáival gyakran éppen akadályává válik a 
spirituális tapasztalatszerzésnek. Ideális esetben persze a vallásoknak ki kellene 
elégíteniük az emberek spirituális szomjúságát azzal, hogy közvetítenek a kapcso-
lat létrejötte ügyében Isten és az Istent kereső ember között. Maga a spirituális 
élmény azonban mindig az egyén és a túlnani valóság között tapasztalt közvetlen 
találkozás.633 A transzperszonális pszichoterápia ennek a létdimenziónak a mű-
ködési zavaraira összpontosítja a fi gyelmét, az ún. spirituális krízisállapotokra. A 
szerzők véleménye megoszlik abban, hogy mennyire különíthetők el az ilyen jel-
legű tünetek és a mögöttük levő folyamatok az egyéb pszichikus történésektől. 
Grof és Wilber az elkülönített kezelésük mellett érvel, míg Joachim Galuska szerint 
„minden pszichés zavar, legyen az neurotikus vagy pszichotikus, potenciálisan 
vagy reálisan aktiválja a transzperszonális szinteket, ugyanígy a transzperszonális 
zavarok a beteg személyiségének az egészében gyökereznek, s így kedvező kime-
netel esetén az egész személyiség továbbfejlődését és megváltozását eredménye-
zik”.634 A világos megkülönböztetés hívei is elismerik, hogy a pszichén belül nin-
csenek határok, a preperszonális, a perszonális és a transzperszonális szerve ződési 
szintek egymással érintkeznek és kölcsönhatásban vannak. Nem tévesztendők 
azonban össze az én-fejlődés kezdeti szakaszának szimbiotikus-mágikus vágyaival 
és félelmeivel összefüggő zavarok a spirituális krízisállapotokkal, amelyekben egy 
erős, konzisztens, határait ismerő és világos identitású én vesz részt. „A szellemi 
születésünk éjszakai tengeri utazáshoz hasonlítható, ami erős ént igényel, mely 
szembe tud nézni az individuális, a kollektív és a kozmikus árnyak világával.”635 
A csecsemő egységélménye az anyjával és a környezetével a szubjektum és az 
objektum megkülönböztetésének a hiányával függ össze, ezért nem hasonlítható 
a későbbi, transzcendálás révén átélhető misztikus egyesüléshez. Annak éppen az 

633 S. Grof, Das Heilungspotential aussergewöhnlicher Bewusstseinszustände, in: i.m. 197k. Wilber 
úgy tesz különbséget vallás és spiritualitás között, hogy bevezeti az exoterikus és ezoterikus vallás fo-
galmát. Az előbbi a vallás dogmáit, rítusait, viselkedési szabályait és egyéb külsőségeit jelenti, az utób-
bi a misztikus oldalát. K. Wilber, Esoterische Religion. Bewusstseinsentwicklung und Psychotherapie, 
in: E. Zundel/P. Loomans (Hg.), Psychotherapie und religiöse Erfahrung. Konzepte und Methoden 
transpersonaler Psychotherapie, Freiburg etc.1994, 291kk.

634 J. Galuska, Ganzheitliche stazionäre Th erapie transpersonaler Störungen, in: E. Zundel/P. 
Loomans, i.m. 278. Vö. J. Galuska/A. Pietzko (Hrsg.), Psychoterapie und Bewusstsein. Spirituelle und 
transpersonale Dimension der Psychoterapie, Bielefeld 2005, 19kk.

635 R. Jäger, Spirituelle Krisen – Ätiologie, Diagnose, Behandlung, in: M. Utsch/J. Fischer (Hg.), Im 
Dialog über die Seele. Transpersonale Psychologie und christlicher Glaube, Münster 2003, 123.
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ellentéte.636 Nem hallgatható el azonban az a tény sem, hogy a helytelen spirituális 
gyakorlat súlyos regressziót, s ennek nyomán pszichotikus jellegű zavarokat idéz-
het elő. Wilber nyomatékosan utal erre, amikor a transzperszonális tartomány első 
fejlődési szintjén az okkult zavarok lehetőségéről beszél, mivel ilyenkor a spiritu-
ális krízis alacsonyabb fejlődési szintekhez tartozó patológiákat mozgósít. A vál-
ságot többnyire az idézi elő, hogy az illető meggondolatlanul kísérletezik külön-
féle spirituális praktikákkal.637

Akkor beszélünk spirituális krízisről, amikor valaki keresve vagy keresetlenül 
találkozik a számára felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan és soha nem uralható 
ismeretlennel úgy, hogy nem vonhatja ki magát a hatása alól. Ez a szembesülés 
megbontja a tudatba fogható valóság és aközött a valóság közötti egyensúlyt, amiről 
nem veszünk tudomást, azaz úgy vesszük, mintha nem létezne. Az ismeretlen a maga 
titokzatosságában rettenetes is, ezért vagy menekülésre, vagy a tudat megváltozta-
tására késztet. Mint minden válság, ez is magában hordozza úgy az állapotrosszab-
bodás, mint a kiteljesedés, továbblépés lehetőségét. A transzperszonális pszichote-
rápia segítséget kínál a tudatosság olyan kiterjesztésére, amely az érzékszervekkel 
már nem tapasztalható valóság hathatós jelenlétével is számolni képes.638

b) „Transzperszonalitás mint élmény, ön- és valóságtapasztalás, különleges tuda-
tosság és tudatélmény.”

A terápia célja tehát a „holotrop” (Grof), a teljességtől meghatározott tudat ki-
alakítása. Minél gyakrabban átél valaki olyan megváltozott tudatállapotot, amely-
ben a tudat a szokásos realitásvizsgálati és -ellenőrzési módokat maga mögött 
hagyva úgy észleli a valóságot, hogy közben a teljességet, az örökkévalót is fi gye-
lembe veszi, sőt abból kiindulva ítéli meg a közvetlenül tapasztalható valóságot, 
akkor egy idő után „szokásává” válik a holisztikus gondolkodás. A kiterjedt tudat 
transzperszonális jellegében benne értendő, hogy itt nincs szó többletmeggyőző-
désről, olyan hittartalmakról, amelyek az élet különböző etikai, vagy értelmezési 
kérdéseiben eligazítanak, nincs szó isteni kijelentésről, hanem pusztán valóság-
észlelésre kell gondolnunk, ami a lehető legkülönbözőbb kreditív tartalmakkal 
telhet meg. Hogy mit jelent ez az ember szubjektív jólléte szempontjából, arra a 
pszichiáter Ch. Scharfetter kritikai elemzésében a következőket válaszolja: „A 
felettes tudat kifejlődése egyfajta egyénfölötti történésbe való feloldottság sejtését 

636 Vö. Wilber, Esoterische Religion, in: E. Zundel/P. Loomans, i.m. 308k.
637 K. Wilber, A pszichopatológia spektruma, in: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, 

239kk.
638 Lásd Ch. Grof/St. Grof, Die stürmische Suche nach Selbst. Praktische Hilfe für spirituelle Krisen, 

München 1991.
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jelenti. […] Kibontakozása nyomán az ember szabad lesz. […] Nem az a kívánatos, 
hogy kilépjünk a hétköznapi tudatból a felettes tudat irányába, hanem az, hogy a 
tudat az egyre tágabb tudatterületek integrációja révén fokozatosan kitágul-
jon.”639 

c) „Transzperszonalitás mint „magasabb rendű személyiségstruktúra és érettebb, 
integráltabb funkció, személyiségszintézis”.

A transzperszonális pszichológia személyiségfejlődési modellje szerint – amit 
részletesen Ken Wilber dolgozott ki640 – a teljesen kibontakozott, egészségesen 
fejlett személyiség három fő fejlődési szintet járt be: a preperszonális, a perszoná-
lis és a transzperszonális szintet. Mindegyik szint három-három lépcsőfokot fog-
lal magában. Az eddigi fejlődéslélektani felismeréseket foglalja össze az első két 
szint leírása, újdonságot a transzperszonális szint leírása jelent. Ezen a fejlettségi 
szinten válik képessé az ember arra, hogy betagolódva érezze magát a mindenség-
be és ezzel meghaladja egocentrikus önmagát. Félben marad a személyiség kibon-
takozása, ha nem jut el erre a szintre, ami azt jelenti, hogy csak az az ember élhet 
teljes életet, aki az istenivel közösségben, sőt egységben gondolkodik, érez és cse-
lekszik.

Teológiai szempontból feltűnő ebben a koncepcióban az abszolút immanentizmus. 
A keresztyén hit nem a világban fedezi fel az istenit, hanem azt az Istent ismerte 
meg, és vallja egyedüli Úrnak és Istennek, aki a világon kívülről, a mindenség 
Alkotójának a pozíciójából, szuverén módon jelentette ki, azaz mutatta meg magát 
az embernek. Nem világos, hogy a személyen túli miért kell, hogy mindjárt isteni, 
transzcendens is legyen (miközben a személyes isteni meg leértékelődik). Az iga-
zi misztériumnak egészen másnak kell lennie, mint bármi, ami ehhez a világhoz 
tartozik. Ezért nem is vizsgálható, de meg sem közelíthető a pszichológia eszkö-
zeivel. Az a pszichológiai irányzat, amely ezt nem tartja tiszteletben, könnyedén 
eltörli a határt a pszichológiai és vallás között, és a vallást pszichologizálja a pszi-
chológiát pedig szakralizálja. A pszichológia lehetőségei annak a megállapításával 
érnek el a határukhoz, hogy az ember transzcendensre nyitott lény és igénye is van 
arra, hogy a maga világán kívül találjon tájékozódási pontot az élete számára. 
Azzal azonban, hogy a tudatát a végtelen irányába kitágítjuk, még nincs garantál-
va ez a biztos kapaszkodó, éppen ellenkezőleg, egy teljességgel megfoghatatlan 

639 Ch. Scharfetter, Der spirituelle Weg und seine Gefahren, Stuttgart 1997 (4. kiad.), 41.
640 Rövid ismertetése: K. Wilber, A növekedés spektruma; uő, A pszichopatológia spektruma, in: 

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, 171kk.; V. Komlósi A., Nem vagy egyedül, Budapest 
1999, 91kk.
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szellemi horizont nyílik meg előtte, amelyre legfeljebb érzelmileg támaszkodhat, 
de értelemmel soha. Ugyanakkor veszélyeket is rejt a személyiség jól-rosszul mű-
ködő struktúráinak megbontása különböző technikák segítségével. Megtörténhet 
ugyanis, hogy nem jön létre egy új egyensúlyi állapot, és a lelki működés a koráb-
binál is zavartabb lesz.

1.6. Személyi érettség

Ennek a szemléletmódnak a bemutatásánál meg kell még említenünk az empirikus 
valláslélektani kutatások amerikai újraélesztőjének, Gordon W. Allportnak a nevét, 
jóllehet ő nem közvetlenül a lelki egészség/betegség és a vallásosság közötti kap-
csolatot vizsgálta, hanem az érett személyiség ideáltípusához kapcsolta a vallásos-
ságot, ill. a vallásosság érett formáját. Liberális presbiteriánus meggyőződésének 
megfelelően a vallás fogalmát nagyon tágan határozza meg, mégpedig úgy, mint 
„olyan érték keresését, amely minden dolog alapjául szolgál”, a vallásosságot pedig 
mint egy ilyen érték iránti személyes elköteleződést. Az érett személyiség képes 
úgy belsővé tenni életcélokat és ideálokat, hogy azok önálló motivációs rendszer-
ként működjenek benne.641 Ilyenkor az egyén anélkül szenteli oda magát az adott 
életfi lozófi ának, hogy közben személyi integritását, felelősségtudatát, vagy önál-
lóságát elveszítené. A vallások által kínált szemléletmód Allport szerint a legalkal-
masabb arra, hogy alapvető orientáló funkciót töltsenek be az ember életében.642 
Az érett személyiséghez érett vallásosság is tartozik. Ennek jellemzői Allport 
szerint:

diff erenciáló képességet ad, melynek segítségével az egyén a vallás különböző • 
aspektusait eltérően tudja megítélni. Lehet pl. pozitív a beállítottsága a val-
láshoz úgy, hogy közben bizonyos jelenségeket kritikával illet,

641 A személyiség érett voltának kritériumai Allport szerint 1) az én érzésének kiterjesztése – vagyis 
az én-központúság kikerül a fi gyelem gyújtópontjából, 2) meghitt viszony másokkal, 3) az érzelmi 
biztonság – ehhez tartozik az önelfogadás is, 4) a valósághű percepció, jártasságok és feladatok, 5) az 
én tárgyiasítása: önismeret és humor, 6) az egységesítő életfi lozófi a – elhívatottság, értékorientáció, 
vallásos érzés és fejlett lelkiismeret. Lásd in: G. W. Allport, A személyiség alakulása, Budapest 1997, 
307kk.

642 G. W. Allport, Th e Individual and His Religion: Psychological Interpretation, London 1950., 
valamint Uő., Persönlichkeit. Eine psychologische Interpretation, Stuttgart 1949. (angol eredeti 1937). 
Az itt mondottakhoz lásd J. A. van Belzen/U. Popp-Baier, Die Verbindung von Religionspsychologie 
und Persönlichkeitspsychologie bei Gordon W. Allport – eine methodologische Analyse, in: H. 
Moosbrugger et al, (Hrsg.), Religiosität, Persönlichkeit und Verhalten. Beiträge zur Religionspsychologie, 
Münster/New York, 1996, 65kk., továbbá S. Huber, Zentralität und Inhalt, Ein neues multidimensionales 
Messmodell der Religiosität, Opladen 2003, 25kk.
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szabad a hátterét képező organikus szükségletektől, „önmagáért való”, önál-• 
ló cselekvési és viselkedési motívumként működik (ezzel szemben az éretlen 
vallásosság eszközi szerepet játszik: félelmek, kívánságok, ösztönző erők 
szolgálatában áll, vagy azok legyőzésére szolgál),
összehangolt és igényes morális viselkedést hoz létre és tart fenn annak a • 
magatartáskódexnek az alapján, amelyet az adott vallás hagyományaiból 
merít,
minden más életfi lozófi ánál átfogóbb világszemléletet kölcsönöz, mivel a • 
végső kérdésekre irányítja a fi gyelmet,
integrálja az élet minden aspektusát és ezekből harmonikus egészet hoz létre, • 
ezért egész életen át megmarad az aktualitása,
érdeklődő, kész megújulni, nyitott az addig nem látott összefüggésekre, mert • 
nemcsak a saját látásmódja igazolását keresi, hanem kész új belátásokra is 
jutni, így nem törekszik rendíthetetlen meggyőződésre, sem abszolút igazsá-
gokra,
belülről (intrinzikusan) motivált, azaz nem függ más motivációs rendszerek-• 
től, hatása az élet minden területére kiterjed, értékpreferenciái minden más 
értékválasztást meghatároznak, ellentétben a kívülről motivált vallásossággal, 
amelyben nincs meg a hétköznapokra vonatkozó következményesség, meg-
élése esetleges, ill. bizonyos helyzetekhez és körülményekhez kötött, és nem 
vallásos jellegű indíttatásoktól (érdekérvényesítés, számítás, félelem, alkal-
mazkodás, stb.) függ.

Allport az „érett” és az „éretlen” megkülönböztető jelzőket később felcserélte az 
intrinzikus és extrinzikus643 megjelölésekkel, hogy az értékítélet-jelleget kikü-
szöbölje. Nyilvánvaló viszont, hogy a belső motiváltságú, meggyőződésen alapu-
ló, érdekektől mentes vallásosságot tartja érettnek és ezt találja összeegyeztethe-
tőnek az érett személyiséggel is. Tehát az érett személyiségű ember vallásossága is 
érett, azaz feltehetően intrinzikus beállítottságú, s az tekinthető érett személyi-
ségnek, aki belső meggyőződés alapján álló világ és életszemléletet képvisel, ami 
Allport felfogása szerint nagy valószínűséggel vallásos is lesz. 

Úgy összegezhetjük Allport nézetét, hogy szerinte a harmonikusan fejlett, érett 
személyiségű, azaz lelkileg egészséges ember vallásos is, mert az egészséghez ez is 
hozzátartozik. És az ilyen emberek vallásossága is egészséges. Tehát a lelki egész-
ség hat a vallásosságra és nem fordítva.

643 A magyar nyelvű, fogalmi apparátusát tekintve még kialakulóban levő valláslélektan extrinzik és 
intrinzik vallásosságról beszél, szerintem pedig a magyar nyelv „befogadóbb” a latinos formák iránt. 
A fogalmak meghatározását lásd először G. W. Allport/J. M. Ross, Personal Religious Orientation and 
Prejudice, in: Journal of Personality and Social Psychology, 1967, 432kk.
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2. „A vallásosságnak neurotizáló hatása van, 
vagy lelki zavarok jele” 

Ennek az álláspontnak az alátámasztására két érvet szoktak felhozni.644

Az egyik így hangzik: mivel a hit szellemi dolog és gondolati tartalma van, • 
ezért a pszichikus működés terméke. Tehát következmény, nem pedig ok. 
Legfeljebb arról lehet szó, hogy a lelki működés sajátosságai felbukkannak a 
hit megélésének és egyéni tartalmi hangsúlyainak a jellemzőiben, de a lelki 
egészségre nézve semmi jelentőséget nem tulajdoníthatunk annak, hogy 
valakinek milyen a világszemlélete. Ha feltételeznénk is valamilyen kölcsön-
hatást, ezen érvelés szerint akkor sem gondolhatnánk, hogy puszta vélekedé-
sek, látásmódok, elképzelések hiánya, vagy megléte olyan erővel hatnának az 
egyénre, hogy nyomukban patogén lelki konfl iktusok, ill. defi citek állhatná-
nak elő, vagy pedig meglevő betegítő feszültségek, ill. hiányok megszűnhet-
nének. A pszichoanalízis kezdettől fogva azt képviselte, hogy a tudatos „én 
nem úr a maga házában” (Freud).  
A másik érv az, hogy már önmagában az is kóros, de legalábbis erősen gyer-• 
meteg megnyilvánulásnak tekinthető, ha egy ember valóságnak tart valamit 
(és úgy számol vele, akként viszonyul hozzá), amiről nem bizonyítható, hogy 
az. Ennek megfelelően a vallásos hit elvesztése a gyógyulás jele. A hiszékeny-
ség és a különféle hitek arra vallanak, hogy az illető realitásérzéke még fejlet-
len, a gyermekkornak megfelelő szinten áll. A hitek elvesztése az érés folya-
matát indítja el, vagy lendíti előbbre, míg a hozzájuk való ragaszkodás 
akadályozza a fejlődést, ezért neurotizál. Egy látszatvalóságot, Freud kifeje-
zésével, illúziót próbál – elhárítások segítségével – fenntartani, hogy a reali-
tással ne kelljen szembesülnie.

Amikor Sigmund Freud a vallással kezdett foglalkozni, elsősorban a hétközna-
pi embert és az ő vallásosságát tartotta szem előtt, s azt találta, hogy a legtöbb 
vallásos ember úgy gondol az isteni gondviselésre, mint egy végtelen hatalmú, és 
korlátlan lehetőségekkel bíró jóságos apa gondoskodására, és úgy engedelmeske-
dik a kegyességi előírásoknak, tart be rituális szabályokat, mintha ez lenne a 
bűntudattól, szorongásoktól való megszabadulás kizárólagos eszköze. Ez utóbbi 
jellemző arra indította Freudot, hogy a vallásosság és a kényszerneurózis közötti 
hasonlóságokon elgondolkozzék.645 A rituális és életvezetési előírások aprólékos 

644 Vö. P. Lüssi, Atheismus und Neurose, Göttingen 1979, 158kk.
645 S. Freud, Zwangshandlungen und Religionsübungen, 1907., in: S. Freud, Werkausgabe in zwei 

Bänden (Hg. von A. Freud/I. Grubrich-Simitis), Bd. 2. Frankfurt/M. 1978., 193kk.
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betartása, valamint a megváltoztatásuk, vagy elhanyagolásuk nyomán keletkező 
szorongás arra enged következtetni, hogy ugyanolyan kényszercselekvésekkel van 
dolgunk, mint a kényszerneurotikusok esetében. A különbség csak annyi, hogy a 
vallási rítusoknak van valamiféle magyarázata (ha az átlagos hívő nincs is mindig 
tisztában vele), szimbolikus jelentése, míg a neurotikus kényszercselekmények 
elveszítették értelmüket, illetve a tudattalanba süllyedt, hogy milyen lelki folya-
matok szabályozására, vagy mely képzetek, érzelmek kifejezésére szolgálnak. 
Továbbá a kényszerbetegek tünetei egészen individuálisak, a vallási rituálék viszont 
közösségi ellenőrzés alatt állnak. Nem mondható ezek alapján, hogy a kényszer-
neurózis privatizált és eltorzult vallásosság? Maga Freud is hajlik erre a vélemény-
re. A szóban forgó tanulmányában így fogalmaz: „Ezen megegyezések és analó giák 
alapján megkockáztathatjuk, hogy a kényszerneurózist a vallásképződés pa to lo-
gikus ellentétpárjaként fogjuk fel, és a neurózist individuális vallásosságnak, a 
vallást pedig univerzális kényszerneurózisnak nevezzük”.646 Sőt tovább is megy 
ennél. Óvatosan azt a feltételezést is megfogalmazza, hogy a vallás a hívő embe-
reket megóvja a neurotikus megbetegedéstől. Az általános neurózis elfogadása 
ugyanis megkíméli a hívőt „attól a feladattól, hogy személyes neurózist alakítson 
ki.”647 A kétféle lelki folyamat azért alternálhat, mert mindkettőben az ösztönel-
fojtás eszközei a rituális cselekmények. Pusztán az elfojtandó ösztönök természe-
te tér el: a kényszerneurózis elsősorban szexuális, a vallás pedig inkább (bár nem 
kizárólag) egoisztikus ösztönös törekvéseket tart kordában.648 Ugyan nem mond-
ja ki Freud sehol, hogy minden hívő neurotikus, viszont mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a hívőket „kigyógyítsa” vallásosságukból. Szerinte az ödipális 
konfl iktus megoldatlansága és az ebből fakadó szorongások kényszerítik ki mint 
látszatgyógyírt a vallást, ha tehát ez a probléma a lélektan segítsége nyomán meg-
szűnik, akkor feleslegessé válik a vallás által kínált megoldás is.

Freud párhuzama a vallásosságnak egy külsőségekre szorítkozó, félelem- és 
vágyvezérelt megélési formáját valóban leleplezi, s kritikája ily módon önvizsgá-
latra indíthat és tisztulási folyamatok előmozdítója lehet. 

Itt kell említést tennünk a vallásosság és a lelki egészség negatív kapcsolatának 
másik esetéről, amit a mára közhasznúvá vált kifejezéssel, „ekkleziogén neurózis-

646 S. Freud, Zwangshandlungen…, in: i.m. 199.
647 S. Freud, Die Zukunft  einer Illusion (1927), in: S. Freud, Werkausgabe in zwei Bänden (Hg. von 

A. Freud/I. Grubrich-Simitis), Bd. 2. Frankfurt/M. 1978., 329kk.
648 Vö. H. Henseler, Religion – Illusion?. Eine psychoanalytische Deutung, Göttingen 1995, 19. Meg 

kell jegyeznünk, hogy E. Schaetzing, aki az „ekkleziogén neurózis” fogalmát bevezette, éppen arra lett 
fi gyelmes, hogy frigiditással, alhasi fájdalmakkal, vagy szülési nehézségekkel küszködő nők a keresz-
tyén neveltetésük nyomán és a vallásos beállítottságukhoz kapcsolódóan váltak szexuálisan gátláso-
sakká és produkálták az említett tüneteket. E. Schaetzing, Die ekklesiogenen Neurosen, in: Wege zum 
Menschen 1955, 97kk.
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nak”649 szoktak nevezni. Klaus Th omas meghatározása szerint ez a tünet-együttes 
„az élményfeldolgozásnak olyan zavara, amelyet keresztyén közösségekben egyéb-
ként elterjedt szűkös, törvényeskedő, pszeudokeresztyén nevelés okoz.”650 E bete-
gítő nevelés hátterében szigorúan dogmatikus keresztyén gondolkodás, félelmetes 
istenkép és rigorózus életszabályok állnak, melyek következtében a nevelés erősen 
tekintélyelvű és megfellebbezhetetlen követelményeket támaszt és azok megtar-
tását számon is kéri. Az a feltevés, hogy az ekkleziogén neurózis egyfelől fokozott 
depresszivitásban, másfelől vallási eredetű szorongásosságban mutatkozik meg, 
részben igazolódott az elvégzett empirikus vizsgálatok nyomán. A tradicionális 
keresztyén gyülekezetben a depresszivitás foka közepes mértékben volt magasabb, 
mint az átlag populációban, a plurális szemléletű gyülekezetben nyert adatok 
szerint azonban nem tért el. Úgy tűnik tehát, hogy a keresztyén gyülekezeti tagok 
általában hajlamosabbak a depresszív reakcióra, mint az átlagember. Nem biztos 
azonban, hogy az egyház közösségében szerzett tapasztalataik (pl. az ember bű-
nösségének a hangsúlyozása) nyomán alakult ki, vagy erősödött meg a depresz-
 szivitásuk. Lehet az is az oka, hogy az ilyen emberek nagyobb valószínűséggel 
kapcsolódnak be egy gyülekezet életébe, mert ott lelki támaszt, biztatást, bátorítást 
tapasztalnak. A hitmegélés módja esetleg éppen pozitívan befolyásolja a személyi-
ség működését ebből a szempontból. A szorongásosság tekintetében a kétféle 
gyülekezetben mért értékek jelentős eltérést mutattak, míg a gyülekezetek együt-
tes adatai egyértelműen alacsonyabb szorongást jeleztek, mint ami az átlaglakos-
ság körében volt mérhető. A tradicionális gyülekezet tagjai viszont jelentősen 
szorongóbbaknak (félelem Isten büntetésétől, kárhozattól, ördögtől, bűnök követ-
kezményeitől) mutatkoztak, mint a szabad gondolkodást preferáló gyülekezet 
tagjai. A dogmatikus és a moralizáló szemlélet tehát az egyházban szorongást 
indukál.651 A probléma súlyosabb ennél, mert katasztrofális következményekhez 
is vezethet. A pasztorálpszichológus-orvos, Klaus Th omas mintegy 2000 paciens 

649 A kifejezést E. Schaetzing használja először, in: uő, i.m. A témát további szempontokkal egészíti 
ki K. Th omas, Handbuch der Selbstmordverhütung, Stuttgart 1964, 299kk., majd H. Hark, Religiöse 
Neurosen. Ursachen und Heilung, Stuttgart 1984. Schaetzing szóhasználatában azonnal kifogásolta 
Th . Bovet, hogy túlbecsüli a neurotikus zavarok keletkezésében a nevelési hatásokat, s ezzel az egyház 
felelősségét is túlhangsúlyozza. Valójában már a korai gyermekkorban – amikor még vallásos nevelés-
ről aligha beszélhetünk – eldől, hogy valaki neurotikussá válik, vagy sem. A környezet moralitása 
ebben nem játszik döntő szerepet. Th . Bovet, Ekklesiogene Neurosen, in: Wege zum Menschen 1955, 
265.

650 K. Th omas, Ekklesiogene Neurosen, in: W. Arnold/H. J. Eysenck/R. Meili (Hg.), Lexikon der 
Psychologie, Bd. 1. Freiburg 1980, 447. Hasonlóan fogalmaz H. Hark, Religiöse Neurosen, in: I. 
Baumgartner (Hg.), Handbuch der Pastoralpsychologie, Regensburg 1990, 481.

651 A vizsgálati eredményeket lásd: H. Spring/H. Moosbrugger/Ch. Zwingmann/D. Frank, 
Kirchlicher Dogmatismus und ekklesiogene Neurosen, in: H. Moosbrugger et al. (Hrsg.), i.m. 153kk.



400 • Amint a dolgokat értelmezzük

kezelésének tanulságaként ezt írja: „Az ’ekkleziogén’ neurózisok lényegükből fa-
kadóan hordozzák magukban az öngyilkosság veszélyét, mivel bennük az általá-
nos neurotikus gátlások, a lelkiismereti gyötrelmek és a morális törvények révén, 
kiút nélküli szorult helyzetig fokozódnak. […] A lelkigondozó az örömhír hozója 
helyett őrré és az egyes vétkekről ítéletet mondó bíróvá degradálódik, aki az önál-
lóságot és az életteret tovább szűkíti. A növekvő belső gátlások és külső korláto-
zások börtönéből némely beteg már csak öngyilkosság által tud szabadulni.”652

Az ekkleziogén neurózis jelensége is megerősíti, hogy a pszichoanalízis vallás-
kritikája fontos fi gyelmeztetést tartalmaz a keresztyénség számára, mert a felszínes, 
rituálékban kimerülő vallásgyakorlást leplezi le, továbbá az egyháznak azokra a 
hatalmi megnyilvánulásaira mutat rá, amelyekkel tanításait, kultuszi és életsza-
bályait úgy igyekszik átadni a híveinek, hogy azok bennük kényszerítő erővel 
hassanak.

A pszichoanalízis második nemzedékében Erich Fromm már árnyaltabban 
gondolkozik a vallásról. A lelki egészségre károsító hatással szerinte csupán az 
autoriter vallás van, a humanisztikus vallást ezzel szemben egyértelműen pozitívan 
ítéli meg. Az autoriter vallást azért tartja pszichológiai szempontból tarthatatlan-
nak, mert az embert megfosztja „függetlenségétől” és „tökéletesen gyámoltalanná” 
teszi.653 Az ilymódon hatalmát és jelentőségét elvesztett embernek nem marad más 
lehetősége, mint az engedelmesség, melynek fejében úgyszólván „részesülhet” Isten 
hatalmából és élvezheti a Mindenható védelmét. A pszichoanalízis – mivel az 
embert értelmes megfontoltságra és szorongás nélküli szeretetre akarja felszaba-
dítani – nem helyeselhet ilyen vallásosságot. Fromm viszont nem gondolja, hogy 
minden rituális cselekményben a bűntudat és a szorongás elhárításának az eszkö-
zét kellene látnunk. Vannak olyan vallási rítusok, amelyek „nem elfojtott impul-
zusok elhárítását [célozzák], hanem éppen ellenkezőleg, olyan törekvéseket fejez-
nek ki, amelyeket az egyén értéknek fogad el.”654 A tisztálkodási rítusokat hozza 
fel példának Fromm. Ha egy ilyen cselekményt nem úgy fogunk fel, mint kötelező 
előírást, amelynek a megszegése esetén súlyos következményekkel kell számol-
nunk, s ezért szorongást kell éreznünk, hanem mint lehetőséget arra, hogy szim-
bolikusan kifejezzük óhajunkat a belső megtisztulásra, hogy azután még teljesebb 
koncentrációra és odaadásra legyünk képesek, akkor semmiféle kényszeres jellege 
nem lesz a rituális gyakorlatnak. S ezen felül arra még nem is tér ki Fromm, hogy 
a rituálék jó része nem is vágyakat fejez ki, hanem hálaadást a már elvett, vagy 
megtapasztalt javakért.

652 Th omas, Handbuch… 329.
653 E. Fromm, Psychoanalyse und Religion, Zürich 1981, 42k.
654 Fromm, Psychoanalyse und Religion, 114., lásd a továbbiakhoz ugyanitt 115.
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A humanisztikus vallás nemcsak nem betegítő hatású, hanem egyenesen segít 
az egyénnek erősségei kibontakoztatásában, a mindenséggel való egysége átélésé-
ben, és az embertársai iránti önzetlen megnyílásban. Mert ebben a vallásosságban 
az Isten – Fromm elképzelése szerint – az ember legkülönb erőinek, igazi ember-
ségének a szimbóluma, amit meg kell valósítania az élete során, s nem egy fölötte 
álló hatalom, akinek alá kellene vetnie magát.655

A másik középponti jelentőségű freudi gondolat a vallásról az, hogy a vallás 
létrehozza és segít fenntartani azt az illúziót, hogy teljesülhet, illetve máris teljesült 
az ember gyermekkorból hozott vágya a védettségre, biztonságra és a titkok meg-
ismerésére, ha Istenben mint hatalmas és gondoskodó Atyában mer bízni. Így 
mentesülhet a valósággal történő őszinte szembenézés minden kínjától és megkí-
mélheti magát a valóság megismerésével kapcsolatos egész életen át tartó fárado-
zástól. Persze, ha a valóság eleve csak az érzékszervekkel tapasztalható világot 
jelenti, akkor valóságtagadásnak, következésképpen betegesnek kell tartanunk 
minden hitalapon álló dacolást ezzel a valósággal, vagy minden értelmezést, amely 
nem a meglevőkből következtet, hanem isteni kinyilatkoztatásra hivatkozik.

A XX. század második felében, Donald W. Winnicott felismerései nyomán, az 
illúzió fogalma a pszichológiában gyökeres jelentésváltozáson esett át.656 Eszerint 
nemhogy nem egészségtelen, hanem a külső valósággal történő kapcsolattartáshoz 
egyenesen elengedhetetlen, hogy a belső és a külső világunk között létrejöjjön egy 
„átmeneti tér”, amely olyan tartalmakkal telik meg, amelyeken keresztül hatni 
tudunk a valóságra, és amelyek letompítják, elviselhetővé teszik a valóság ránk 
gyakorolt hatásait. Mivel a valóság félelmetes, életet veszélyeztető vonásai kísérik 
a felnőtt létünket is, sőt tudjuk, hogy egyszer végső megadásra is kényszerítenek, 
mindig rászorulunk a kiszolgáltatottságunk megszüntethetőségét ígérő „illúziók-
ra” a külső és a belső világunk közötti térben. Ezek nélkül teljesen megbénulnánk, 
és folyamatos rettegésben kellene élnünk. Winnicott, mint a pszichológusok álta-
lában, nem feszegeti a tartalmi kérdéseket, még kevésbé a tartalmak objektív va-
lóságosságának, vagy igaz voltának kérdését, megmarad annak formális megálla-
pításánál, hogy illúziók, víziók, mítoszok nélkül nem tudunk élni, mert a valóság 
csak ezek szemüvegén át fogható fel és fogadható el a számunkra. Egy mai pszi-
choanalitikus, Heinz Henseler továbbvezeti ezt a gondolatot és azt mondja, hogy 
így nyer értelmet számunkra a világ. De mi is érdekel bennünket, a valóság maga, 
netán az igazság, amiben a valóság tükröződik? Egyik sem – vallja Henseler –, 
hanem a valóság, amint minket érint, ahogy számunkra értelme van. A dolgok 

655 Vö. Fromm, Psychoanalyse und Religion, 44. 55.
656 Vö. D. W. Winnicott, Játszás és valóság, Budapest 1999. 1kk.
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értelme mindig a szubjektívvé vált igazság. A vallások ilyen értelmet közvetítenek, 
s ezért teszik az emberek számára elviselhetővé a valóságot, sőt valóságértelmezé-
seik által képesek az embert elviselhetetlen körülmények között is boldoggá ten-
ni.657

Jól látszik a freudi gondolatok hatástörténetéből, hogy csak komoly kiigazítások 
árán, vagy egyáltalán nem tartható az az álláspont, hogy a vallásgyakorlás már 
önmagában is beteges jelenség lenne, mivel az ösztönelfojtást (kényszeresség-el-
mélet) és a valóságtagadást (illúzió-elmélet) szolgálja. A pszichoanalízis minden 
valláskritikája ellenére is kénytelen belátni, hogy a vallásnak segítő szerepe, talán 
még gyógyító hatása is van a kezelhetetlen vágyak és félelmek kordában tartása 
ügyében. Mindenesetre – vallja a klasszikus pszichoanalízis – a „Logosz-isten” 
lényegesen jobb, mondhatni igazi megoldásokat kínál, ezért a vallást átmeneti 
jelenségnek kell tekintenünk. Mára világossá vált, hogy illúzió volt ez a feltételezés. 
A leleplező kritika viszont fontos tanulságok levonására késztette a keresztyénsé-
get. Nem szabad a megfélemlítés, a megszégyenítés, a valóságtagadás, vagy a 
kényszer eszközeivel élnie, mert azzal súlyosan veszélyezteti mind a körében fel-
növő gyermekek, mind a közösségéhez kapcsolódó, vagy tartozó felnőttek lelki 
egészségét.

3. „A hatás a vallásosság minőségétől függ”

3.1. A legújabb kutatások eredményei

A hitetlenségnek nem szükségszerű, de lehetséges következménye a pszichikus 
funkciózavar. A hit megszünteti ezeket a zavarokat. Előfordul azonban az is, hogy 
bizonyos vallásosság meglevő zavarok tüneteként értelmezhető, vagy pedig zava-
rokat idéz elő.

Ez a felfogás bizonyos esetekben az egyik, máskor a másik összefüggést látja 
érvényesülni, attól függően, hogy milyen minőségű vallásosságról van szó. Az 
empirikus kutatások azt igazolják, hogy tévesek azok az állítások, amelyek a val-
lásosságot általában pozitív, vagy általában negatív befolyásoló tényezőnek tartják 
a lelki egészségre nézve. Nem a vallásosság van ilyen vagy olyan hatással a lelki 
egészségre, hanem bizonyos jellegű vallásosság negatív, más jellegű viszont pozitív 
módon hat. Még pontosabban fogalmazva: bizonyos jellegű vallásosság lelki labi-
litással jár együtt, míg másféle vallási meggyőződés és gyakorlat mellett érzelmi 

657 H. Henseler, Religion – Illusion? Eine psychoanalytische Deutung, Göttingen 1995, 141kk.
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stabilitást, szociális nyitottságot, felelősségtudatot, egészséges önbizalmat lehet 
tapasztalni. A vizsgálatnál használt eszközök ugyanis csak korrelációk megálla-
pítására adnak lehetőséget: az mutatják ki, hogy valami – például bizonyos vallá-
si motiváltság, vagy egyfajta istenképzet – többnyire együtt fordul elő valamely 
karakteres személyiségjeggyel, vagy a lelki egészség bizonyos mutatójával, vagy 
sem, de hogy a kettő között ok-okozati összefüggés állna fenn, az egy tesztekkel, 
ill. kérdőívekkel lefolytatott vizsgálat alapján nem állítható. Nyitva marad még az 
a kérdés is, hogy van-e egyáltalán egymásra hatás, és ha feltételezzük, hogy van, 
akkor a lelki egészségi állapot hajlamosít bizonyos vallásosságra, vagy a vallásos-
ság hat pozitívan vagy negatívan a lelki egészségre. Az is megfi gyelhető, hogy 
gyakrabban állapítanak meg negatív összefüggést a vizsgálatok abban az esetben, 
ha a kutatás kizárólag a megkérdezettek nyilatkozataira támaszkodik, míg inkább 
pozitív az összefüggés, ha a vizsgált személyek viselkedési mutatóit veszik fi gye-
lembe.658 

A kutatók többsége az először Gordon W. Allport (1950) által leírt kétféle vallá-
sos orientációt, az extrinzikus és az intrinzikus vallásosságot különbözteti meg, 
mások ezeket további kategóriákkal egészítik ki, mint a Ralph W. Hood (1970) által 
javasolt általános, de diff erenciálatlan pozitív beállítottsággal a valláshoz, valamint 
az általános, diff erenciálatlan vallásellenességgel, továbbá a C. Daniel Batson (1982) 
által elkülönített kereső vallásossággal.659

A vallásosság ezen kategóriái a lelki egészség szempontjából a következőképpen 
jellemezhetők:

a) Extrinzikus (kívülről irányított) vallásos orientáció: Az ilyen személyek a val-
lásosságukat haszonelvűen élik meg. Valamilyen cél elérésének a szolgálatába 
állítják, mint pl. az üdvösség elnyerése, az Isten áldásának a biztosítása, vigasz, a 
lelkiismeret megnyugtatása, társadalmi kapcsolatok biztosítása, közösségi elvárá-
soknak való megfelelés, presztízs, stb. Az Istennel való kapcsolatuk nem személyes, 
hanem üzleti jellegű, elsősorban az életük hiányainak pótlását várják tőle. Isten-
képük szigorú, fegyelmező, kontrolláló vonásokat mutat. Vallásos gyakorlatukat 

658 S. Murken, Gottesbeziehung und psychische Gesundheit, Münster etc. 1998, 72.
659 Vö. S. Wolf/I. M. Deusinger, Religiöse Orientierung und psychische Gesundheit verschiedener 

Statusgruppen, in: H. Moosbrugger et al. (Hg.), Religiosität, Persönlichkeit und Verhalten, Münster/
New York 1996, 77kk., valamint G. Hellmeister/R. Ochsmann, Die religiösen Orientierungen ’End’, 
’Means’ und ’Quest’: eine Studie zur Validierung des Ansatzes von C. Daniel Batson, in: H. Moosbrugger 
et al. (Hg.), Religiosität, Persönlichkeit und Verhalten, Münster/New York 1996, 115kk. A következők-
ben ezekre a tanulmányokra támaszkodunk. Vö. még Martos T./Kézdy A., Vallásosság, lelki egészség, 
boldogság, in: Horváth-Szabó K. (szerk.), Vallásosság és személyiség, Piliscsaba 2007, 51kk.
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egyfelől kötelességteljesítés jellemzi, másfelől Isten „lekötelezését” célozza. Nem 
hatja át egész életüket, hanem az élet bizonyos területeire, odaszentelt időkre, és 
meghatározott helyekre korlátozódik. 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy minél határozottabban jellemzi az extrinzikus-
ság valakinek a vallásosságát, annál hajlamosabb az aggódásra, érzelmileg labilis 
és gyakrabban előfordul, hogy pszichoszomatikus problémákkal küszködik. Ösz-
szefüggés vélelmezhető a vallásosság ilyen formája és a kedvezőtlen önértékelés 
között is. Úgy tűnik, hogy az önérdeken alapuló, saját célok szolgálatába állított 
vallásosság nem használ igazán a lelki egészségnek. Ugyanakkor fi gyelembe kell 
venni azt is, hogy a vallás sok esetben stabilizáló tényezőként szerepel az ilyen 
emberek életében. Elképzelhető tehát, hogy vallási támasz nélkül végképp elbi-
zonytalanodnának és harcképtelenné válnának.

b) Intrinzikus (belülről motivált) vallásos orientáció: Ezeknek az embereknek a 
vallásossága szükségletszerű, s minden más szükségletnél előbbre való. Hitüket 
spontán módon élik meg, s az az élet minden területén meghatározó szerepet 
játszik. Minden törekvésüket és céljukat, de általában minden cselekedetüket 
igyekeznek összhangba hozni vallási meggyőződésükkel. Vallásosságuk növeke-
dési motívum az életükben. Istent szerető és szabadságot biztosító hatalomnak 
tekintik.

A várakozással ellentétben az intrinzikus vallásos beállítottság és az általános 
önértékelés között negatív viszony áll fenn. Ugyanakkor ez a beállítottság együtt 
jár Isten szeretetének személyes megtapasztalásával. Ez azért is feltűnő, mert 
vannak kutatások, amelyek kimutatták, hogy az Istent szerető Atyának tartó em-
berek önértékelése többnyire pozitív. Feltétezhető azonban, hogy a belső meggyő-
ződéssel vallásos emberek a sikereikért, büszkeségre okot adó tulajdonságaikért 
Istennek adnak hálát, s nem magukat dicsőítik, gyengeségeiket pedig kendőzetle-
nül merik vállalni, amit egy felmérés alacsony önértékelésként jelezhet. Közben 
az illetők a hétköznapi élet helyzeteiben sohasem tapasztalják magukat alacsonyabb 
rendűeknek, s a viselkedésükön sem az önbecsülés hiánya látszik. Az érzelmi 
stabilitás szempontjából nem mutatnak kimagasló értékeket, de az átlagnál stabi-
labbak.

c) Általánosan pozitív beállítottság a valláshoz: Az általános igenlők táborának 
csak felszínes kapcsolata van vallási közösségekkel, de az élményeik, elvárásaik és 
feltételezéseik a vallással kapcsolatban pozitívak. Ritkán élnek a vallás adta kíná-
latokkal. A maguk módján vallásosak, ha egyáltalán megjelenik valami vallási 
elem az életvitelükben. Nem tesznek különbséget az értékelésükben az egyes val-



I. Vallásosság és lelki egészség • 405 

lások között, nem is nagyon ismerik azokat, mert nem tartják számon a sajátos-
ságaikat. Az elkötelezettség egy vallás tanítása, vagy életszabályai iránt teljesen 
hiányzik az életükből, de nem is érzik annak szükségét.

Ez a csoport az extrinzikusaknál is magasabb neuroticitás-értékeket mutatott, 
vagyis a lelki egészség szempontjából ők a legveszélyeztetettebbek. Az a feltevés 
tehát, hogy a dogmatikus hitvallásosság – ami az extrinzikus vallásosság jellem-
zője, s ami a pszichológiai valláskritika (lásd S. Freud, Albert Ellis, stb.) állandó 
célpontja volt – jelentené a legnagyobb veszélyt a lelki egészségre nézve, a vizsgá-
latok alapján nem látszik igazolódni. A fi gyelmeztetés éppen arra a körre illik, 
amely az említett kritikák szerint a kívánatos pozíciót tölti be: jóhiszemű, megen-
gedő, toleráns, de kívül tartja magát a vallások világán.

d) Általánosan vallásellenesség: Olyan személyek tartoznak ide, akik a vallást 
minden formájában elutasítják. Még közösségi nyomásnak engedve sem hajlandók 
igénybe venni vallási rituálékat, vagy vallások által közvetített megoldási lehető-
ségeket. Nemcsak maguk tartózkodnak a vallástól, hanem a társadalom életében 
is feleslegesnek, maradinak tartják a vallás jelenlétét. Itt mégsem harcos ateisták-
ról van szó, hanem olyan emberekről, akik az emberi lehetőségekben bíznak, és 
gyerekesnek tartják, ha valaki egy felsőbb hatalomhoz fordul segítségért. Mind-
azonáltal kevesen tudják közülük megvédeni az álláspontjukat, ill. annak általános 
érvényét igazolni. 

A felmérések egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a vallásellenesek köréhez 
tartozók érzelmi stabilitása némileg meghaladja az intrinzikusan vallásos szemé-
lyekét is. Mivel mindig csak magukra számíthatnak, lényegesen magabiztosabbak 
is a vallásos embereknél. Meg kell jegyeznünk persze, hogy ezek a megfi gyelések 
az átlagos pszichikus megterheltség időszakaira illenek. Nem biztos, hogy az élet 
határhelyzeteiben is ugyanilyen erősnek bizonyulnának azok, akik a vallásos 
problémamegoldásokat elutasítják. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a határo-
zott vallásellenesség mindig vallásos jellegű meggyőződésen alapul.

e) Kereső vallásosság: Ebben a vallásosságban érzékelhető leginkább a hit dinami-
kája. Helye van benne a kétségnek, a vallás intézményesült formáival szembeni 
kritikának, az ismereteink ideiglenessége tudatának és az arra való készségnek, 
hogy ellentmondásokkal szembenézzünk. A kereső vallásosságúak jelentős felfe-
dezést tettek a saját életükre nézve a vallás területén, esetleg meghatározó megra-
gadottság-élményben volt részük, de mindezt nem tartják véglegesnek, sőt ódz-
kodnak a véglegesített, kőbe vésett igazságoktól, a megcsontosodott szokásoktól, 
helyette új és új tapasztalatokra és felismerésekre vágynak.
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Ez a vallásosság a megfi gyelések szerint az ifj úság körében fordul elő leggyak-
rabban. Egy olyan átmeneti állapotot jelöl, amit egzisztenciális kérdések felvető-
dése és tisztázása jellemez. Csaknem azt mondhatnánk, hogy krízisben jelenik 
meg, ezért gyakran érzelmi bizonytalansággal, viszonylag erős depresszív hajlam-
mal és mágikus gondolkodással jár együtt.

A vallásosság és a lelki egészség összefüggéséről tehát azt tudhatjuk meg ezekből 
a vizsgálatokból, hogy bizonyos vallásosságú emberek, nevezetesen az ext rin zikus 
orientáltságúak, a maguk módján hívők és a keresők érzelmileg a közepesnél la-
bilisabbak, míg az önérdek nélkül, belsőleg elkötelezetten vallásosak (intrinzikus) 
lelkileg az átlagnál kiegyensúlyozottabbak. Ugyanez mondható el a meggyőző-
déssel vallásellenesekről is. 

Néhány kérdést nyitva hagynak ezek a vizsgálatok:
Például azt, hogy a vallásosság jellege járul-e hozzá ahhoz, hogy valakinek • 
mennyire kiegyensúlyozott a lelki működése, s milyen egészséges az önbe-
csülése, vagy ez utóbbiaktól függően alakul a vallásossága? A vallás megíté-
lése szempontjából ez igen lényeges kérdés. 
Az általánosan, de diff erenciálatlanul vallásos beállítottságúakra azt volt • 
jellemző, hogy mind extrinzikus, mind intrinzikus sajátosságokat mutattak. 
Nem lehetséges-e, hogy ebbe a típusba nemcsak a felszínesen vallásosak, 
hanem a magas szinten integrált vallásosságú személyek is besorolódnak, 
alacsony számuk miatt azonban statisztikailag elenyésznek? 
Úgy tűnik, hogy a lelki stabilitás nem annyira a vallásossággal, hanem inkább • 
a meggyőződéssel, az elkötelezettséggel függ össze. Hogy milyen tartalmak-
hoz kapcsolódik a meggyőződés, az a lelki egészség szempontjából valószí-
nűleg csak az élet válsághelyzeteiben válik döntő tényezővé. Az elkötelezett-
séget nem vállalók folyamatos krízisben vannak. 
A vallásellenes beállítottságúakra nézve is bizonyára meg lehetne különböz-• 
tetni általános és meggyőződéses (esetleg extrinzikus és intrinzikus) kategó-
riákat. Valószínűleg a töretlenül keresztyén hagyományú társadalmakban 
(ahol a vizsgálatok készültek) nem látszik ez a különbség, ott ugyanis az ate-
izmus, a vallástalanság nem számít természetesnek, ezért csak elkötelezett 
módon vállalható. A volt kommunista országokban jól látható, hogy vannak 
olyan ateisták, akik a vallástalanságba, vagy vallásellenességbe beleszociali-
zálódtak, s azt magától értetődőnek veszik anélkül, hogy elgondolkoznának 
róla, míg vannak „hitvalló” ateisták, akik ennek a világszemléletnek elköte-
lezettjei. 
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Nem feltételezhető-e,• 660 hogy a fent ismertetett vallásos orientáció-változatok 
legalább részben egy fejlődési folyamat stádiumaihoz kapcsolódnak, és csak 
rögzült formában jellemzik huzamosabb ideig a felnőtt emberek vallásosságát. 

Többekhez hasonlóan Edgar Schmitz is vállalkozott arra, hogy elvégezze a val-
lásosság és a lelki egészség összefüggéseit vizsgáló felmérések meta-elemzését.661 
A meta-analízis az addigi kutatások adattömegének konstruktív egybevetését je-
lenti, s hozzátartozik, hogy összehasonlítva rendszerezi magukat a következteté-
seket is. A szerző 67 kutatást tanulmányozott át, melyek közül 15 szerint pozitív 
a kapcsolat a vallásosság és a lelki egészség között, 37 vizsgálat szerint negatív a 
viszony, 15 pedig nem talált összefüggést.662

A kutatási anyagok elemzése nála is arra derített fényt, hogy pontatlan ered-
ményhez vezet, ha a vallásosságot egységes kategóriának vesszük és nem diff eren-
ciálunk aszerint, hogy a vallásosság milyen jellegű. A diff erenciált egybevetés 
megmutatja, hogy az intrinzikus és a kereső beállítottságú vallásosság a tanulmá-
nyok több mint a felénél pozitív kapcsolatban áll a lelki egészséggel, jelentős ré-
szénél nem mutatkozott összefüggés és csak kisebb hányadánál (13%) – az önkont-
roll, az önelfogadás és a szociális alkalmazkodás tekintetében – volt negatív a 
kapcsolat. Ezzel szemben az extrinzikus vallásosság esetében egyetlen tanulmány 
sem nevez meg pozitív hatásokat a lelki egészség vonatkozásában. 

Világossá vált tehát, hogy azok a vizsgálatok, amelyek a vallásosság rovására 
írták a lelki egészség fogyatékosságait, elsősorban az extrinzikus beállítottságú 
vallásosságot tették mérlegre, míg az intrinzikus vallásosság esetén megfi gyelhe-
tő volt az aggodalmaskodás és a szorongás hiánya, a személyes kompetencia és 
kontroll érzése (kevésbé a nyitottság és a fl exibilitás), amelyek a lelki egészség 
tartozékai. A kereső vallásosságúaknál pedig – a vizsgált anyagban – a nagyfokú 
nyitottság és fl exibilitás, a személyes kompetencia és kontrolltudat, valamint az 
önelfogadás készsége utal az egészséges lelki működésre, nem jellemző rájuk vi-
szont a szorongástól és a bűntudattól való mentesség.

Összehasonlításainak tanulságaként sorra veszi Schmitz a vallásosság és a lélek 
egészségi állapota közötti kapcsolat eseteit. Ezek elsősorban funkcionális jelentő-

660 Amint Meadow és Kahoe feltételezik is, in: M. J. Meadow/R. D. Kahoe, Psychology of Religion 
in Individual Lives, Cambridge etc. 1984, 320kk.

661 E. Schmitz, Religion und Gesundheit, in: Uő (Hg.), Religionspsychologie, Göttingen etc. 1992, 
131kk.

662 Más meta-analízis: C. D. Batson/P. Schoenrade/W. Ventis, Religion and the Individual. A Social-
Psychological Perspective, New York, 1993, 230kk. Ők 115 kutatás összehasonlításából a következő 
eredményekre jutottak: 37 pozitív összefüggést állapít meg, 47 negatívat, 31 nem talál összefüggést.
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ségűek, vagyis a vallás hatásait mutatják az ember pszichikus működésére, ill. 
lelkiállapotára.663

3.2. A vallás lelki egészséget érintő funkciói 

a) Segítség a megküzdésben
Megküzdésnek (coping) nevezi a pszichológia azt a pszichikus folyamatot, amely-
ben az egyén megbirkózik lelkileg megterhelő, vagy szorongást kiváltó helyzetek-
kel. Helyzetének, saját képességeinek, valamint lehetőségeinek a felmérése és 
érté kelése nyomán olyan magatartási formát választ, melynek segítségével ártal-
matlaníthatja a maga számára a stresszt okozó tapasztalatot. A megküzdésben 
fontos szerepet játszanak azok a gondolatok, amelyek megoldásokat és értelmezé-
si lehetőségeket ígérnek. Vallásos gondolatok és a vallási kontextus Schmitz szerint 
több szempontból is segíthetik a megküzdést: a) erősítik az egyént a saját lehető-
ségeinek a terén, b) relativizálják a fenyegetést az Isten lehetőségeinek számbavé-
tele által, c) segítik értelmezni és integrálni a megváltoztathatatlant, d) külső 
szociális támaszt biztosítanak a megpróbáltatás idején. 

A keresztyén hit szerepét a megküzdés folyamatában a következő fejezetben 
részletesen is tárgyaljuk.

b) Szocializációs kontroll
A vallásos környezet már a gyermek számára világossá teszi, hogy milyen maga-
tartást kívánnak tőle és mit tartanak megengedhetetlennek. A szabályok sokkal 
egyértelműbbek, mint a nem vallásos környezetben. A felnőttek viselkedésének a 
következetessége és (jó esetben) hitelessége alkalmat teremt a modelltanulásra, 
ugyanakkor a gyermek sorsáért érzett felelősségük folyamatosan elevenen tartja 
a kontrollfunkciót a nevelésben. Az így felnövő gyermek erős önuralmat alakít ki 
magában. Ha később is a vallási közösség tagja marad, akkor ez az önuralom 
mindig megkapja a szükséges szociális támogatást, s képessé tesz olyan dolgokban 
is az önmegtartóztatásra, amelyekben a legtöbb ember „kísérthető” (pl. életében 
sohasem részegedik le, házastársához hű marad, nem él a tisztátalan anyagi előnyök 
lehetőségével, stb.).

A vallás képes a pszichikusan egyébként labilis emberek számára is tartást adni. 
Nemcsak megbízható életrendjével, hanem azáltal is, hogy a vétkekre, tévedések-
re, akaratlagos elhajlásokra felkínálja az újrakezdés lehetőségét. Ezzel lelkiisme-
reti terhektől, szorongásoktól és bűntudattól szabadít meg. A vallási közösség pedig 

663 A következőkhöz lásd Schmitz i.m. 144kk.



I. Vallásosság és lelki egészség • 409 

megerősítő visszajelzéseket ad arról, hogy érdemes becsületesen, tisztán és szentül 
élni.

c) Integrációs faktor pszichikus zavarok esetén
A vallások teret biztosítanak olyan meggyőződéseknek és viselkedési formáknak, 
amelyek egyéb társadalmi kontextusokban abnormálisaknak számítanának. „A 
vallás megengedi és támogatja a pszichikus abnormitások kiélését, mert az eltérő 
gondolkodást és viselkedést akceptálja, ha az a vallási meggyőződésrendszerből 
levezethető. Ha egy bizonyos személy messzemenően ’másmilyennek’ látszik is, 
azért nem bélyegzik nyilvánosan lelkileg zavartnak.”664 Misztikus átélések, auditív 
vagy vizuális hallucinációk, feltéve, hogy Istennel és az Ő üzeneteivel kapcsolato-
sak, ill. ezekkel összhangban állnak, nem számítanak eltitkolandóknak, rendkí-
vülieknek. Érzelmi megindultságok, mély érintettség, vagy regresszió (sírás, kö-
nyörgés, meghatódottság) éppúgy leplezetlenül megélhetők, mint ahogy vál lalható 
a belső feszültségek kitörése (panaszimádság, nyelveken szólás).

A túlzottan aggodalmaskodó, folyton töprengő emberek is megtalálják a helyü-
ket a vallási közösségekben, ahol kényszeres hajlamuk rituális előírások megtar-
tásában kötődik le, gyötrő bűntudatukat pedig enyhíti a bűnbocsánat evangéliu-
ma.

A vallási közösségek számos problémás embernek nyújtanak menedéket és teszik 
lehetővé számukra a tünetmentes életet.

d) Teher
Amellett, hogy sokan különböző terheltségeikkel menedéket találnak egy vallás 
gondolatrendszerében és életrendjében, hathat betegítően is az az igény, amit egy 
vallás a követőivel szemben támaszt. Minden vallás a követői elé festi az ideális 
ember képét és annak elérésére ösztönöz. Fentebb már szóltunk arról, hogy neu-
rotikus torzuláshoz vezethet, ha a túlzó elvárásokhoz könyörtelen számonkérés 
társul. Schmitz rámutat, hogy a vallásban az életideálok felmutatásával egyidejűleg 
megfogalmazódik az a közlés is, hogy ezek megvalósítása valójában lehetetlen. Így 
az elvárások „kettős kötés”-szerűen hatnak, vagyis két egymással ellentétes ösz-
tönzést tartalmaznak egyszerre: légy tökéletes – a feddhetetlenség nem üdvözít; az 
üdvösséget ajándékba kaptad – gyűjts kincseket a mennyben; szabad vagy – szol-
gálj Istennek. Sokan képtelenek elviselni ezt a feszültséget. Beleroppannak, bele-
betegszenek. Legtöbbször azzal segítenek magukon, hogy a két pólust elszakítják 
egymástól, s csak az egyiket veszik fi gyelembe, ami elkerülhetetlenül beteges egy-

664 Schmitz i.m. 147.
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oldalúsághoz vezet. Ezeknek az embereknek meg kell tanulniuk a vallás poláris 
voltát nem dualisztikus antagonizmusban, hanem dialektikusan szemlélni.

Összefoglalóan Schmitz gondolatait idézve azt mondhatjuk, hogy „a szakiroda-
lom tanúsága szerint kétségtelen, hogy pozitív kapcsolat van az intrinzikus vallá-
sosság és a lelki egészség között, és hogy a vallásosságnak vagy a kegyességnek ez 
a formája többnyire kölcsönös kapcsolatban áll a személyiségfejlődés kedvező 
alakulásával. Hathatnak azonban nyomasztóan is az emberre a vallásos eredetű 
magas normatív igények, ezek neurotizáló megterhelésekké is válhatnak és aka-
dályozhatják a személyiség kibontakozását. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy egy 
átfogó hitrendszer és világkép transzcendentális megalapozottságú erkölcsi nor-
máival – főképp a pszichikusan labilis emberek számára – megkönnyítheti a 
gondolkodás, az akarat és a cselekvés szabályozását.”665

665 E. Schmitz, i.m. 153k.



II. A KERESZTYÉN HIT SZEREPE A MEGKÜZDÉSBEN

A vallásosság és a lelki egészség összefüggéseinek vizsgálatakor újra és újra szem 
elé kerül a megküzdés problémája. Amikor az ember az alkalmazkodási képessé-
gét különösen is igénybe vevő körülményekkel, vagy eseményekkel szembesül, 
valamennyi lelki tartalékát mozgósítva veszi fel a küzdelmet. E tartalékok minő-
ségétől, mennyiségétől és a bevetésük módjaitól függ, hogy győz vagy vereséget 
szenved, megedződik vagy kimerül, lelkileg megerősödik vagy károsodik. Számos 
kutatás történt annak felderítésére, hogy az emberek vallásossága, ill. annak kü-
lönféle jellemzői mennyiben járulnak hozzá a megbirkózás sikerességéhez a kü-
lönböző külső és belső stresszhatásokkal, és milyen értelemben teszik sajátossá a 
válaszadás módjait.

A stresszkutatás egyik úttörője és első eredményeinek népszerűsítője a magyar 
származású biológus, Selye János volt.666 Felismerte, hogy a szervezet a környezet 
legkülönbözőbb károsító hatásaira ugyanazzal az általános tünet-együttessel vá-
laszol. Ezt generális adaptációs szindrómának nevezte el. Az alkalmazkodás három 
fázisban megy végbe: 1.) első az alarmfázis, ami általános pszichofi ziológiai akti-
váltságot jelent, 2.) ezt követi, a stresszor további fennállása esetén, az ellenállás 
(látszólagos hozzászokás) fázisa, 3.) végül, ha a stresszor állandósul, a kimerülés 
szakasza következik, ami már szervi károsodásokkal járhat. Selye feltételezi, hogy 
minden ember meghatározott alkalmazkodási energiamennyiséggel jön a világra, 
s az egyik legfontosabb feladatunk az életerőink értelmes beosztása, hogy a lehető 
legkésőbb következzen be a végső kimerülés. „Az a legnagyobb művészet, hogy 
vitalitásunkat a Természettől szabott módon és tempóban éljük ki” – írja.667 Nem 
lehet célunk, hogy elkerüljük a stresszt, mert nincs stressz nélküli élet. A cél inkább 
az, hogy úgy bontakoztassuk ki önmagunkat, úgy legyünk „önzők”, hogy közben 
mégse mások bosszúvágyát és gyűlöletét vonjuk magunkra, ami fölöslegesen 
emésztené életenergiánkat, hanem az embertársaink hálaérzetét vívjuk ki magunk 
iránt. Vallási terminológiával élve azon kell – stresszt vállalva is – fáradoznunk, 

666 Selye János, Életünk és a stressz, Budapest 1964., uő.: Stressz distressz nélkül, Budapest 1976.
667 Uő., Életünk és a stressz, 282.
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hogy „kiérdemeljük felebarátunk szeretetét”.668 Ez csak úgy érhető el, ha a bennünk 
rejlő értékek felszínre hozásával hasznára vagyunk másoknak.

Talán nem véletlen, hogy a stresszelmélet gyakorlati konzekvenciáinak levoná-
sakor Selye is az életbölcselet és a vallási gondolkodás talajára lép. Az ember 
ugyanis gondolkozva, értékelve, döntéseket hozva, az adottságokhoz való viszonyát 
tudatosan meghatározva védi magát a károsító hatásoktól, és kísérli meg elérni 
azokat a célokat, amelyektől az élete gazdagodását várja. A vallások, mint valóság-
értelmezési és viszonyulás-meghatározási rendszerek, mindig az életet fenyegető 
veszélyekre és az életút irányával kapcsolatos bizonytalanságokra kínáltak és kí-
nálnak hathatós segítséget az embernek. Kézenfekvő tehát, hogy a megküzdés 
folyamatát vizsgálva felvetődik a vallásos meggyőződés és életgyakorlat szerepe 
ebben a folyamatban.

A stresszt okozó hatásokkal való megküzdés kognitív pszichológiai elméletéhez 
(Richard S. Lazarus és mások) kapcsolódóan történtek már beható valláslélektani 
elemzések és vizsgálatok.669 Ez a megközelítés világossá tette, hogy nem a kihívást 
jelentő helyzet objektív fi zikai, vagy szociálpszichológiai sajátosságai, sem nem a 
szervezet biológiai kondíciói a megküzdés elsődlegesen meghatározó tényezői, 
hanem a helyzet szubjektív értékelése alapján érzi magát az egyén fenyegetettnek, 
veszélyeztetettnek, vagy korlátozottnak. Akár közvetlen életveszélyt jelentő kö-
rülmények szubjektív megítélése is lehet olyan, hogy általa minimálisra csökken 
az egyébként természetesen fellépő szorongás és veszteségérzet, és hogy belőle a 
megküzdést sikerre vivő viselkedés származik.

1. Elhárításos problémakezelés

A pszichológusok és pszichoterapeuták részéről sokáig általánosan hangoztatott 
vélemény volt, hogy a vallásosság (elsősorban a kultúránkat meghatározó zsidó és 
keresztyén hagyomány alapján) elfedő-elfojtó funkciót tölt be a lelkileg megter-
helő helyzetekben, s az egyént nem a megoldáskeresés útján segíti előre, hanem 
abban játszik közre, hogy a problémák a „szőnyeg alá” kerülhessenek és megoldá-
sok nélkül is viszonylagos megnyugvás álljon elő. Vitathatatlan, hogy a vallásos 
emberek között sokan élnek a feszültségszabályozásnak azzal a lélek mélyén mű-
ködő, tudattalan módjával, amit a pszichoanalízis elhárításnak nevez. Elhárítással 
akkor reagál az ember, ha a megterhelő körülmények olyan indulatokat mobili-

668 Uő., Stressz distressz nélkül, 114kk.
669 Igen részletesen és rendszerezve mutatja be ezeket K. I. Pargament, Th e Psychology of Religion 

and Coping, New York-London 1997. 



II. A keresztyén hit szerepe a megküzdésben • 413 

zálnak, amelyek – legalábbis az adott intenzitással – az illető tudatos énje számá-
ra tilalom alá esnek. Az így előálló belső feszültség, szorongás miatt a helyzetről 
szóló információk nagyon torzított formában jutnak az érintett személy tudatába, 
lehetőségeit hiányosan méri fel, előítéletek, korábbi analóg tapasztalatok uralják a 
helyzetmegítélését, míg végül a reakciója túlnyomórészt tudattalan, indulati meg-
határozottságú lesz. A valóságészlelés hiátusai a korábban tudattalanba süllyedt, 
vagy oda kényszerített, megoldatlanul maradt konfl iktusterhes események emlék-
foszlányaival töltődnek ki. Az aktuális valóságkép tehát új és régi elemekből tevő-
dik össze, amelyben a régieknek (s többségben levőknek) gyakran semmi közük 
nincs az újakhoz, hanem csak az illető tudattalanjában kapcsolódnak össze. Az 
elhárítás valójában befelé irányul, a személy és a környezet interakciója szempont-
jából mégis azt kell mondanunk, hogy az egyén a tényeket utasítja el, vagy nagyon 
töredékesen akceptálja azokat, vagyis nem képes szembenézni a valósággal. Az 
elhárítás célja nem a probléma megoldása, hanem a szorongások csökkentése, s a 
folyamat lényege éppen az, hogy megoldások keresése nélkül juttat el a szorongá-
sok oldódásához. 

Kétségtelen tény, hogy tekintélyelvű vallásos közegben felnevelkedett személyek 
gyermekkorukban gyakran átélhették, hogy a természetes vágyaikat, ösztönös 
késztetéseiket a környezet nyomása (fenyegetései, megszégyenítései, stb.) miatt el 
kellett fojtaniuk. Ennek következtében rögzült az életükben és a kegyességi gya-
korlatukban néhány olyan elhárító mechanizmus, amely megakadályozza őket a 
valóság torzításmentes akceptálásában. Ami valamikor az én-védelem elengedhe-
tetlen kelléke volt az életükben, később „istenmérgezés”-szerű670 stresszorrá válhat, 
vagyis az ember védekezésre szorul azzal a szigorú instanciával (felettes-én) szem-
ben, amely egykor az alkalmazkodás legfőbb támasza volt a számára, időközben 
azonban isteni rangra emelkedett. A kívülről vezérelt vallásosság mindig magában 
rejti azt a veszélyt, hogy a valódi megküzdés helyett az elhárításhoz nyújt segéd-
kezet.

Rituális előírások kényszeres pontosságú megtartása arra szolgálhat, hogy a 
vallásos ember ezáltal megszabaduljon lelkiismereti feszültségektől anélkül, hogy 
egy nehéz döntést ki kellene hordania, vagy egy elkövetett hibát jóvá kellene ten-
nie. A rítusok alkalmat adhatnak az élet kaotikus helyzeteiből való kimenekülés-
re, sőt látszatfelmentést is biztosíthatnak a változtatás felelősségének vállalása alól. 
Hasonló szerepet tölthet be a vallásos misztika is, amikor az Istennel való titok-

670 Vö. T. Moser, Gottesvergift ung, Frankfurt/M. 1976. Mint fentebb már szóltunk róla, a pszicho-
analitikus szerző Augustinus imádságos stílusában számol le felettes-én-istenével, akit kegyes szülei 
építettek föl a lelkében.
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zatos egységélményt és az ezzel járó elrejtettség-érzést nyújtja a világban átélt 
hontalanság, kiszolgáltatottság és vereségek ellensúlyozására.

A modern megküzdés-elméletek éppúgy, mint korábban Freud, az elhárítást 
káros, valóságtagadó, és sok esetben beteges reakciómódnak tartják. Ez valóban 
igaz a makacs elhárításokra. Számtalan esetben viszont az elhárítás segít abban, 
hogy az egyén némi időt nyerjen a felocsúdáshoz (pl. egy szeretett személy hirtelen 
elvesztésekor, egy halálos kór diagnózisának meghallásakor), összeszedje magát, 
és erőt gyűjtsön a küzdelemhez. A váratlanul érkező nagy megpróbáltatások ide-
jén, az emberfeletti kitartást, türelmet igénylő, elhúzódó nehézségek között, vagy 
az értelemmel fel nem fogható sorsfordulóknál az elhárításos reakció mentheti 
meg az embert a lelki összeomlástól, és teremthet szabad teret a problémamegol-
dáshoz. Ezzel együtt igaz, hogy a realitástól való folytonos menekülés, a krónikus 
valóságtagadás beteges lelki működésre vall. 

Az egészséges hitű ember – legalábbis a keresztyén hit esetében – nincs rászo-
rulva arra, hogy tartósan elhárításokkal éljen. A Krisztus szenvedésének és ke-
reszthalálának egyik tanulsága éppen az, hogy az Isten emberének útja nem szen-
vedéseket, próbákat elkerülő, hanem azokon átvezető út. A szenvedés nem az 
Isten-nélküliség, hanem az Istennel való találkozás helye. A keresztyén ember hite 
nem a tapasztalható valóság egyes régiói helyére csúsztat egy képzeletbeli valóság-
részt, hanem a realitás minden elemét respektálja, tekintettel az azt felülmúló, 
magában foglaló, mindent meghatározó valóságra, Istenre.

2. A megküzdés folyamata

Megküzdésen gondolati és viselkedésbeli stabilizációs aktivitást értünk, amelyre 
az egyénnek akkor van szüksége, ha olyan külső és belső eredetű lelki megterhe-
lések érik, amelyek pszichoszociális alkalmazkodási képességét próbára teszik, 
vagy meghaladják.671 A legáltalánosabb értelemben a megküzdést a személy és a 
külvilág interakcióihoz tartozó valamennyi feldolgozási folyamat gyűjtőfogalma-
ként használhatjuk. A környezet oldalán lehetőségek, utasítások, követelmények, 
kényszerítő körülmények, befolyásolhatatlan kellemetlenségek, sorsszerű adott-
ságok szerepelnek, a személy oldalán pedig egyéni képességek és erőtartalékok, 
elfojtott vágyak, tudatos célkitűzések, belsővé vált értékrend és meggyőződésen 
alapuló, többé-kevésbé koherens értelmezési rendszer áll.

A lelki egyensúly helyreállítása, azaz a kihívásokkal való megbirkózás folyama-
tában különös jelentősége van az értékeléseknek és az értelmezéseknek. Az értel-

671 Vö. R. S. Lazarus/S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping, New York 1984, 141.
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mezés nem objektív magyarázat, hanem mindig egyéni élettapasztalatok függvé-
nye. Vagyis nem kizárólag az határozza meg a helyzetértékeléseinket, ami van, 
hanem döntő részben az, hogy mit hiszünk arról, amit észlelünk. Az életünk egy-
egy részeseményével kapcsolatos „hitünk” pedig minden esetben alapvetően függ 
attól, hogy mi a meggyőződésünk az élet egésze, ill. általában a valóság belső 
rendjéről, történéseinek az értelméről, valamint működésének az alapelveiről. 
Innen érthető, hogy miért játszik középponti szerepet az ember vallásos hite a 
megküzdés folyamatában.

Háromféle értékelést különböztethetünk meg a megküzdésben, amelyek legtöbb 
esetben egymást követő lépcsőfokokként juttatnak el a lelki egyensúly helyreállá-
sához, máskor viszont alig megkülönböztethetően folynak egymásba.672

2.1. Primer értékelés

Az egyén először azt mérlegeli, hogy az észlelt hatás milyen jelentőséggel bír a szá-
mára: közömbös, kedvező-pozitív, vagy pedig megterhelő. Amennyiben megter-
helőnek ítéli a történteket, azt is megállapítja, hogy milyen jellegű a megterhelés: 

közvetlen • kár, vagy veszteség érte (pl. fi zikai kárt szenvedett, az önbecsülésében 
érte sérelem, valamilyen képességét veszítette el, valamely szükséglete maradt 
kielégítetlen, valamely céljának az elérése hiúsult meg, számára fontos sze-
mélyt veszített el, stb.), 
veszély fenyegeti• , mert hátrányos vagy káros következményekkel kell számol-
nia (az események utalnak a jövőben fi zikai károk elszenvedésére, bizonyos 
szükségletek kielégülésének elmaradására, az önérték-vesztésre, célok meg-
hiúsulására, stb.),
kihívásként•  kezelheti az adott helyzetet, amely erőpróbára csábít, s lehetőséget 
kínál győzelem, kompetencia, önérték-érzet átélésére, valamint növekedésre. 
Ezért izgalomba hoz, felvillanyoz, reménykedővé tesz.

672 Lazarus a megküzdésben két értékelő momentumról beszél (in: i.m. 32kk.), a kognitív értékelés 
folyamatát viszont, amely során az érzelmi minősítés megtörténik, háromfázisúnak írja le, vö. R. S. 
Lazarus et al., Emotions: A Cognitive-Phenomenological Analysis, in: R. Plutchik/H. Kellerman (Eds.), 
Emotion. Th eory, Research, and Experience, Vol. I.: Th eories of Emotions, New York 1980, 192kk.; R. 
S. Lazarus/R. Launier, Stressbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt, in: J. R. Nitsch (Hg.), 
Stress. Th eorien, Untersuchungen Massnahmen, Bern etc. 1981, 231kk. Ezeken a helyeken a primer és 
a szekunder értékelés mellett szerepel az újraértékelés is. Valláslélektani szempontból K. I. Pargament 
is beszél tercier értékelésről idézett művében a 114kk. oldalakon, bár az általa ismertetett sajátosan 
vallási megküzdési lehetőségek (i.m. 198-271. old.) kimondatlanul is a tercier értékelés fázisába sorol-
hatók.
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Selye Jánoshoz hasonlóan Richard S. Lazarus és munkatársai is hangsúlyozzák, 
hogy nem kell minden stresszt okozó körülményt veszélyeztetőnek gondolnunk. 
A minősítés a primer értékelés során dől el. Ha a megterhelést kihívásnak értel-
mezi az érintett személy, akkor pozitív érzelmek támadnak benne és hősies, ne-
mesítő, önértékelést erősítő küzdelemre számít. Hívő emberek nagyon súlyos 
sorscsapásokat, megrázkódtató eseményeket értelmezhetnek úgy, mint a hitük 
megpróbálását, hűségük bizonyításának a lehetőségét (vö. Ábrahám és Jób pél-
dáját).  

A primer értékelésnél a vallásosság más szempontból is szerepet játszik. Vallásos 
emberek – etikai érzékenységük miatt – lelkileg megterhelőnek ítélhetnek olyan 
élethelyzeteket is, amelyek másoknak közömbösek, vagy éppen pozitív kihívást 
jelentenek. Ők kísértést látnak bennük és felhívást a küzdelemre. Emiatt vélhetően 
több stressznek vannak kitéve, mint a vallásilag el nem kötelezettek, még ha min-
den helyzetben nyitva is áll számukra az az értelmezési lehetőség, hogy tulajdon-
képpen próbatételről van szó, amelyből Isten segítségével nyertesen és meggazda-
godva kerülhetnek ki. A nem hívő emberek viszont szinte soha nem tudják így 
értékelni az igazán súlyos terhet jelentő, megváltoztathatatlan körülményeket.

Kevésbé szerencsés, ha vallásos emberek már ebben az értékelési fázisban oki 
magyarázatot adnak az ártalmasnak ítélt eseményre, a felmerült problémára, vagy 
az előállt krízisre, mégpedig úgy, hogy Isten büntetését, ítéletét, igazságosságának 
érvényesülését vélik benne felfedezni. Ez eleve megbéníthatja a megküzdési akti-
vitást, és negatív érzelmeket hozhat felszínre Istennel kapcsolatban. Sebastian 
Murken vizsgálatainak tanúsága szerint világosan kimutatható összefüggés van 
az Istennel szemben táplált negatív érzelmek és a megküzdés esélytelensége, ill. a 
lelki egészség labilitása között.673

2.2. Szekunder értékelés

A következő lépésben az egyén felbecsüli a saját képességeit és lehetőségeit és egy-
beveti azokkal a követelményekkel, amelyeket az adott helyzet támaszt vele szem-
ben. Ismerős stresszor esetén ez az értékelés nem különül el az előzőtől.

A problémamegoldás folyamatában ezen a ponton jut döntő szerephez az önér-
tékelés. Az önmagát túlértékelő, vagy alulértékelő ember egyaránt kudarcokat él 
át az élet küzdőterén. Az egyik azért, mert többet feltételez magáról, mint amire 
valójában képes, s az akadályok nagyobbaknak, a problémák „ellenállóbbaknak” 
bizonyulnak, mint gondolta. A másik meg azért, mert eleve le fog mondani a 

673 S. Murken, Gottesbeziehung und psychische Gesundheit, Münster 1998, 153.
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küzdelemről, így sohasem juthat sikerélményhez. Elkerülhetetlen fenyegetettség 
esetén ezért a menekülés, vagy a valóságtagadásos elhárítás módszerét választja.

A keresztyén ember önértékelésének a Biblia antropológiai tanítása adhat alapot, 
mely szerint az ember egyszerre bűnös és istenképű teremtmény. Istenképűsége 
miatt nem tarthatja magát örök vesztesnek, nem hivatkozhat a tehetetlenségére, s 
nem gondolhatja, hogy a küzdelmeiben magára van hagyatva. S mivel bűnös, nem 
bízhatja el magát, tisztában kell lennie segítségre utaltságával, s nem vonhatja ki 
magát a felelősség alól, amikor a vereségeivel kell szembenéznie. E bibliai realiz-
mushoz tartozik még, hogy az ember arra az Istenre nézve értékelheti önmagát, 
aki nem erényeink és teljesítményeink alapján ítél meg minket, hanem minden 
ember létét és személyét feltétlen értéknek és szeretetre méltónak, valamint meg-
tartásra érdemesnek tartja.

Az ember önérték-érzete számtalan környezeti visszajelzés és saját tapasztalat 
általánosításából áll elő. Legnagyobb jelentősége ebből a szempontból az élettör-
ténet kezdetétől fogva a „szignifi káns másik” (anya, apa, más tekintélyszemélyek) 
értékelő megjegyzéseinek, „igéző” üzeneteinek van. Ezek a jelzések súlyozódnak, 
válogatódnak és halmozódnak azoknak a tapasztalatoknak a nyomán, amelyeket 
az illető a viselkedése hatásaiból, a cselekedetei következményeiből közvetlenül 
szűr le a saját személyére nézve.

A vallásos ember életében a kívülről érkező értékelésekhez és az önértékelés 
momentumaihoz hozzákapcsolódnak még azok a személyértékelő üzenetek is, 
amelyek a „transz-szociális szignifi káns másiktól”674 származnak. Ezekben, a már 
említett bibliai realizmussal összhangban, együtt szerepelnek az elmarasztaló és 
megerősítő elemek. Hogy ezek milyen súllyal vesznek részt végül az önértékelésben, 
és mennyire képesek ott változásokat elérni, arról megoszlik a kutatók véleménye. 
A vizsgálatok általában azt mérik, hogy mennyire mutatható ki összefüggés az 
önértékelés és az Isten-képzet között, s csak szórványosan foglalkoznak az Isten-
ről alkotott kép visszahatásaival az önbecsülésre. A legújabb kutatási eredmények 
szerint675 az önértékelés bizonytalanságai, és azok elhárítása mások leértékelése 
által, valamint a szociális félelmek egyértelmű kapcsolatot mutatnak az ilyen em-
berek negatív érzelmeivel Isten iránt. Istent „hatalmaskodónak, büntetőnek, pasz-
szívnak” élik át és nem érzik a segítségét az életükben. „Meglepő módon az én-
kon cepció és az Isten-kapcsolat negatív aspektusai között fennálló határozott 
összefüggéseknek megfelelő eredmények nincsenek az Isten-kapcsolat pozitív 
aspektusai vonatkozásában.”676 Ez részint azzal magyarázható, hogy egy stabil 

674 B. Grom, Religionspsychologie, München, Göttingen 1992, 174. A szerző a 173. oldaltól részle-
tesen foglalkozik az önérték-érzet és a vallásosság, ill. az istenképzet kapcsolatának a kérdésével.

675 Murken, i.m. 152.k.
676 Murken, i.m. 153.
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önbecsülésű személy kevésbé érzékeli az önértékelés tekintetében az Isten-kapcso-
lat jótékony hatását.

Statisztikailag alig kimutatható, de hívő emberek beszámolóiból ismeretes, hogy 
sok esetben a minden emberi szónál hatalmasabb és jelentősebb isteni szó (ige) 
relativizálja a korábbi „igézeteket” és gyökeresen átalakítja az egyén önértékelését. 
Ez többnyire kompenzálással677 történik, vagyis mind az egyoldalúan pozitív, mind 
az egyoldalúan negatív önértékelés kiegyensúlyozódik általa, mígnem eljut az 
ember a simul iustus et peccator, illetve a Pál apostol antropológiájának még job-
ban megfelelő totus iustus et totus peccator678 szemléletmódig.

A megküzdés önértékelő fázisában a vallásos embereknél „én-tágító”, „én-ki-
terjesztő” (G. W. Allport) jelentősége van annak a meggyőződésnek, hogy nem 
egyedül kell megvívni a harcot, hanem számíthat az ember Isten és az azonos hiten 
lévők közösségének támogató melléállására. Ez kibővíti az egyén lehetőségeit, 
megsokasítja az erejét és olyan akadályok leküzdésére is képessé teheti, amelyektől 
megrémülne, ha csak magára lenne utalva. 

A megküzdést vizsgáló kutatások újabban a „felhasználható erőtartalékok” je-
lentőségére fókuszálnak, és ezt tekintik kulcsfaktornak a helyzetértékelésben és a 
megküzdésben egyaránt.679 Abból indulnak ki, hogy minden ember óvja, félti és 
ápolja a saját erőforrásait és képességeit. A stresszt akkor éli át ártalmasnak, ha 
valamely esemény ezeknek a forrásoknak az elapasztásával fenyeget, vagy pedig ha 
kudarcba fullad a megsokszorozásukra tett kísérlet. Azt is megfi gyelték, hogy az 
energiavesztés sokkal nagyobb hatással van az egyén közérzetére, mint ugyanany-
nyi energia felhalmozása, vagyis a készültségnek lényegesen erősebbnek kell lenni, 
mint a várható veszteségnek ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezhessük magun-
kat. Ezt csak úgy biztosíthatjuk, ha nem csupán a magunk lehetőségeire támasz-
kodunk, hanem szociális segítséget (házastárs, barátok, hittestvérek), sőt isteni 
erőket is igénybe veszünk. A közös megküzdés megsokszorozza az esélyeket. Szük-
ség van hozzá a közös problématudatra és a kölcsönös felelősségérzetre, továbbá 
arra, hogy kommunikáljunk egymással a stresszt okozó szituációról, valamint arra, 
hogy kooperatív módon lépjünk fel a negatív hatások minimalizálása érdekében. 
Mind a keresztyén közösségekben, mind az Istennel való közvetlen dialógikus 
kapcsolatban gyakorolható a közös megküzdés. E kapcsolatokban mindig ismert 

677 Grom, i.m. 184.
678 W. Schmithals, Die theologische Anthropologie des Paulus, Stuttgart etc. 1980, 120.
679 Vö. P. Buchwald/Ch. Schwarzer/S. E. Hobfall (Hrsg.), Stress gemeinsam bewältigen, Göttingen 

etc. 2004. Az alábbi gondolatokat lásd S. E. Hobfall/P. Buchwald, Die Th eorie der Ressourcenerhaltung 
und das multiaxiale Copingmodell – eine innovative Stresstheorie, in: i.m. 11kk., és P. Buchwald, 
Verschiedene theoretische Modelle gemeinsamer Stressbewältigung, in: i.m. 27kk. c. tanulmányok-
ban.
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volt a helyettes áldozat (Róm 5,8; 1Pt 3,18), a teherátvétel (Mt 6,32; 1Pt 5,7; Gal 6,2; 
Fil 4,6), valamint az együttérző osztozás (Róm 12,15; 1Kor 12,26) a problémákban, 
mint a bajba jutotthoz való segítő odafordulás egy-egy módozata.

2.3. Tercier értékelés, vagy újraértelmezés

A szekunder értékelés végeredménye egy alkalmasnak ígérkező reakciómód kivá-
lasztása és érvényesítése. Kenneth I. Pargament a válogatást külön értékelési ak-
tusnak tekinti,680 amelyben mérlegeljük a lehetőségeket nemcsak az elérni kívánt 
célok szempontjából, hanem a hozzájuk vezető út tekintetében is. A választás egyik 
legáltalánosabb alapelve, hogy energiáinkat kímélve a lehető legkisebb terhet 
vállaljuk a továbblépéshez.

A megküzdési folyamat ezen szakaszához tartozik a feedback-jellegű újraérté-
kelés, amely a válaszlépés hatékonyságától függően változtat az eredeti helyzet-
megítélésen, valamint a saját lehetőségek és képességek megbecsülésén. A meg-
küzdés sikertelensége nemcsak arra döbbenthet rá, hogy tévesen mértük fel az 
adottságainkat, erőinket, lehetőségeinket, hanem annak belátására is indíthat, 
hogy vannak emberi erőket meghaladó megpróbáltatások az életben, amelyek 
nyilvánvalóvá teszik a rászorultságunkat bizonyos transzcendens erőtartalékokra. 
E szempont bevonásával az értékelés értelmezés-jellegűvé válik, az analizáló-mér-
legelő funkció helyét a hermeneutikai funkció veszi át.

A vallási megoldások szükségessége igen gyakran csak az újraértékelésnél merül 
fel. Erre a stressz-nívóval kapcsolatos vizsgálatok derítettek fényt. A hétköznapi 
stressz-helyzetekben és a különös életeseményekhez kapcsolódóan eltérően akti-
válódnak a vallásos érzelmek és gondolatok. Az emberek többsége számára csak 
a kirívóan nehéz élethelyzetekben válik fontossá a vallás. Amikor elérkezik a saját 
képességeinek és lehetőségeinek a határához, csak akkor kezd el támpontokat 
keresni a hit területén. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik szokásszerűen 
(a hétköznapi stressz-helyzetekben is) élnek a vallásos megküzdés eszközeivel, a 
különösen megterhelő helyzetekben sikeresebbek a megküzdésben, mint azok, 
akik ritkán vesznek igénybe vallásos megoldásokat. Ugyanezen személyek meg-
küzdési eredményességében viszont nem mutathatók ki különbségek a hétközna-
pok alacsony stressz-nívója mellett.681 Ilyenkor csak az elhárító funkciót betöltő 
vallásosság bizonyul „hatékonyabbnak”. Az elhárítás a buzgó hitű embereknél 

680 Pargament, i.m. 114.
681 Pargament, i.m. 302kk.
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minden körülmények között „eredményesebb”, mint a hitüket kevéssé gyakorlók-
nál. Ebben persze nem szabad igazolást látnunk az alkalmazásukra.

A közelmúltban Anette Dörr végzett ezirányú kutatásokat és ő is arra az ered-
ményre jutott, hogy „a vallásos megküzdési munka csak akkor mutatja meg eff ek-
tivitását, ha az egyén erős stressznek van kitéve, máskülönben többnyire nem 
mutathatók ki a vallásos megküzdés előnyei”.682 Megállapítja továbbá, hogy azok-
ban az életeseményekben, amelyekben a leghatékonyabb megküzdési mechaniz-
musok is csődöt mondanak, mint amilyen a közeli hozzátartozó halála, vagy a 
gyógyíthatatlan betegség híre, egy vallási értelmezési rendszer pozitív értékelést 
adhat a halál tényének és értelmesnek mutathatja be a szenvedést, ha az érintett 
személy képes „azonosulni Isten akaratával és kompetenciájával”.683 Saját tapasz-
talatok híján identifi kációs segítséget jelenthetnek a hitbeli megküzdés hagyomá-
nyozott példaképei (bibliai és egyháztörténeti személyek), valamint használható 
kognitív mintának bizonyulhatnak olyan bibliai megfogalmazások, amelyekben 
a bibliai írók fejezték ki hitbeli meggyőződésüket hasonló élethelyzetekben.

Vannak sajátosan az újraértékelésre épülő vallási megküzdési módok:

a) Ilyen például a kitartás, az állhatatosság stratégiája.684 Vallásos emberek gyakran 
választják még olyan válságokban is, amelyekben lenne mód a helyzet megváltoz-
tatására, de ez az erkölcsi, vagy hitbeli felfogásukkal ellenkezne (pl. házassági 
krízis vagy válás, bizonyos elvekhez való ragaszkodás miatt hátrányok elszenve-
dése vagy megalkuvás, stb.). A kitartás ezekben az esetekben a spontán vészreak-
cióról való tudatos lemondást, a legtermészetesebb saját igényekkel történő szem-
behelyezkedést jelenti. A látszólagos passzivitás aktív teherhordozássá válik. Az 
választhatja ezt az utat, aki a helyzet-értelmezéshez olyan erőforrás jelenlétéről 
szóló meggyőződést is társíthat, amely a megterhelő körülmények huzamosabb 
fennállása idején sem apad el. A vallásos embereknél ez mindenek előtt Isten je-
lenlétének és együttérzésének (vö. Zsid 4,15) a folyamatos tapasztalása, de nem 
elhanyagolható a hitben testvérek szeretetteljes melléállása sem. Mindkét erősítő 
tényező jellemzője, hogy hosszútávon lehet számítani rá, ezért különösen is haté-
kony segítséget jelent éppen a kitartásban. Vannak persze ebben a körben nem 
vallásos helyzet-értelmezési lehetőségek is: „túlélni, mert még feladatom van”, „az 

682 A. Dörr, Religiosität und psychische Gesundheit, Hamburg 2001, 242. Egy K. I. Pargament által 
ismertetett felmérés szerint fenyegetett élethelyzetekben 28 megküzdési mechanizmus közül 72%-kal 
a második helyen szerepel a hit, veszteségélmények feldolgozása esetén a harmadik helyen (75%-kal), 
míg a hétköznapi kihívásokban lényegesen ritkábban élnek az emberek a vallás adta lehetőségekkel 
(43%).

683 Uo. 243.
684 Vö. Pargament, i.m. 204kk.
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idő sok mindent megold”, „meg kell mutatnom, hogy képes vagyok a helytállásra”, 
stb. A vallásos értelmezések között kiemelkedő helyen áll az isteni megoldás vá-
rása (JSir 3,26), ami közben az érintett személy aktivitása többnyire a „szüntelen 
való” imádkozásban nyilvánul meg (1Th essz 5,17). A másik jellegzetes vallási ér-
telmezés szerint a kitartás erősíti a hitet (Jak 1,12), s a próba idején az Isten közel-
sége intenzívebben tapasztalható (Zsolt 73,28).

b) Az előzővel ellentétes megoldás az elkerülés, vagy kitérés a veszélyhelyzet elől. 
Vallásos emberek vizsgálata mutatja, hogy az átlagosnál jobban ügyelnek arra, 
hogy elkerüljék a testi és lelki egészségre káros hatásokat: mértékletes életet foly-
tatnak, a pihenőnapot megtartják, egészségesen táplálkoznak, óvatosak a kocká-
zatvállalásban (pl. nem űznek életveszélyes sportokat), társas kapcsolati feszültsé-
gekben készek a megoldáskeresésre.685 A vallásos ember gyakran értelmez eleve 
kísértésnek olyan élethelyzeteket, amelyekbe belebocsátkozva a nem vallásos 
ember súlyos konfl iktusokat von az életére (pl. házastársi hűség megszegése, nagy 
anyagi kockázat vállalása a még nagyobb haszon reményében). Életvitele rende-
zettebb, szabályozottabb, s ezzel elkerülhet olyan megterheléseket, amelyek az élet 
kaotikusságával függenek össze.

c) Az újraértékelésnek némileg áttételes formája a ritualizálás. Azért áttételes, mert 
nem közvetlenül történik az értelmezés, hanem egy olyan összefüggésbe helyezés 
megy végbe, amelyben a dolgok Istenhez kötve találják meg igazi helyüket és 
nyernek örökkévaló értelmet. Elsősorban az élet nagy fordulópontjain – mint 
amilyen a születés, a házasságkötés és a meghalás – igényli az ember, hogy kezel-
hetetlen érzelmeit rituális cselekmények segítségével rendezhesse, kanalizálhassa. 
A vallási rítus segítségével az esemény beágyazódik az Isten világot igazgató és 
fenntartó tervébe, és így válik integrálhatóvá az egyén élettörténetébe is.

d) A vallásos emberek életében sokkal magától értetődőbb, mint másoknál, hogy 
a megváltoztathatatlant elfogadják. Ez főképp a pótolhatatlan veszteségek, a visz-
szafordíthatatlan károsodások és az elhúzódó szenvedések esetén válik a feldol-
gozás elkerülhetetlen részévé. Nekik nagyobb az esélyük arra, hogy találnak olyan 
értelmezési lehetőséget, melynek segítségével megérthetővé, elfogadhatóvá és in-
tegrálhatóvá válik az, ami először érthetetlennek és értelmetlennek tűnt, s ráadá-
sul megváltoztathatatlan is.686 A vallásos megközelítés olyan értelmezésekkel él, 

685 Ch. Morgenthaler, Von der Pastoralpsychologie zur empirischen Religionspsychologie, in: Wege 
zum Menschen 54. 2002, 292.

686 D. N. McIntosh/R. C. Silver/C. B. Wortman olyan szülőket vizsgáltak, akik hirtelen csecsemő-
halállal veszítették el gyermeküket, s jelentősen jobb megküzdési esélyt állapítottak meg a vallásos 
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mint az Isten bölcs végzésének tulajdonítás, aki tudja, hogy mi használ az ember-
nek, ill. mi hogyan válhat a hasznára. A „legyen meg a Te akaratod” (Mt 6,10) nem 
rezignált beletörődés, hanem megharcolt döntés eredménye. Gyászban, vagy a 
halálhoz vezető úton lényegesen hozzájárulnak az elfogadáshoz a halál utáni léttel 
kapcsolatos vallásos képzetek, ha azok nem is mindig egyeznek a Bibliából merít-
hető tanításokkal. A nem szűnő életterhek, szenvedések vállalásában segít az Is-
tenre utaltság folyamatos érzése, az erőtlenség ellenére tapasztalható isteni erő 
(2Kor 12,9).

Ha rendszerezni akarjuk az elfogadáshoz vezető értelmezési lehetőségeket, akkor 
megkülönböztethetünk asszimilatív és akkomodatív (lásd J. Piaget) értelmezése-
ket.687 Az első kategóriába azok az interpretációk tartoznak, amelyek a nehezen 
elviselhető adottságok és körülmények eddigi szemléletét úgy változtatják meg, 
hogy közben az egyéni értékrend és a követett célok a régiek maradnak. Az újra-
gondolás addig ismétlődik, míg elő nem áll egy elfogadható értelmezési verzió. A 
hit értelmezései az eseményeket nem véletlenek összjátékaként láttatják, hanem 
úgy, mint amik Isten tudtával és akaratából következtek be. Mi több, Isten jóakarata 
van a hátterükben, ha egyénileg ezt nem is érzékeljük közvetlenül. Megtalálhatók 
tehát bennük azok a mozzanatok, amik az egyén számára nyereségnek tekinthetők. 
Bibliai hasonlattal élve: az értéktelennek látszó, formátlan ércrög magában foglalja 
a drága színesfémet, de ez csak a tűzpróba után válik nyilvánvalóvá (Zsolt 66,10). 
Mihelyt feltűnik az előbb elfogadhatatlan eseményben valami konkrét érték, egy-
szerre elfogadhatóvá válik az esemény maga is. A történések átértékelését követően 
nem ritkán az Istenről alkotott kép is újragondolásra szorul. A tapasztaltak nem 
egyeztethetők össze azzal az elképzeléssel Istenről, amit korábban kialakítottunk 
róla. A kívánságteljesítő, vagy a büntető Isten szélsőségei között felsejlik a Biblia 
istenképe, akinek a kezéből a legrettenetesebb dolgok is elfogadhatók. De ezzel 
az asszimiláció voltaképpen már át is alakult akkomodációvá. Az akkomodatív 
értelmezés gyökeres belső változásokat követel, míg külsőleg minden változatlan 
marad. Kiderül, hogy tévesek voltak az eddigi életcélok és rosszak a preferenciák. 
Amik „nyereségek” voltak „kárnak és szemétnek” bizonyulnak, és ami kiirtan-
dónak számított, a legnagyobb gazdagság forrása lett (Fil 3,7-9). A teljes belső 
átrendeződés gyökeresen megváltoztatja a valósághoz történő viszonyulást is. 

szülőknél, in: Religions’s Pole in Adjustment to Negative Life Event. Coping with the Loss of a Child, 
in: Journal of Personality and Social Psychology 65, 1993, 812kk.

687 Kissé más értelemben használja e két fogalmat a megküzdés folyamatának leírásakor W. Greve, 
Sparsame Bewältigung – Perspektiven für eine ökonomische Taxonomie von Bewältigungsformen, in: 
C. Tesch-Römer/Ch. Salewski/G. Schwarz (Hg.), Psychologie der Bewältigung, Weinheim 1997, 
18kk.
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Nemcsak az adottságoknak „engedi meg” az ember, hogy úgy maradjanak, amint 
voltak, hanem személyeknek is képes megbocsátani, ha a nehéz helyzet előállásá-
ban részük volt.

3. Megküzdési stílusok

Mind Pargament, mind pedig Dörr háromféle vallási jellegű megküzdési stílust 
különböztet meg attól függően, hogy az érintett Istennek vagy önmagának tulaj-
donítja a felelősséget a megoldásért és mennyire aktivizálja magát a küzdelemben. 
Pargament688 önirányító, belenyugvó és együttműködő stílusról beszél.

a) Önirányító (Dörrel szólva: aktív-önálló) jelzővel illethető azt a megküzdés, 
amelyben az érintett személy magára veszi a felelősséget a probléma megoldása 
ügyében és teljesen aktív a folyamatban. Látszólag mellőzi Isten személyét és cse-
lekvését, valójában azonban egyfajta deista szemléletmódnak megfelelően abban 
látja a szerepét, hogy képességekkel ruházta fel az embert, és szabadságot adott 
neki a kivezető utak megtalálásában és a legalkalmasabb kiválasztásában. Istent 
nem tekinti a dolgok irányítójának, inkább saját magának tartja fenn a kontrollá-
lás feladatát. Harcában kompetensnek érzi magát, kiugróan súlyos megpróbálta-
tások esetén azonban elkerülhetetlenül beleütközik lehetőségei határába. Dörr ezt 
a megküzdési stílust vallástalannak találta,689 és a sikeressége sem tűnt kutatásai-
ból egyértelműnek, ezért nem tartja igazolhatónak Pargament azon megállapítá-
sát sem, hogy az ilyen stílusban küzdő emberek a leginkább kompetensek az 
életben.

b) A belenyugvó (vagy Dörr elnevezésével: passzív-delegáló) stílus az előbbi ellen-
téte. Az illető nem erőlteti meg magát, inkább passzív álláspontra helyezkedik, és 
Istentől várja a probléma megoldását, mivel erre egyedül őt tartja alkalmasnak. 
Az Isten iránti bizalom egyet jelent számára az önálló kezdeményezésekről való 
tudatos lemondással. Viselkedése azon a meggyőződésen alapul, hogy Isten tart 
kezében mindent, s az embernek legjobb, ha készséggel elfogadja az Ő döntéseit. 
Az ember dolga egyedül az Isten iránti bizalom megőrzése és erősítése imádság, 
bibliaolvasás, vagy testvéri biztatás által. Ez a megküzdési stílus hasonlít a Seligman 
által leírt „tanult gyámoltalanság”690 jelenségéhez és a hétköznapi problémameg-

688 Pargament, i.m. 180k., 288kk.
689 Dörr, i.m. 234k.
690 M. E. P. Seligman, Erlernte Hilfl osigkeit, Weinheim 1995.
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oldások területén rendkívül hátrányos. Viszont, az általános felfogással ellentétben, 
Dörr kutatási eredményei691 szerint különösen súlyos lelki megterhelések feldol-
gozásakor a többinél sikeresebbnek bizonyult ez a megküzdési stílus. Mivel a fi -
gyelmet egészen Istenre irányítja, lehetővé teszi a megküzdőnek, hogy egy hitbeli 
értelmezésben kapaszkodjon meg, és így Isten szerinti értelmet tulajdonítson a 
helyzetnek. Felszabadít továbbá a teljesítmény-kényszer alól, helyette az illető 
minden aktivitását az Istennel való kapcsolat fenntartására és erősítésére fordít-
hatja, hogy az ne terhelődjék meg negatív érzelmekkel, és ezáltal ne csökkenjenek 
a sikeres megküzdés esélyei.692

c) Az együttműködve megküzdő személy mind az emberi, mind az isteni oldalon 
felelősséget feltételez, és szükségesnek érzi a megoldásban az együttműködést olyan 
értelemben, hogy Isten tanácsolja, támogatja és erősíti az embert a saját erőfeszí-
tései közben. Ezért nyitott, bizakodó és kevéssé szorong. Saját kutatásai alapján 
Dörr ezt a megküzdési stílust tartja a legeff ektívebbnek az élet nehéz helyzeteiben.693 
A megoldáskeresés itt kétirányú. Egyrészt aktívan él az emberi lehetőségekkel, 
nemcsak a személyes tartalékok mozgósítása terén, hanem az embertársi segítő 
melléállás igénybevételével is. Másrészt szintén határozott lépéseket tesz az Isten-
nel való kapcsolatban rejlő lehetőségek kimerítésére mind emocionális, mind 
kognitív síkon. Érzelmileg az Isten-közelség tapasztalása révén olyan bibliai he-
lyekre támaszkodva, ahol Isten biztosítja jelenlétéről a szenvedőt, a bajba jutottat 
és a szorongót. Ezek az isteni ígéretek a földi életen túlra mutatóan is reménységet 
adnak. Kognitív szempontból pedig az ember csillapíthatatlan megérteni akarása 
találhat támpontokat az isteni kijelentésen alapuló értelmezésekben. Ennek nyomán 
addig nem látott összefüggésekbe ágyazódva nyerhet értelmet az ember testi-lelki 
szenvedése és halála. Felfedezhetők továbbá olyan értékek, amelyek más körülmé-
nyek között elkerülik az ember fi gyelmét (pl. az önzetlen szeretet megnyilvánulá-
sai).

A megküzdéssel kapcsolatos erőfeszítések tehát akkor igazán hatékonyak, ha azt 
tapasztalja az ember, hogy egyrészt közvetve, vagy közvetlenül képes maga is 
befolyásolni az eseményeket és azok rá gyakorolt hatásait, másrészt viszont felis-
meri, hogy ráhagyhatja magát egy nála nagyobb hatalomra, aki Úr mindenek felett. 
Az ember valóságellenőrzési igényével olyan szorosan összefonódik a vallásosság, 
hogy „jó okunk van arra, hogy a vallási segítséggel kapcsolatos várakozások sok-

691 Dörr, i.m. 81., 239.
692 Murken, i.m. 157kk.
693 Dörr, i.m. 236.
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féle megnyilvánulását úgy magyarázzuk, mint külső kontroll keresését jelentős 
életeseményekben, illetve belső, emocionális kontroll megszerzésére irányuló 
törekvést frusztráció, szomorúság és szorongás esetén”.694 Kis túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy a vallásosság hátterében jórészt a kontroll iránti igény áll. Ez 
az igény főképp az erőinket és képességeinket meghaladó életfeladatok és -prob-
lémák idején válik nyilvánvalóvá. Ilyenkor az Isten hatalmára és szeretetére épü-
lő kontrolltudat ki kell, hogy egészítse a saját lehetőségeket ahhoz, hogy az embe-
ri élet élhető maradjon.

694 B. Grom, i.m. 133.





III. LELKIGONDOZÁS ÉS HERMENEUTIKA

A lelkigondozás és a hermeneutika kapcsolatának a kérdését az a könnyen megfi -
gyelhető tény veti fel, hogy minden ember egyénileg értelmezi azt a világot, amely-
ben él. Szakadatlanul jelentést és jelentőséget tulajdonítunk azoknak a körülmé-
nyeknek, amelyek hatnak ránk, azon személyek viselkedésének, akikkel köz vetlenül, 
vagy közvetetten kapcsolatban állunk, s közben mindig értelmezzük a saját reak-
cióinkat is. Nincsenek az ember életében tiszta, objektíven megítélhető és leírható 
helyzetek, állapotok, történések és viselkedési módok, hanem mindenhez vélt vagy 
valós, tudatos vagy tudattalan okok és célok kapcsolódnak a lelkünkben. Mindent, 
ami bennünk, vagy körülöttünk zajlik, értelmezésekkel látunk el, egyáltalán ér-
telmezve látunk meg. Csak az az esemény mentes az értelmezéseinktől, amiről 
nem vettünk tudomást, vagy ami egyáltalán nem hatott ránk. Akár azt is mond-
hatnánk, hogy számunkra a dolgok úgy vannak, ahogy megítéljük őket, nem pedig 
úgy, ahogy önmagukban léteznek.695 A ránk gyakorolt hatásuk nagyrészt aszerint 
alakul, hogy milyen jelentést tulajdonítottunk nekik. 

Ha tehát az egyes ember életét meg akarjuk érteni, akkor nem annyira a tények-
kel, mint inkább az értelmezésekkel kell foglalkoznunk, mert valójában „nincsenek 
is tények, csak interpretációk vannak. Élni annyit tesz, mint értelmezni, interpre-
tálni. A tudás és a tudomány fogalmainak helyére ma az értelmezés és interpretá-
ció fogalmai lépnek. Az előbbieknek összeomlani látszik az a határozott igénye, 
hogy ők a gondolkodás és a lét megfeleltetésén alapuló igazságot szólaltatják meg, 
a fogalmaink ugyanis ’színtiszta értelmezések’. Nem mondható, hogy az egyik 
oldalon csupán értelmezés történik, miközben az interpretáció mellett létezik a 
biztos ismeretet közvetítő tudomány is. Az egész valóság értelmezendő valóság 
lett. Maga a létező lett a lehetséges interpretációk mezejévé” – fogalmaz fi lozófi a-
történeti áttekintésében Ben Vedder.696

A lelkigondozás nyugodtan kapcsolódhat ezekhez a merésznek tűnő gondola-
tokhoz, hiszen alapvetően a világ- és életértelmezései felől közelíti meg az embert, 

695 Vö. C. G. Jung, Grundwerke Bd.1. Grundlagen der Praxis, Freiburg i. B. 1984, 62.
696 B. Vedder, Was ist Hermeneutik? Ein Weg von der Texdeutung zur Interpretation der Wirklichkeit, 

Stuttgart 2000, 18.
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hogy ezekre hatva érjen el változást a segítséget igénylők átéléseiben, élményfel-
dolgozásában és viselkedésében. A XX. század második felében csaknem elfelej-
tettük, vagy akarva-akaratlanul elfojtottuk magunkban – s ma feltétlenül újra 
tudatosítanunk kell – azt a tényt, hogy a lelkigondozás jellegzetesen hermeneutikai 
eljárás:697 krízisbe jutott, vagy az életük valamely területén elbizonytalanodott 
embereknek segít újragondolni és újraértelmezni a kérdéses élethelyzetekben 
legmeghatározóbb jelentőségű átéléseiket, hogy azután módosíthassák viszonyu-
lásukat a körülményekhez, illetve új döntések nyomán megváltozott viselkedésre 
és cselekvésre legyenek képesek. Abban különbözik más lelki segítő-gyógyító el-
járásoktól, hogy élet- és világértelmezési rendszer gyanánt a keresztyén hit látás-
módját és életgyakorlatát kínálja fel. Olyan támpontokat nyújt, amelyek egyaránt 
megfelelnek (a szó szoros értelmében is feleletet adnak) az ember hétköznapi és 
végső kérdéseinek. Az értelmezve értelmet kereső ember nem elégszik meg olyan 
magyarázatokkal, amelyek a világ belső összefüggéseiből vonnak le következteté-
seket, mert számára az értelemkérdés többnyire éppen ott vetődik fel a legnyug-
talanítóbban, ahol az ilyen összefüggések mentén haladva nem nevezhetők meg 
igazi okok, hanem véletlenszerűségekről (kontingenciákról) kell beszélnünk. Az 
élet igazán nagy véletlenszerűségeivel (születés, adottságok és lehetőségek jó része, 
betegség, szenvedés, halál – az úgynevezett „alternatíva nélküli véletlenekkel”) 
szemben pedig csak vallási, a mindent meghatározó valóságra tekintő és hivatko-
zó értelmezések adhatnak megnyugvást.698 Így van ez a pozitív véletlenekkel is, de 
azokkal kapcsolatban kevésbé érezzük kényszerítőnek az értelemtalálást.

1. Történelmi visszatekintés

1.1. Kérügmatikus szemlélet

A dialektikus teológia lelkigondozási gyakorlatában előtérben áll ugyan az értel-
mezés szempontja, de az Isten Igéje és az emberi élethelyzetek között megjelenő 
„törés”699 meghiúsítja az érvényesülését. Eduard Th urneysen egyetértve Barth-tal 
nem látott esélyt arra, hogy a feszültségekkel terhelt, bűnös, beteg ember eljut arra 

697 Hermeneutikán ebben az összefüggésben nem azt a szűkebb értelemben vett megértéstudományt 
értjük, amely a szövegszerűen rögzített élet-megnyilvánulások megértésére koncentrál, hanem amely 
ezen kívül személy-, cselekvés- és helyzet-hermeneutika is akar lenni. Vö. H.-G. Gadamer megjegyzé-
sével, aki szerint „a beszélgetés általi gyógyítás valóban eminensen hermeneutikai jelenség”. Uő.: 
Hermenutika, in: Filozófi ai hermeneutika (szerk.: Csikós Ella és Lakatos László), Budapest 1990, 26.

698 Vö. H. Lübbe, Religion nach der Aufk lärung, Graz etc. 1986.
699 E. Th urneysen, Die Lehre von der Seelsorge, München 1948, 114kk.
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a pontra, hogy már vágyva várja, és két kézzel ragadja meg az Isten által kínált 
helyzetmegítélést és megoldást. Feltételezte, hogy minden erejével éppen ez ellen 
harcol, ezért nem is talál kiutat a nyomorúságából. Bűnösségében ugyanis nemcsak 
Istentől, hanem attól a szabadítástól (a kegyelem evangéliumától) is elzárkózik, 
amit Isten készített neki. A lelkigondozó feladata tehát, hogy akár vitatkozva is 
szembeállítsa az ember életének pszichológiai, világnézeti, szociológiai és morális 
megítélésével, értelmezéseivel (elő-ítéleteivel) az Isten Igéjének az ítéletét, mint az 
adott élethelyzet egyedül hiteles értékelését. Mivel az ember körömszakadtáig 
ragaszkodik a maga elképzeléseihez, az isteni értelmezés – nevezetesen, hogy az 
ember bűnös és arra a kegyelemre szorul rá, ami Jézus Krisztusban jelent meg – 
csak az emberi gondolatmenet, természetes irányultság és vágyvilág megtörésével 
juthat érvényre. Ez a felfogás – nagyon helyesen – egyértelműen számol az isteni 
értelmezés minden mást felülmúló, páratlan lehetőségével, nem fordít azonban 
gondot arra a folyamatra, amelyben az ember valóban kérdezővé és keresővé válik, 
és eljut a saját lehetőségeinek a határához. Pedig az ember először megérti azt, ami 
megérthető, beveti minden tartalékát, s megteszi (legalább gondolatban), ami 
megtehető, és csak ezek után veszi észre, hogy még mindig tanácstalanul áll a 
megmagyarázhatatlan, elfogadhatatlan és megváltoztathatatlan tények előtt. A 
„meghatározhatatlanság” (N. Luhmann) és az „értetlenség” (U. Körtner) alapél-
ménye nélkül nem érkezett el az ideje az Istentől jövő értelmezés befogadásának. 
Saját látásmódjának feladására az lesz képes, aki a maga szemszögéből már mindent 
lát, mindent feltérképezett, a kiutat mégsem sikerült megtalálnia. Ekkor érik meg 
a helyzet a „perspektívaváltásra”.700 A „törést” – ellentétben Th urneysen felfogá-
sával – már a kereső ember maga hajtja végre, a lelkigondozó csupán felkínálja az 
Isten felől nézés és megértés nagy lehetőségét.

1.2. Partnercentrikus szemlélet

A pasztorálpszichológiai tájékozódású lelkigondozás az ellenkező végletbe csúszva 
váltotta fel a thurneyseni szemléletet. Lemondott a vallási (azaz a mi világunkon 
kívül támpontot kereső) értelmezés feladatáról azt gondolván, hogy az szükség-
szerűen autoritatív módon valósul meg, és helyette a segítő kapcsolat által kínált 
elfogadottság-élményben, horizontális síkon juttatja új helyzetmegítélési lehető-
séghez a bajba jutott embert. Itt közvetlenül nem is értelmezés történik, hanem 
alternatív élményben részesítés. Melegszívű elfogadással, beleérző megértéssel és 

700 Vö. M. Meyer-Blanck, Entdecken statt Verkündigen, in: U. Pohl-Patalong/F. Muchlinsky (Hg.), 
Seelsorge im Plural, Hamburg 1999, 30.
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őszinte odafordulással ellensúlyozza a segítséget kérő negatív kapcsolati élménye-
it. Áttételesen ez egyfelől azt eredményezheti, hogy megváltozik az illető önbecsü-
lése, s így másképp fogja megítélni problémás helyzetét is, másfelől az iránta ta-
núsított feltétel nélküli elfogadás Isten elfogadó szeretetére engedi következtetni. 
Ennek a lelkigondozásnak az a legnagyobb érdeme, hogy az élethelyzeteket és a 
hozzájuk tartozó átélések érzelmi összetevőit nagyon komolyan veszi.701 Az em-
berek többsége nincs tisztában a saját érzéseivel, és alig van tapasztalata arról, hogy 
a környezetében valaki nemcsak a szavakban kifejezett közléseire, hanem az ér-
zelmi átéléseire is odafi gyelt volna. Ennélfogva igazi újdonságként hat rá, ha a 
segítő személy kész átérezni az ő érzéseit, látni az ő szemeivel, s gondolkozni az ő 
gondolatmenete szerint. Miközben a segítő verbalizálja mindazt, amit a beleélés 
során tapasztalt, a tanácskérő számára is egyre világosabb lesz, hogy mi is jellem-
zi a beállítódásait, milyen vágyak és félelmek vezérlik a viselkedését és határozzák 
meg az átéléseit, és melyek a valódi szándékai, ill. várakozásai az adott élethely-
zetben. A lelkigondozás sajátos célja mindeközben az, hogy a segítséget kérő 
személy érezze magát „elrejtve” abban az isteni szeretetben, amely feltételek sza-
bása nélkül az ember javát akarja, és szabad teret nyit számára a belső, egyéni 
értékek kibontakoztatásának, a szabad növekedésnek. 

E lelkigondozás-felfogás szerint tehát az ember megértésének a kulcsa az érze-
lemvilágának mint „sorshordozó” alapnak a megismerésében keresendő. Nem 
történik értelmezés, hanem csak meg kell tanulni észlelni a lelki folyamatokat, 
néven kell nevezni az adott helyzetre vonatkozó érzelmi reakciókat, és el kell jut-
tatni a másik embert előítéletektől mentes önelfogadásra.702 Amikor a tanácskérő 
a lelkigondozó részéről megértettnek érzi magát, az nem azt jelenti, hogy az élete 
nagy talányaira megfejtést kapott, hanem csak annak tudatosulását, hogy van 
létjogosultsága és értéke mindannak, amit átélt és a lelkében hordoz. Nem kell 
eltitkolnia vagy letagadnia valódi érzéseit és szándékait, hanem bátran vállalhat-
ja azokat. Az önelfogadás végső alapja pedig az Isten feltétlen elfogadó szeretete. 
Dietrich Stollberg szerint erről nem is kell külön beszélni – amint a thurneyseni 
kérügmatikus lelkigondozás megkövetelte –, ezt közvetlen kommunikációban 
átélhetővé kell tenni. Így fogalmaz: „Jézus ügye nem tárgyiasulva, hanem a sza-
badságnak, az őszinteségnek és a szeretetnek társas átélésében, konkrét kommu-
nikációban valósul meg”703, vagy más helyen: „Ami döntő, az nem a verbális tör-
ténésekben, azok által és között, hanem a transzverbális régióban játszódik le”.704 

701 Ch. Vogel, Spiel-Raum der Gefühle, Frankfurt am M. etc. 2000. című könyvében részletesen 
elemzi az érzelem középponti szerepét a pasztorálpszichológiai tájékozódású lelkigondozásban.

702 Vö. D. Stollberg, Wahrnehmen und Annehmen, Gütersloh 1978.
703 D. Stollberg, Mein Auft rag – deine Freiheit, München 1972, 39. 
704 D. Stollberg, Wenn Gott menschlich wäre..., Stutgart 1978, 42.
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Kognitív értelmezések, értelem-megfogalmazások csak elfednék az igazán lénye-
ges folyamatokat, az elevenség forrásait, és nem utolsó sorban az Istennel való 
kapcsolat, az Istenhez tartozás ajándék-szerűségének elementáris élményét.

1.3. Érzelem és gondolkodás

Mivel a korábbi egyoldalúan az értelemre hatni akaró lelkigondozói törekvéseket 
a XX. század második felében egy ugyanannyira egyoldalú, de az érzelmekre 
összpontosító szemlélet váltotta fel, szót kell ejtenünk itt röviden arról a vitáról, 
ami a pszichológiában a gondolkodás és az érzelem kapcsolatáról robbant ki a 
80-as évek elején és nem zárult le mind a mai napig.705 

A véleményeket megosztó kérdés az volt, hogy az érzelmek vajon posztkognitív 
jelenségek, azaz hogy a keletkezésük, majd a minőségük és intenzitásuk kognitív 
folyamatok eredménye, vagy pedig prekognitív természetűek, azaz olyan közvetlen 
reakciómódok, amelyek kognitív folyamatokat indítanak el és határoznak meg.

A kogníciók elsőségét képviselők tábora (amely szemléletet R. S. Lazarus nevé-
vel szokták fémjelezni) azon a véleményen van, hogy „az emóciók nem objektív 
körülményekre adott válaszok, hanem annak a felmérésnek vagy kiértékelésnek 
az eredményei, amely igyekszik megállapítani, hogy az adott körülmények milyen 
hatást gyakorolhatnak az egyén személyes jóllétére”.706 Már a legegyszerűbb ész-
lelési momentumokhoz is kapcsolódnak értékelések, amelyek arról döntenek, hogy 
az aktuális inger milyen jelentőséggel bír a személy számára. Nem képzelhető el 
észlelés anélkül, hogy a szubjektív életfelfogásunk, az értékrendünk, a szükségle-
teink, vagy a beállítódásaink ne játszanának benne valamiféle szelektáló, jelentő-
ségtulajdonító szerepet. Nem állítható, hogy az érzelem kiváltója kizárólag a 
kognitív értékelés lenne, de igen valószínű, hogy a tudati tartalmaknak és az eze-
ken alapuló interpretációknak kezdettől fogva meghatározó szerepük van az ér-
zelmek kialakulásánál.

Robert B. Zajonc és mások ezzel szemben azt az álláspontot képviselik, hogy az 
ingerekre adott aff ektív reakciók a szervezet minden más válaszát megelőzik. Már 
akkor fellépnek, amikor az inger, vagy esemény kognitív feldolgozására még nem 
kerülhetett sor. Az érzelmek önálló információ-feldolgozó és -értékelő rendszert 
alkotnak, s jelentős befolyásuk van a kognitív értékelés folyamataira. A gondola-

705 Az alábbiakhoz egyfelől lásd Goller részletes ismertetését in: H. Goller, Emotionspsychologie 
und Leib-Seele-Problem, Stuttgart 1992, 171kk, másfelől D. Ulich/Ph. Mayring, Psychologie der 
Emotionen, Stuttgart etc. 1992, 28kk. c. művét vettem alapul.

706 C. A. Smith/L. D. Kirby, Az érzelemkiváltás folyamatmodellje: A következményekhez előzmé-
nyek kellenek, in: Forgács József (szerk.), Érzelem és gondolkodás, Kairosz Kiadó 2001 h. n., 94.
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tokat mindig érzelmek kísérik, az érzelmek viszont gondolati összefüggések nélkül, 
sőt azokkal szemben is felléphetnek, vagy meglétük esetén gyakran „immunitást” 
mutatnak a gondolati befolyásolásokkal szemben.

Mai ismereteink szerint empirikusan nem dönthető el az érzelmek, ill. a kogníci-
ók el sőbbsége közötti vita. Valószínű, hogy az integratív elméletek (pl. amilyen 
Howard Leventhal, vagy Dieter Ulich707 koncepciója) tükrözik leghűebben a va-
lóságot, melyek szerint az emóciók jelző szerepet töltenek be az egyén számára a 
saját helyzetére nézve. A jelzéseknek különböző szintjei vannak. Egy ingerként 
ható körülmény első szinten organikus, szenzo-motoros választ vált ki, amely 
velünk született, automatikus reakciómódokban (mimika, hang) nyilvánul meg. 
Magasabb szinten – még mindig szinte automatikusan – asszociatív módon vál-
tódnak ki érzelmek az emlékezetben tárolt érzelmi sémák mozgósításával. Itt már 
érvényesül bizonyos szelekció, illetve értékelés, és valamennyi tudatosság. A leg-
magasabb szinten az absztrakt-fogalmi feldolgozás történik meg, amelyben a tu-
datos értékelés és értelmezés játsza a főszerepet.

2. Mai megközelítések

Megállapítható, hogy azokban az életproblémákban, amelyekkel kapcsolatosan az 
emberek lelkigondozói segítséget vesznek igénybe, általában nem automatikus 
reakciókról van szó, nem pillanatnyi indulatok a meghatározók, hanem végiggon-
dolható (s már többször végig is gondolt) helyzetekkel állunk szemben, ezért az 
értelmezések érzelem- és viszonyulás-meghatározó jelentősége a segítés folyama-
tában különös hangsúlyt kap. Nem tesz eleget a lelkigondozó a feladatának azzal, 
ha csupán az érzelmek tudatosításában nyújt segítséget, de még azzal sem, ha 
addig ismeretlen élményekhez (új érzelmi sémákhoz) juttatja a tanácskérőt, az 
értelmezés, ill. értelemtalálás rögös útján viszont magára hagyja gondolván, hogy 
a kapott érzelmi muníció elegendő lesz az élete kulcsélményeinek az újraértékelé-
séhez és új döntések meghozatalához. Egy hermeneutikai szemléletű lelkigondozói 
gyakorlat egyesítheti a kérügmatikus irány igazát – nevezetesen az isteni értelme-
ző üzenetek átadásának a szükségességét – és a partnercentrikus-terápikus meg-
közelítés igazát – nevezetesen az empatikus helyzetfeltárás és respektálás szüksé-
gességét –, és megvalósíthatja a segítésnek azt a módját, amely fi gyelembe veszi, 
hogy az ember értelmező, értelemkereső lény. Az a hitrendszer pedig, amit képvi-

707 Leventhal koncepcióját részletesen ismerteti és továbbfejleszti D. Ulich in: D. Ulich/Ph. Mayring, 
Psychologie der Emotionen, Stuttgart etc. 1992, 73kk.
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selünk, akkor nyeri el méltó helyét az egyén életében, ha az isteni értelmezés 
rendjét jeleníti meg a számára.

a) Donald Capps és Charles V. Gerkin
A hermeneutikai hangsúly az elmúlt évtizedekben már itt-ott megjelent a lel ki-
gondozásról szóló szakirodalomban. Egyidejűleg két neves amerikai pasz to rál-
pszichológus is témává tette, Donald Capps és Charles V. Gerkin (1984-ben).708 
Mindkét szerző a keresztyén identitás tudatosításával kíván kilépni a pszichote-
rápiás irányultságú lelkigondozás szűkösségéből. Visszacsatolnak a bibliai alapok-
hoz anélkül, hogy a biblicizmus, vagy a tradicionalizmus zsákutcájába tévednének. 
Gerkin a lelkigondozói mozgalom atyjának, Anton T. Boisennek ahhoz az igényé-
hez csatlakozik, hogy a lelkigondozónak nemcsak a hit írásos dokumentumaihoz 
kell értenie, hanem a teológiájához egy másik „szöveget” is alapul kell vennie, az 
élő emberi dokumentumokat (living human documents). Felfogása szerint „a 
lelkigondozást úgy kell tekintenünk, mint az emberi tapasztalatok értelmezési és 
újraértelmezési folyamatát egy olyan fogalmi rendszeren belül, melynek elsődleges 
tájékozódási pontját a keresztyénség értelmezési kerete adja, ugyanakkor pedig 
párbeszédben áll napjaink pszichológiájának értelmezési módjaival”.709 Hans-Georg 
Gadamer „horizont-összeolvadás”-elméletének analógiájára szerinte a lelkigondozói 
be szélgetésben két hagyomány és az azoknak megfelelő két nyelv találkozik: a 
tanácskérő szubjektív története és nyelvezete és a lelkigondozó által képviselt ke-
resztyén hittörténet a maga szimbolikus képi kifejeződési formáival. A kommu-
nikáció során megtörténhet a két horizont egybeolvadása, melynek nyomán a ta-
nácskérő „egyéni story-ja elkezd a keresztyén story-val összeszövődni”.710 Spontán 
folyamat ez, ami az őszinte beszélgetés szituációjában mindig magától történik. 
Nincs szükség hozzá meggyőzésre, sem technikai manipulációkra, csupán az 
egyenrangú felek kölcsönkapcsolatára. Az „értelmezési keretek interszubjektív 
fúziója”711 nyomán, ami már a Szentlélek munkája, új megértés jön létre a beszél-
getés mindkét résztvevője számára. Ennek megvalósulásához szükség van arra, 
hogy a lelkigondozó megjelenítse a beszélgetésben a keresztyén hit tartalmai és 
nyelvi kifejeződési módjai által képviselt értelmezési horizontot. Capps kevésbé 
távolodik el a terápikus lelkigondozás hagyományától. Ő a lelkigondozói viszo-
nyulástól és viselkedéstől várja, hogy „példázat” legyen, hogy egy új világlátás 
legyen kiolvasható belőle. Közelebbről az a látásmód, amely Isten jelenlétével 

708 D. Capps, Pastoral Care and Hermeneutics, Philadelphia 1984; Ch. V. Gerkin, Th e Living Human 
Document: Re-Visioning Pastoral Counseling in a Hermeneutical Mode, Philadelphia 1984.

709 Gerkin i.m. 20. (fod. Kiss G. O.)
710 Gerkin i.m. 182.
711 Gerkin i.m. 46.
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számol ebben a világban. Ez arra indíthatja a tanácskérőt, hogy átrendezze a ko-
rábbi elképzeléseit az életéről. Más írásaiban Capps712 konkrétabban beszél a 
Biblia használatáról a lelkigondozásban, s kiemeli a bibliai szöveg dinamikus 
erejét és azt a képességét, hogy a világot új módon tárja fel, amelynek nyomán a 
lelkigondozásra szoruló személy is új világlátásra juthat.

b) Reinhard Schmidt-Rost
Nem sokkal később német nyelvterületen is születtek hasonló elméleti megfogal-
mazások. Reinhard Schmidt-Rost például azt az igényt fogalmazza meg, hogy a 
lelkigondozásnak búcsút kell vennie a pszichológiai-diakóniai szemléletmódtól és 
a mindenkori egyéni élethelyzetnek a keresztyén hit felőli megértésére, ill. az ilyen 
megértés lehetővé tételére kell törekednie. „A lelkigondozás interpretációs folya-
mat”713 – írja, ezért nem koncentrálhat a gyógyulás ügyére, hanem a fi gyelmét a 
beszélgetés tartalmára kell összpontosítania. Teológiai értelmezési feladata van, 
ami abban áll, hogy „az élet pszichoszociális összefüggéseiben a keresztyén hitbe-
li meggyőződés tényleges megvalósulásait megértse és láthatóvá tegye”.714 Átveszi 
Dietrich Rössler megfogalmazását, aki szerint a lelkigondozás „bizonyossághoz 
juttatás az élet felől”,715 s továbbfűzi azzal, hogy az Istentől ajándékba kapott élet-
tel kapcsolatos bizonyosság – amellett, hogy az Isten kijelentéséből nyert helyzet-
értékelésen alapul – a hétköznapokban csakis az Isten által ígért életlehetőségek, 
és az általa rendelt életfeladatok értelmező felkínálása útján válik átélhetővé. Ha 
a lelkigondozás csupán a pszichikus konfl iktusokkal foglalkozik, akkor narcisztikus 
befelé fordulást munkál, és a tanácskérő szemei elől eltakarja a lehetőségek hori-
zontját. Pedig az élet csak az Istentől kapott lehetőségekkel együtt nyer igazi (és 
örökkévaló) „jelentőséget” az egyén számára.

c) Klaus Winkler
Ugyanebbe az irányba mutat K. Winkler sokat idézett „személyiség-specifi kus 
krédó”716 kifejezése. Winkler szerint a lelkigondozás végső célja az, hogy lehetővé 
tegye a keresztyén hit egyénies (azaz élettörténetileg meghatározottan személyes) 
és konkrét életproblémákra irányuló megvallását. A személyiségspecifi kus hitval-
lás fogalmának a bevezetésekor Winkler a főhangsúlyt a szókapcsolat első tagjára 

712 Pl. D. Capps, Bible, szócikk in: Dictionary of Pastoral Care and Counseling, Nashville 1990, 
82kk.

713 R. Schmidt-Rost, Seelsorge zwischen Amt und Beruf, Göttingen 1988, 125.
714 Uo. 121.
715 D. Rössler, Grundriss der Praktischen Th eologie, Berlin 1986, 182.
716 K. Winkler, Pastoralpsychologische Aspekte der Rede von Gott, in: Th eologische Literaturzeitung 

1982/12. 874k., továbbá Uő., Das persönlichkeitsspezifi sche Credo, in: Wege zum Menschen 1982, 
159kk. 
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teszi, és azt mondja, hogy van helye a keresztyén hiten belül az élettörténetileg 
színezett sajátos hitbeli szemléletmódoknak és meggyőződéseknek. Hozzáteszi 
azonban, hogy a hit minden emberi „átélés intenzív pontja”, ezért nem közömbös, 
hogy valakinek milyen tartalmú meggyőződése van Isten jelenlétéről és szerepéről 
az élete különböző eseményeiben. Alapvetően ettől a meggyőződéstől függ ugyan-
is az átéléseinek a minősége. Ezért van szükségünk a közös hitvallásokra. A 
lelkigondozásnak nemcsak az (vagy gyakran nem az) a feladata, hogy elősegítse 
már meglevő hittartalmak tudatosulását és az adott élethelyzetre vonatkoztatott 
megvallását, hanem az is, hogy a bibliai alapokhoz igazítva megváltoztassa azokat, 
s ezáltal módosítsa a problémás, vagy kritikus életesemények, és belső lelki folya-
matok megítélését a tanácskérő részéről.

d) Martin Nicol
Egy másik kortárs teológus, Martin Nicol azért tulajdonít különös jelentőséget az 
„egzisztenciális beszélgetésnek” a lelkigondozásban, mert az ilyen beszélgetés élet-
értelmezési teret képez. Ha ez az értelmezési tér a „keresztyén hit értelmezési ho-
rizontján” jelenik meg, akkor beszélünk lelkigondozásról. Ilyen értelemben a 
lelkigondozás sem nem igehirdetés, sem nem pszichoterápia, hanem a „keresztyén 
hit értelmezési horizontján folyó egzisztenciális beszélgetés”.717 Tartalmilag ez azt 
jelenti, hogy miközben két ember őszintén feltárt élettörténete tartalmat szab a 
beszélgetésnek, a „hit nyelve” érzékelhetővé teszi az isteni valóság jelenlétét. A hit 
nyelve az Isten igéjének az igazságát kifejező, s egyben mindig az emberre irányu-
ló, közelebbről az emberi átéléseket értelmező nyelv. Rendkívül absztrakt megfo-
galmazásait Nicol más helyen egészen gyakorlatias fejtegetésekkel egészíti ki. A 
Szentírásnak az élet értelmezésében betöltött szerepéről szólva ezt írja: „A Biblia 
igéi, képei és történetei segítenek abban, hogy az életünket az Isten valóságát ta-
pasztalva észleljük. Ez a gyakorlat azon a hermeneutikai meglátáson alapul, hogy 
nyelv és valóság nem választhatók el egymástól. Ennek megfelelően a bibliai tájé-
kozódású beszéd sajátos, és mással tetszőlegesen nem helyettesíthető módon 
tárja fel a valóságot. A valóságnak ilyen észlelése a tapasztalat szintjén (experientia) 
történik, és csak próbálkozás nyomán válik lehetségessé (experimentum). Ezért 
beszélek a Biblia experimentális használatáról.”718 Nicol a bibliahasználattal kap-
csolatban el akarja kerülni azt a gyanút, hogy a Szentírást a lelkigondozás egyik 
eszközévé kívánná tenni, mintha a bibliahasználatnak meghatározott metodikája 
lenne, és kiszámítható eredmények lennének várhatók tőle. Az „experimentális” 
jelző olyan használatra utal, amelyre nem vonatkoznak előírások, és amelynek az 

717 M. Nicol, Gespräch als Seelsorge, Göttingen 1990, 162.
718 M. Nicol, Leben deuten mit der Bibel, in: Wege zum Menschen 1998/1. 8.
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eredményessége – legalábbis felőlünk, emberek felől nézve – „esetleges”, illetve 
ajándék jellegű. Így célok sem kapcsolhatók hozzá, egyszerűen csak természetes 
része a beszélgetésnek.

e) Gerd Hartmann
A lelkigondozás életértelmező jelentőségéről nagyon gyakorlatias könyvet jelen-
tetett meg Gerd Hartmann.719 Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéhez iga-
zodva nevez meg centrális jelentőségű élettémákat, feltárja a hozzájuk kapcsolódó 
leggyakoribb konfl iktusokat, és konfl iktusoldó értelmezésül bibliai történeteket 
rendel melléjük.720 A témákat három tapasztalati körből meríti: 1) Felelősség és 
bűn, az ítélet és a kegyelem szimbólumaival, 2) Szabadság és kísértés, a destruktív 
függőség és a megváltás szimbólumaival, 3) Teremtményi függőség, a dolgokhoz 
és személyekhez fűző kapcsolatok szimbólumaival. Elméleti bevezetőjében a kö-
vetkező megállapításokat teszi a szerző:

A személyiségfejlődés folyamán az egyes fejlődési fázisokban előtérbe került • 
alapfeszültségek (ősbizalom-bizalmatlanság, autonómia-szégyen, kezdemé-
nyezés-bűntudat, kreativitás-kisebbrendűségi érzés, identitás-identitászavar, 
intimitás-izoláció, termékenység-stagnálás, integritás-kétségbeesés) mind-
egyike mint alapvető „élettéma” megmarad, és kíséri a további élettörténetet. 
Az élettémák mindig valami megoldatlanságot tükröznek. Gyakran egészen 
álcázott formákban jelennek meg: kérdésekként, szentenciákként az egyéni 
életben, közösségi szinten pedig költészetben, mítoszokban, legendákban, 
fi lozófi ákban és teológiákban.721

A • szimbólumok úgy képesek utat nyitni az élettémákhoz, hogy maguk közben 
háttérben maradnak. Minden igazi szimbólum specifi kusan valamely életté-
mához tartozik, annak a felismeréséhez és értelmezéséhez járul hozzá.722 „A 
szimbólumok nemcsak az érzelmeinket, hanem gondolatainkat és fantázián-
kat, tudatunkat és tudattalanunkat is érintik, az egész emberre vonatkoz-
nak.”723 Többértelműek, ezért alkalmasak arra, hogy a feszültségeinkben 
megszólítsanak, ugyanakkor evidensek, nem szorulnak értelmezésre, hanem 
ők értelmeznek. Hatásuk közvetlen azáltal, hogy megvilágítják a kapcsolatot 
a belső világunk és a külső valóság között. A bibliai szimbólumok jellemzője, 
hogy „miközben a hétköznapi életet értelmezik, úgy jelenítik meg Istent mint 

719 G. Hartmann, Lebensdeutung. Th eologie für die Seelsorge, Göttingen 1993.
720 A hermeneutikai lelkigondozás gyakorlatáról szólva még visszatérünk Hartmann javaslataira.
721 Hartmann, i.m. 36kk.
722 uo. 40.
723 uo. 56.
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a mi életünk valóságának egyik dimenzióját, a vallásos hitet pedig mint az 
egyéni megtapasztalásaink egyik dimenzióját”.724 
A korábbi lelkigondozás-felfogással szemben, mely a lelkigondozást kritikus • 
életszakaszokon át történő kísérésre és a szenvedés idején tanúsított melléál-
lásra korlátozza, Hartmann a lelkigondozáson életértelmezést ért. „Ez azt 
jelenti, hogy a hétköznapok éppen úgy érdeklik, mint az élet csúcsai és mély-
pontjai, a siker és a boldogság nem kevésbé, mint a vereségek és konfl iktusok. 
A tényekkel számolni és érdeklődni irántuk azt jelenti, hogy minden élmény-
nek látjuk a spirituális dimenzióját. Identitásunkhoz pedig akkor maradunk 
hűek, ha úgy tekintjük ezeket az élményeket, mint a teremtményi függőség, 
az igazságban való járás, a bűn, vagy a kísérthetőség tapasztalatait.”725 Ilyen 
értelemben minden beszélgetés lehet lelkigondozás, mert az élet akkor is ér-
dekes, amikor nem a nagy problémák megoldását keressük.726

A kommunikációnak hagyományosan leírt (tartalmi, érzelmi-kapcsolati, • 
önkifejező és promotív) szintjein kívül igen fontos önálló szintje a spirituali-
tás. Éppen a hit, a valósághoz való viszonyulás minősége (az alapbizalom és 
alapbizalmatlanság, a bizonyosság és a véletlenszerűség) nem fejeződik ki 
megfelelően a többi kommunikációs szinten. A lelkigondozás folyamatát el-
sősorban a kommunikáció spirituális dimenziója határozza meg és ez a fele-
lős az életértelmezésért is. Ennek a szintnek az elsődleges kifejezési módja a 
szimbólum.

724 uo. 63.
725 uo. 50.
726 Hasonlóan vélekedik E. Hauschildt, Seelsorge und Hermeneutik, in: U. H. J. Körtner (Hg.), 

Glauben und Verstehen: Perspektiven hermeneutischer Th eologie, Neukirchen-Vluyn 2000, 92kk.





VI. ÉLETÉRTELMEZÉS A PSZICHOTERÁPIÁBAN 
ÉS A LELKIGONDOZÁSBAN

Az előbbi példák mutatják, hogy gyökeres szemléletbeli változás előjelei mutat-
koztak az elmúlt negyedszázadban a nyugati világ lelkigondozás-felfogásában. A 
korábbi, partnercentrikus-terápiás szemléletet elkezdte felváltani a hermeneutikai 
megközelítési mód. Az életápolás, a támogató melléállás helyett fokozatosan elő-
térbe kerül az életértelmezésben, illetve az életszituációk újraértelmezésében 
történő segítségnyújtás feladata. Ez azt a régi-új követelményt is jelenti, hogy az 
evangélium ne csak az elfogadó lelkigondozói magatartásban, implicit módon 
jelenjen meg a lelkigondozás folyamatában, hanem az Isten kijelentésén alapuló 
értelmező megfogalmazásokban is. 

Az ember elsősorban nem érző – amint ezt a terápikus lelkigondozás tartotta 
–, hanem értelmező lény. Legalábbis, ha a sajátosan emberit akarjuk megragadni 
benne. Többször mondtuk már, hogy az emberre nem úgy hatnak a dolgok, amint 
vannak, hanem úgy, amilyen jelentést, jelentőséget tulajdonít nekik. A világunk 
értelmezett – s azért bármikor átértelmezhető – világ. Hogy jól, vagy rosszul 
érezzük magunkat benne, alapvetően az értelmezéseinktől függ. Ebből következik, 
hogy az emberi élményfeldolgozás és viselkedésszabályozás zavarai a szituáció-
értelmezések megváltoztatása által kedvező irányba befolyásolhatók. A keresztyén 
hit sajátos világ- és életértelmezési rendszer, amely a bibliai bizonyságtétel alapján 
állva, az önmagát kijelentő Isten felől nézi és ítéli meg a valóságot. A lelkigondozás 
ezt az értelmezési horizontot kínálja fel a tanácskérőnek. A pszichoterápiában is 
hagyománya van az értelmezésnek: már alkalmazta a pszichoanalízis is, bár abban 
a hiszemben, hogy objektív magyarázatokat kínál a jelenségekre, újabban pedig a 
kognitív pszichoterápia tette központi terápiás feladattá a meggyőződés (alaphie-
delem) megváltoztatását. Mivel a lelkigondozás mindenek előtt értelmező eljárás, 
sokat tanulhat e pszichoterápiás irányzatok tapasztalataiból. 

1. Pszichoanalitikus mélyhermeneutika 

Az értelmezés a pszichoanalitikus terápia legfontosabb technikai eleme. Általa 
derülhet fény bizonyos lelki „képződmények” (érthetetlen álombeli jelenetek és 
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képek, verbális és cselekvésbeli elvétések, zavar-tünetek, inadekvát, ill. irracioná-
lis viselkedési módok, megmagyarázhatatlan szorongások, stb.) igazi okaira, ill. a 
hozzájuk kapcsolódó valódi szándékokra. A pszichoanalitikus értelmezés tehát az 
egyén élettörténetének, pontosabban életeseményei belső reprezentációinak ösz-
szefüggéseit (ok- okozati viszonyait, ellentéteit, jelentőségbeli súlyát és hierarchi-
áját, stb.) hivatott feltárni és megértetni. A terápiás folyamaton belül arra szolgál, 
hogy általa kiküszöbölődjenek a beteg önismeretének a hiátusai. Megoldhatatlan 
életproblémái ugyanis azzal függenek össze, hogy törések (metaforával szólva 
sebhelyek, ill. nyílt sebek) vannak az élettörténetén, amelyek megakadályozzák 
abban, hogy a „hiányzó” (azaz tudattalanná vált) elemekre utaló, vagy azokra 
épülő élethelyzeteken, ill. életfeladatokon úrrá legyen. A folytonossági hiányok 
persze nem tátongnak üresen, hanem a túlélést szolgáló, de a páciensnek és/vagy 
a környezetének kellemetlenségeket okozó tünetekkel „töltődnek ki”. A tünetek 
akaratlan „élethazugságok” (I. Caruso), bennük ugyanis meghamisítjuk a valósá-
got: létezőnek valljuk azt, ami nincs, és letagadunk valami meglévőt. A tünetek 
valójában tévedéseken alapuló tudattalan helyzetértelmezések. A pszichoanalitikus 
értelmezés ezekből visszakövetkeztetve kíván rávilágítani a valódi, tudattalanban 
rejtőző tartalmakra, és azok jelentését, jelentőségét megkeresni először a keletke-
zésük szituációjára, majd a mai életre nézve. Olyan hermeneutikai kísérlet ez, 
amely egy „önmagát becsapó szerző” (Jürgen Habermas)727 önéletírásának meg-
értésére irányul. Ne morális értelemben vett hazugságokra gondoljunk itt, hanem 
„illúziókra”. Az illúziók igézetében fogant hamis (betegítő) értelmezések a kétke-
dés és a leleplezés taktikáját használó újraértelmezéssel bonthatók le. Az igazi 
hermeneutika – amint Paul Ricoeur mondja – kettős feladatot lát el: bálványokat 
dönt és szimbólumokat épít, kételkedik és hisz, vagyis az illúziót leleplezi és a 
helyére értelmet állít.728 Ezt a fajta megértési folyamatot, az igen mélyen megala-
pozott illúzió-építmények lebontása miatt, „mély-hermeneutikának” nevezhetjük. 
Mélységét, alaposságát tekintve különbözik a hétköznapi kommunikáció keretében 
történő megértéstől. Az egymás megértésének hétköznapi helyzeteiben ugyanis, 
még nyilvánvaló önbecsapás esetén sem foglalkozunk a mélyen fekvő okokkal és 
célokkal, hanem csak a felszínen lévő tartalmakra fi gyelünk. Feltételezzük, hogy 
az illető tudja, mit akart kifejezni. A mélyhermeneutika, mivel benne magának az 
önbecsapásnak a kiküszöbölésére is törekszünk, a segítő megértést szokta jelle-
mezni.729

727 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am M. 1975, 267.
728 P. Ricoeur, Die Interpretation, Frankfurt am M. 1974, 39kk.
729 A mélyhermeneutikáról részletesen: R. Heim, Die Rationalität der Psychoanalyse, Basel/Frank-

furt am M. 1993, 92kk., 200kk. 
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Gyakorló pszichoanalitikusok az értelmezést a következőképpen defi niálják: 
„Olyan deduktív eljárás, melynek segítségével az analitikus visszakövetkeztet arra, 
amit a páciens tulajdonképpen gondol, hogy azután ezt tudassa vele. Mivel az 
analitikus eleve sejtheti, hogy a beteg megnyilvánulásainak jelentős része közve-
tetten más témákra utal, vagyis eltolások és áttételek fedezhetők fel benne, meg-
próbálja kitalálni, hogy mire vonatkoznak ezek az utalások, és felismeréseit közli 
a pacienssel. Az értelmezés kísérlet arra, hogy valami tudattalant a megnevezése 
által tudatossá tegyünk.”730 Az értelmezés helyességét nem lehet objektíven meg-
ítélni, de igazoló visszajelzésekkel számolhatunk. Az egyik „bizonyíték” az, ha a 
beteg elfogadja, felismeri az értelmezés helyességét („aha”-élmény), a másik pedig 
az, hogy nyomában a beteg állapotában javulás tapasztalható, vagy legalább az 
értelmezés által szabott irányban bomlik ki tovább a probléma, azaz a beteg aka-
ratlanul is egyre több emléket hoz fel az értelmezés megerősítésére. Ezzel persze a 
szubjektivitást még nem zártuk ki, csak kétoldalúvá tettük. Azonban, ha a szövegek 
értelmezéséről (legalábbis az egzisztenciális Biblia-értelmezés esetében) is elmond-
ható, hogy „a ’legszubjektívebb’ interpretáció itt a ’legobjektívebb’, azaz csak az 
képes a szöveg kívánalmát meghallani, akit saját egzisztenciájának kérdése moz-
gat”,731 akkor ez hatványozottan igaz a terápiás beszélgetésekre. A szubjektivitás 
már az „előzetes megértésben” kiküszöbölhetetlenül jelen van, s később is meg-
marad a terapeuta ráérzés-szerű felismeréseiben.732 Ezek az értelmezési kínálatok 
azonban sok-sok analitikus tapasztalatból összeállt interszubjektív igazságok. 

Egyébként a terápiás megértésnek része a kauzális összefüggések kimutatása 
éppúgy, mint egyes mozzanatok intencionális magyarázata, míg végül teljességre 
nem jut az egzisztenciális megértésben. Karl Jaspers-szel szólva tegyük hozzá, hogy 
a lelkigondozás ezeken túl eljut egészen a „metafi zikai megértésig”, mivel „egy 
olyan értelemre (irányul), amely túlmegy minden általunk átélt jelenségen, s min-
den szabadságból megcselekedetten, arra az átfogó értelmi összefüggésre nyílik 
tehát, amelyben minden egyébként korlátozott értelmet mint benne foglaltat gon-
dolunk, s amely ezt magába is rejti”.733 

730 E. S. Wolf, Deutung und Unterbrechung, in: W. E. Milch/H.-P. Hartmann (Hg.), Die Deutung 
im therapeutischen Prozess, Giessen 1999, 72.

731 R. Bultmann, A hermeneutika problémája, in: Csikós Ella/Lakatos László (szerk.), Filozófi ai 
her meneutika (Szöveggyűjtemény), Budapest 1990, 91kk, itt 110. Az igehirdetéssel kapcsolatosan O. 
Haendler, Bultmanntól és Heideggertől függetlenül, 1941-ben hasonló gondolatokat fogalmazott meg: 
„Az objektív igazság hatékonyságának a csúcsa [...] nem a szubjektum kiiktatásával, hanem ellenkező-
leg, a szubjektivitás (nem szubjektivizmus, hanem a szubjektum aktivitása értelmében) teljességével és 
a szubjektum előtérbe lépésével érhető el.” in: Uő., Die Predigt, Berlin 1949 (2), 50.

732 A pszichoanalitikus értelmezés sejtés-szerűségét hangsúlyozza Ch. Brenner, Praxis der Psy cho-
analyse, Frankfurt/M. 1982, 42kk.

733 Vö. K. Jaspers, A lelki élet megérthető összefüggései, in: Pethő Bertalan (szerk.), Pszichiátria és 
emberkép, Budapest 1986, 69kk., idézet 80.
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Jürgen Körner734 a pszichoanalitikus terápiában a megértés három „modalitását” 
különbözteti meg és elemzi részletesen: a „kauzális magyarázatot”, az „intencio-
nális magyarázatot”, és a „hermeneutikai megértést”.

1.1. Kauzális magyarázat a pszichoanalízisben

A megértésnek ez a módja a természettudományok mintáját követi. A megfi gyelt 
események összefüggéseiből általános törvényszerűségeket igyekszik kiszűrni, 
amelyek azután hasonló feltételek megléte mellett jövőbeli történésekre engednek 
következtetni. Az ember átélései és viselkedése megértésénél nagyon korlátozottan 
érvényesíthető ez a determinisztikus szemlélet. Szabad akarata révén az ember 
még fi zikális-biológiai meghatározók mellett is reagálhat másképp egy adott hely-
zetben, mint amire számítanánk. Komplex lelki folyamatok esetén ez rendszeresen 
így is történik. Várakozásaink tehát nem törvényszerűségekre támaszkodó követ-
keztetések, hanem a nagyszámú előfordulás alapján álló sejtések. Ilyen korlátozott 
értelemben beszélhetünk a pszichoanalízisben – valamint az emberi viselkedés 
megértésénél általában – kauzális magyarázatokról.735 Közvetlen oki összefüggé-
sek csak a folyamatok felszínén találhatók, s felismerésük a problémamegoldás 
közben átmeneti megkönnyebbülést szokott jelenteni.

Vegyük egy példát: a páciens elpanaszolja, hogy az utóbbi években időnként 
megmagyarázhatatlan lehangoltság vesz erőt rajta. Legutóbb a munkahelyéről 
hazatérve érezte ezt – és ilyenkor bármit tesz, napokig nem tud megszabadulni 
borongós hangulatától. Rákérdezésre kiderül, hogy a műszak végén egy nyugdíjba 
készülő régi munkatárstól búcsúztak el, akivel nagyon jó volt a kapcsolata. Koráb-
bi hasonló lelkiállapotokra visszaemlékezve a páciens megállapítja, hogy a lehan-
goltság mindig összefüggésben volt azzal, hogy valakitől el kellett válnia. Világos 
tehát, hogy az illető nehezen viseli az elszakadás élményét, s az ilyen események 
mintegy „törvényszerűen” erős lehangoltságot váltanak ki nála.

Az oki magyarázatok keresésének folyamata igen egyszerű és hétköznapi: először 
azonosítunk egy jelenséget, majd megnézzük, hogy milyen feltételek mellett áll 
elő, összehasonlítjuk a konkrét esethez kapcsolódó feltételeket a jelenség más 
előfordulásaival, s végül megállapítjuk, hogy a feltételek mely összetevői fordulnak 

734 J. Körner, Vom Erklären zum Verstehen in der Psychoanalyse, Göttingen 1985. Az alábbiakban 
az ő fejtegetéseit követjük könyvének 51. oldalától.

735 Meg kell jegyeznünk itt, hogy Freud legtöbbször úgy tesz, mintha természettudományos érte-
lemben vett törvényszerűségeket fedezett volna fel az emberi lélekben. Ezért nevezi J. Habermas idézett 
művében a pszichoanalízis elméletét „szcientista önfélreértésnek”.
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elő minden esetben. Ezek nevezhetők, ha nem is determináló, de statisztikailag 
valószínűsíthető okoknak. Oki magyarázatokat a pszichoanalízis általában olyan 
viselkedési és élménymódokra keres, amelyek fellépésükkor érthetetlennek, a 
szokványostól eltérőnek és az érintett számára is talányosnak tűnnek.

Az ilyen magyarázatok valamelyest bővítik az önismeretet, ezáltal csökkentik 
a kiszolgáltatottság érzését, de még messze nem hoznak megoldást. A „nehezen 
viselem az elszakadásokat” tényével valamit még kezdeni kell, további magyará-
zatot kell találni rá: pl. gyermekkorban sokszor át kellett élnie, hogy az anyja 
magára hagyta, vagy akár csak egyetlen ilyen különösen megrázó élmény hagyott 
mély nyomot a lelkében. Aztán ismét feltehető a kérdés, hogy vajon ennek mi volt 
az oka: talán az anya a gyermekével kapcsolatos tudattalan elutasítását juttatta 
kifejezésre a gyermek magára hagyásával? Majd további okok után kell kutatni: 
esetleg gyermekként már ő sem kapott megbízható szeretetet. Ekkor még mindig 
tisztázásra szorul, hogy miként lehetne egészségesen viszonyulni az így feltárt 
tényekhez. A kauzális magyarázatok láncolatának tehát nincs igazán vége. Egyre 
tágabb térre lép velük az ember, és egyre bizonytalanabbak lesznek a válaszok, 
mígnem az okkeresés értelemkeresésbe vált át. Vagyis annak a kérdésnek a meg-
válaszolása felé veszi az irányt, hogy e körülményeknek milyen értelme és jelen-
tősége lehet a mai életre nézve: pl. „reménytelenül szerencsétlen ember vagyok, és 
az is maradok”, vagy pozitívan: „úgy kell ápolnom a kapcsolataimat, hogy elég 
teherbírók legyenek”, vagy netán „keresnem kellene a kapcsolatot Istennel, hogy 
olyan szeretetet tapasztalhassak, amely minden szakítópróbát kibír, s amely örök-
ké megmarad”.

1.2. Intencionális magyarázat a pszichoanalízisben 

Míg a kauzális magyarázatok tájékozódási iránya a múlt (még akkor is, ha a felis-
mert törvényszerűségek segítségével később bekövetkező átélési és reakciómódok 
is „bejósolhatók”), addig az intencionális magyarázatok a szándékokat és a célokat 
kutatják, vagyis a jövőbe tekintenek. Abból indulnak ki, hogy bizonyos célok olyan 
cselekedetekre ösztönöznek, amelyek révén e célok elérhetők. A pszichoanalízisben 
azért van szükség intencionális magyarázatokra, mert a paciens életében kulcs-
szerepet játszhatnak olyan tevékenységek, amelyek mögött nem sikerül azonosí-
tani a szándékot, vagy pedig vélhetően az igazi szándék egészen más, mint ami a 
felszínen megjelenik. Ezek a magyarázatok éppen az ellenkezőjét akarják hang-
súlyozni, mint a kauzálisak, nevezetesen azt, hogy az emberi cselekvés nem deter-
minált, hanem tudatos céljai vannak, amelyekkel kapcsolatban az egyén szabadon 
döntött. Világos, hogy az emberi lét egyik sajátosságáról van szó. A döntési sza-
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badságból következik, hogy az ember felelős is a tetteiért. A célok sohasem hatnak 
kényszerítő erővel. A mögöttük levő szándékok és elképzelések abban az esetben 
is szabad elhatározásból születtek, ha csak részben, vagy egyáltalán nem tudatosak. 
Tudattalan voltuk csupán azt a látszatot kelti, mintha kikényszerítenék a cselekvést, 
mintha nem állnának ellenőrzés alatt, mintha befolyásolhatatlanok lennének. 
Többek között azért is van szükség a tudatosításukra, hogy az érintett személy 
visszanyerje a szabadságát abban, amiben eredendően megélhetné.

A cselevési szándékokat feltáró (intencionális, ill. távolabbi célokkal kapcsola-
tosan fi nális) magyarázatok empirikusan nem ellenőrizhetők, mert „nem empiri-
kusan, hanem logikusan igazak”.736 Például akkor is állnak, ha a cselekvés esetleg 
a szándékkal ellentétes eredményekhez vezetett, netán meghiúsult, vagy puszta 
elképzelés maradt.

A pszichoanalitikus terápia abból a feltételezésből indul ki, hogy minden em-
beri cselekvés szándékolt, sőt még az úgymond automatikus, vagy rutinszerű vi-
selkedési módok mögött is célok rejtőzhetnek. Akkor esedékesek és segítők az 
intencionális magyarázatok, ha a szándék tudattalan, vagy az igazit eltakarja egy 
másik, az illető számára elfogadhatóbb és szociálisan is vállalható álszándék. A 
tudatosítás minden esetben gyógyító hatású.

Az előbbi példát továbbgondolva, érdemes azt is megvizsgálni, hogy a depresz-
szív hangulat és viselkedés nem akar-e felszólítás lenni a környezet számára, hogy 
„törődjetek jobban velem”, „fi gyeljetek rám, vegyétek észre, hogy magányos va-
gyok”. Ha helytállónak bizonyoul egy ilyen, vagy ehhez hasonló értelmezés, akkor 
két kivezető út lehetséges: vagy stratégiát változtat az illető, és nem szomorú han-
gulatával próbálja a környezete fi gyelmét magára vonni, hanem mások iránti 
nyitással, kezdeményezésekkel kísérli meg szorosabbra fűzni a kapcsolatait, vagy 
pedig a célt korrigálja azzal, hogy megelégszik annyi szeretettel, amennyit a kör-
nyezetétől jelenleg kap.

Sok példát lehet felhozni arra, hogy a kauzális és az intencionális magyarázatok 
gyakran kiegészítik egymást.737 Ha nem egy viselkedés, hanem valamilyen tevé-
kenység megértéséről van szó, akkor a terapeuta sohasem mondhat le a szándék 
és a célok feltárásáról.  

Vegyük példának, hogy egy egyetemi hallgató sorozatosan kudarcokat él át a 
teljesítményével kapcsolatban. Képtelen koncentráltan tanulni és elsajátítani azt 
az anyagot, aminek a megtanulását eltervezte. Kézenfekvő, és először megnyug-
tatóan is hat az a kauzális magyarázat, hogy túl sok anyag megtanulását tűzte ki 

736 J. Körner, i.m. 40.
737 Uo. 61.
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célul az adott időre, túlzók az elvárásai önmagával szemben, valamint az anyag is 
meglehetősen unalmas. A terapeutának viszont van egy olyan sejtése, hogy a túl-
vállalás, majd az elszenvedett kudarc arra szolgál, hogy ne kelljen szembenéznie 
a képességei elégtelen voltával. Ha az okok felderítése után sem sikerül változtatni 
a tanulási szokásokon és a zavarok továbbra is fennmaradnak, akkor az intencio-
nális magyarázat helyessége a valószínűbb. Ki kell deríteni, hogy az illető reálisan 
ítéli-e meg a képességeit, és honnan ered az a félelme, ami megakadályozza az 
objektív önértékelésben.

1.3. Hermeneutikai megértés a pszichoanalízisben
 
A hermeneutikai megértés ebben az összefüggésben értelemtalálást és értelemtu-
lajdonítást jelent. Szükség van hozzá egy átfogó értelemhorizontra, amelybe beil-
leszthetők, s így megérthetők az addig értelmetlennek hitt életesemények. A 
részleteket egy egészhez kell viszonyítani úgy, hogy a részlet az egész részévé vál-
jon, és közben az egész értelmessé tegye a részletet. Ezt az értelmezési keretet a 
terapeuta viszi be a beszélgetésbe, az egyéni értelemtalálás mégis egyedi lesz, mert 
egy senki máséhoz nem hasonlító élettörténetben válik konkréttá az általánosabb 
szemléletmódhoz tartozó értelem-tartalom. 

A pszichoanalitikus megközelítés „értelmezési horizontja” az a képzeletbeli 
élettörténet, melynek csomópontjaiban a gyermekkor legjelentősebb személyeivel 
kapcsolatban szerzett kulcsélmények állnak. Ezek az élmények alakították az 
ösztönös vágyak kielégülésének a „sorsát” és tudattalanul alapvetően meghatá-
rozzák az egyén ön- és világértelmezését élettörténete egész folyamán. Ideális 
esetben egy ember élettörténetének minden meghatározó eleme tudatos, jól illesz-
kedik az egészbe, hatásai kontrollálhatók, az értelme nyilvánvaló. Ilyen személy 
azonban nincs.

A korábbi példánkban az elszakadási események után rendszeresen letörtséget 
érző páciens értelmezheti úgy az élményét, hogy a hiányzó anyát keresi minden 
bensőségesebb társas kapcsolatban, ezért az elszakadásokat rendre a legfontosabb 
szeretetforrás elvesztéseként éli át. Ez az értelmezés poétikus, közvetlenül sohasem 
igazolható. Érthetővé, értelmessé teszi viszont az addig érthetetlen élménymódot, 
ugyanakkor arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a mostani fontos személyek nem 
azonosak az anyával, ezért nem szerencsés azt várni tőlük, amit valamikor az 
anyától joggal lehetett volna. A mai kapcsolatoknak más az alapjuk, eltérő a minő-
ségük és sajátosak a céljaik. Emellett a szóban forgó személy sem az a kiszolgáltatott 
kisgyermek, aki az anyai szeretet nélkül méltán érezheti magát elveszettnek.
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A pszichoanalitikus értelmezés egy, a megszokottól eltérő értelemperspektívát 
nyit meg egy adott viselkedésre nézve. A terápia folyamán tapasztalt értelmezések 
sora idővel egész értelmezési rendszert kölcsönöz a betegnek, melynek segítéségé-
vel jól integrálhatók az életének addig érthetetlen eseményei, illetve az olyan re-
akciómódok, lelkiállapotok, átélési változatok, beállítódások és tulajdonságok, 
amelyeket korábban én-idegeneknek talált. Ez jó esetben „felmentést” is ad a régi 
„jelenetek” ismételt „színre vitele” alól.

A katolikus pasztorálpszichológus, Heribert Wahl megjegyzi,738 hogy a vallási 
szimbólumokkal való egzisztenciális találkozás ugyanezt a hatást képes elérni. Az 
általa „szimbólum-megtapasztalásoknak” nevezett élmények hasonló perspektí-
vaváltást, s ezúton értelemtalálást eredményezhetnek. A szimbólumok ugyanis 
kétértelműek. Van egy archaikus és egy teleologikus jelentésük. Egyfelől kifejeznek 
valamit az emberi élet kulcsélményei közül, másfelől magukban foglalnak egy 
túlutaló jelentést is, amely új értelmet kölcsönöz az érintett élményanyagnak. A 
„szimbólum-megtapasztalásban” – akárcsak a pszichoanalitikus terápiában – eg-
zisztenciálisan „provokáló” nyelvi, tárgyi, vagy rituális szimbólumok hatására 
alapvető életélmények és elementáris indulatok elevenednek meg, és kerülnek a 
túlutaló jelentés révén új megvilágításba. (Pl., amikor a Szentírás Isten „örökké-
való szeretetéről” beszél, akkor ez felszínre hozza az ideiglenes szeretettel kapcso-
latban szerzett fájó élményeket, s egyben beteljesülést kínál a hiánytalan, feltétel 
nélküli szeretet iránti emberi vágyakozásra). 

Körner megfi gyelései szerint a pszichoanalitikus terápiában egymást váltják a 
magyarázás és a megértés módozatai.739 A természettudományos jellegű oki ma-
gyarázatok hamar zsákutcába jutnak, ill. elégteleneknek bizonyulnak, mert bio-
lógiai és szociális adottságokra szűkítik le a megértés mozgásterét. A zsákutcából 
az intencionális magyarázatok vezethetnek ki. Az okok helyett a célok és a szán-
dékok irányába kell fordítani a fi gyelmet. Egy idő után azonban ismét elér a meg-
értés folyamata egy határhoz, innen viszont már csak a hermeneutikai értelmezés, 
azaz egy életfi lozófi a felkínálása vezethet tovább. 

A terápiás megértés akkor hagyja el a kauzális magyarázatok területét, amikor 
a beteg és a terapeuta kapcsolatában megjelenik az úgynevezett indulatáttétel. A 
páciens gyermekkori kapcsolati sémák szerint kezd viszonyulni a terapeutához. 
Azokat a kívánságokat, félelmeket, ambivalens érzéseket, várakozásokat, fantázi-
ákat éli meg újra a terapeuta személyére vonatkozóan, amelyek egykor a szülőkhöz, 

738 H. Wahl, Wolfgang Lochs „Deutungs-Kunst” – statt einer Rezension, in: Wege zum Menschen 
1996/5, 297, 302.

739 Körner, i.m. 86kk.
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ill. más jelentős személyekhez fűződő kapcsolatát jellemezték. Amint azonban – a 
terapeuta értelmező beavatkozásai nyomán – tudatosul a páciensben, hogy a te-
rapeutában szülőfi gurát lát és ekként viszonyul hozzá, többé nem passzív résztve-
vője, hanem felelős alakítója a kettőjük között zajló történéseknek. A szándékosság, 
a felelősség, és a változtatás lehetősége feljogosítja a terapeutát, hogy a célokra 
irányítsa a fi gyelmet, és azután már ne az okok boncolgatásával foglalkozzék. 
Kétségtelen, hogy a mostani viselkedés, vagy cselekvés valamely gyermekkori 
kapcsolati probléma „új kiadása”, a jelen helyzetben mégsem minősíthető már a 
körülmények által meghatározott spontán reakciónak, hanem benne az egyén – bár 
nem tudatosan – a saját szükségleteit juttatja kifejezésre. Tartózkodó (absztinens) 
viselkedésével a terapeuta egyenesen provokálja az archaikus viszonyulási módok 
és az aktuális kapcsolatba nem illő indulatok megelevenedését, hogy azután felfe-
dezhető legyen az addig tudattalanul ható szándék a viselkedési jellemzők mögött. 
Ez, az egyébként racionális visszakövetkeztetés akkor ér el a határához, amikor 
egy olyan cselekvésorientáló célra bukkanunk, amelyben az ésszerűség helyett a 
„hit”, illetve a hiedelem dominál. Amit kisgyermekként elképzeltünk, feltételez-
tünk, sejtettünk a körülöttünk zajló és minket érintő eseményekről, és a velünk 
kapcsolatban álló személyekről, az valószínűleg nagyon keveset mond az akkori 
objektív valóságról, viszont része a szubjektív, belső lelki realitásunknak. Az ilyen, 
„hittel” kiegészült benyomások nagyobb része későbbi tapasztalatok nyomán 
korrigálódik, s így el is veszíti meghatározó jelentőségét, a valóságtól leginkább 
elrugaszkodottak, a legmélyebb szorongást keltők és a legszárnyalóbb vágyakat 
táplálók viszont megmaradnak, és az élet további részében az egzisztenciális prob-
lémák tudattalan magvát képezik. Mondhatnánk, ezek a tartalmak lesznek annak 
a „mély-hitnek”740 az alkotóelemei, amely később az egyén életfi lozófi ájának a vázát 
adja. A pszichoanalitikus értelmezés átalakítja az életfi lozófi át, miközben a tudatta-
lan tartalmakat tudatosítás révén újra életeseményekké, s így valóság-közeliekké 
teszi, látszólag mitológiátlanítja, valójában azonban betagolja azokat egy – álta lá-
nos emberi sorsnak hitt – dinamikus élettörténeti mintába. Beilleszti a nar ciszti-
kus, az ödipális, vagy az agresszív tendenciák és történések valamelyikébe, és ezzel 
teljessé teszi az addig folytonossági hiányokkal terhelt élettörténetet. Ulrich Stuhr, 
a pszichoanalitikus értelmezés elemzése után további észrevételeket tesz: „Végső 
soron nem is arról van szó, hogy a hiátusokat, ill. a tudás fokhíjait kell kitöltenünk, 

740 A. D. Müller nyomán nevezem mély-hitnek, „was in uns glaubt”. Így fogalmaz: „Az embert va-
lóban megérteni annyit tesz, mint megvilágosító módon behatolni a lényének legbensőbb középpont-
jába, ahol a hit gyökerezik, azaz sejtésszerűen megragadni, hogy min csüng a szíve”. In: A. D. Müller, 
Grundriss der praktischen Th eologie, Gütersloh 1950, 286.
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hanem arról, hogy meg kell találnunk a hiátusok, ill. a torzulások meglétének az 
értelmét. A pszichoanalízis mély-hermeneutikáját vizsgálva két szélsőséges célt 
találunk: a) kijelentésszerű megállapítások által értelmet kölcsönözni, b) illúziókat 
lebontani. Ezek találkozhatnak az úgynevezett posztkritikai hitben, olyan hitben, 
amely már kiállta a kritika próbáját”.741 Már itt röviden utalnunk kell rá, hogy a 
keresztyén lelkigondozás értelmezési horizontja nem Narcissus, vagy Ödipus 
története, hanem az Isten és az ember közös története: a teremtés, a gondviselés, 
a „szolgaság házából” való szabadítás, az együtt vándorlás, az együtt szenvedés, a 
megigazítás és a feltámadás története. 

2. A „hiedelmek” megváltoztatása a kognitív 
pszichoterápiában

A kognitív pszichoterápia abból a felismerésből indul ki, amit már a sztoikus 
Epiktétosz (Kr. u. kb. 50-130) is megfogalmazott: „Nem maguk a dolgok nyugta-
lanítják az embereket, hanem az, amint szemlélik azokat”.742 Minden lelki zavar 
arra vezethető vissza, hogy nem megfelelő jelentést tulajdonítunk az életünk egyes 
eseményeinek és helyzeteinek. Az információfeldolgozásban főszerepet játszó 
gondolatok, illetve gondolati sémák szabják meg, hogy a körülmények milyen 
érzelmeket váltanak ki, és milyen viselkedésre ösztönöznek. Ha ezek tévesek, nem 
a helyzethez illőek, akkor abból „diszfunkcionális” ismeretfeldolgozás következik, 
majd inadekvát lesz az átélés és zavart a viselkedés. Az átélésben és a viselkedésben 
úgy hozható létre változás, hogy előbb megváltoztatjuk a helyzet értékelésében, 
értelmezésében, a hozzá kapcsolódó feltételezésekben, várakozásokban és meg-
győződésekben részt vevő kognitív sémákat. Más lesz ugyanis az adott helyzet 
vagy történés jelentése, ill. jelentősége az egyén számára. 

A kognitív pszichoterápia két legjelentősebb képviselője Albert Ellis és Aaron 
T. Beck eredetileg pszichoanalitikusok voltak. 

741 U. Stuhr, Deutungsarbeit im psychoanalytischen Dialog, Göttingen 1984. 70.
742 B. Wilken, Methoden der Kognitiven Umstrukturierung. Ein Leitfaden für die psycho the ra-

peutische Praxis, Stuttgart etc. 1998, 14k. Itt jegyezzük meg, hogy a kognitív pszichoterápia A. Ellis 
által képviselt ága több szempontból hasonlít a sztoikus fi lozófi a életfelfogásához. Ld. ehhez A. Ellis/B. 
Hoellen, Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie – Refl exionen und Neubestimmungen, München 
1997, 48kk. A kognitív pszichoterápia elméletéről és gyakorlatáról jó összefoglalót ad Szőnyi G./Füre-
di J. (szerk.), A pszichoterápia tankönyve, Budapest 2000, 321kk., bőséges és alapos ismertetést pedig 
Mórotz K./Perczel Forintos D. (szerk.), Kognitív viselkedésterápia, Budapest 2005.
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2.1. Albert Ellis koncepciója

Ellis743 terápiás gyakorlata során jött rá, hogy a betegek irracionális értékelései, 
hiedelmei, a valóságtól idegen feltételezései és a környezettől átvett gondolati 
sablonjai állnak a lelki zavarok keletkezésének és fennmaradásának a hátterében. 
Az irracionális meggyőződések fő problémája nem az, hogy az ésszerűség hiány-
zik belőlük (így az elnevezés kissé félrevezető), hanem az, hogy nincsenek össz-
hangban a hétköznapi tapasztalatokkal, jobbára megalapozatlan és elhamarkodott 
következtetésekből és elvárásokból általánosítás útján jönnek létre. 

a) Jó részük az úgynevezett „muszájok” kategóriájába sorolható, amelyek egyéni 
érdekeket, vágyakat avatnak abszolút szükségletekké, ill. állítanak be úgy, mint 
általános életszabályokat. Az abszolutisztikus „kellene” és „kell” követelményeket 
általában három irányban érvényesítjük: 

magunkkal szemben, amikor azt gondoljuk, hogy mindig és minden körül-• 
mények között jól kell teljesítenünk, és ki kell vívnunk embertársaink elis-
merését (az alaptétel így szól: „ha nem végzem jól a dolgom, akkor nem vagyok 
értékes ember”); 
embertársainkkal szemben, amikor azt várjuk tőlük, hogy minden esetben • 
és minden körülmények között kedvesek, igazságosak, becsületesek és tapin-
tatosak legyenek irántunk (az alaptétel így szól: „minden embernek jóindu-
latúnak kell lennie hozzám”); 
és a világgal szemben, amikor abból indulunk ki, hogy az életfeltételeinknek • 
mindig kedvezőeknek, biztonságosaknak, kellemetlenségeket, nehézségeket 
és szenvedéseket soha nem okozóknak, és boldogítóknak kell lenniük (az 
alaptétel így hangzik: „az életfeltételeimnek olyanoknak kell lenniük, hogy 
mindent megkapjak, amit kívánok”).744

Egyértelműen irreális követelmények ezek, mégis ha nem teljesülnek, rossz 
közérzetet, elégedetlenséget, kudarcélményeket vonnak maguk után.

 
b) Az irracionális meggyőződések másik csoportját a globális ítéletek alkotják. 
Ezekből hiányzik minden árnyaltság. Sommásak, igazságtalanok és hamisak, egy-
egy tulajdonság, viselkedési mód alapján jellemzik az egész személyt (pl. „fölösle-

743 Vö. Wilken, i.m. 16kk. Mérei F., Pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben, 
Budapest 1989, 198kk. Az alábbiakban a következő művekre támaszkodunk: A. Ellis/B. Hoellen (Hrsg.), 
Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie – Refl exionen und Neubestimmungen, München 1997; A. 
Ellis, Grundlagen und Methoden der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie, München 1997.

744 A. Ellis, Grundlagen… 31kk.
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ges vagyok”, „így semmit sem ér az életem”, „ezek mind becstelenek”, „ismerem a 
fajtájukat”, stb.). 

c) A harmadik csoportba a „katasztrófagondolatok” tartoznak. Ezek részint vész-
jósló fejleményekre irányulnak („ha ez megtörténik, azt nem fogom kibírni”, „ez 
mindig rossz véghez vezet”, stb.), részint meg már bekövetkezett negatívumokat 
túloznak el annyira, hogy az elképzelhető legnagyobb csapásként értelmezik azo-
kat (pl. „ez nem lehet igaz!”). 

Az irracionális meggyőződések együttesen egy komplett életfi lozófi a alapelveit 
képezhetik, amely a leghétköznapibb életesemények megítélését is meghatározza. Na-
gyon nehezen bonthatók le, minden változtatási kísérletnek makacsul ellenállnak.  

Terápiás célként Ellis nem azt jelöli meg, hogy meg kell tisztítani az ember 
gondolkodását minden irracionális összetevőtől. Ez – amint újabb írásaiban be is 
látja – lehetetlen is lenne, hiszen ma már bizonyítottnak látszik, hogy az irracio-
nális gondolkodás hátterében genetikailag meghatározott, velünk született hajlam 
húzódik. Az irracionalitás bizonyos formái minden ember gondolkodásában 
megtalálhatók. A legelterjedtebbek: bizonyos szokásokhoz való megmagyarázha-
tatlan ragaszkodás, a tekintéllyel bíró emberekbe vetett indokolatlan bizalom, 
általános hajlam önmagunk túlértékelésére, vagy lebecsülésére, az előítélet külön-
böző válfajai, stb.745 És itt még nem is említi Ellis a transzcendens valóságba vetett 
hitet, amit más helyen negatívan értékel. Csak az irracionalitások sorát szaporíta-
ná, ha azt gondolnánk, hogy ezek kiiktathatók az emberi életből. E túlzó célkitű-
zés helyett Ellis racionális-emocionális viselkedésterápiája azt tartja egészségesnek, 
s így elérendő terápiás célnak is, hogy az ember képes legyen rugalmasan (nem 
dogmatikusan) gondolkozni, felismerje az emberi egzisztencia korlátozottságát, 
vagyis hogy bizonyos gyengeségek és fogyatékosságok az emberi természethez 
tartoznak, kész legyen kockázatvállalásra, legyen magas a kudarctűrő képessége, 
azaz legyen képes alkalmazkodásra, megterhelések és nyugtalanító körülmények 
elviselésére.746

2.2. Aaron Beck felfogása

Beck747 nem az irracionális meggyőződéseken nyugvó értékelésekre és az abszolu-
tizált életfi lozófi ára teszi a hangsúlyt, hanem azok a gondolkodásbeli torzítások 

745 Ellis/Hoellen, i.m. 19.
746 Uo. 22k.
747 Magyarul is olvasható: A. T. Beck et al., Szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete, Bu-

dapest 1999; A. T. Beck et al., A depresszió kognitív terápiája, Budapest 1999.
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érdeklik, amelyeket az egyén a valóság észlelése és értelmezése során elkövet. A 
leggyakrabban előforduló, valóságot meghamísító gondolkodási „hibák” a követ-
kezők:748

önkényes következtetés• : bizonyítékok nélküli, sőt ellentétes tapasztalatok el-
lenére megfogalmazott következtetések, mintha jövendőmondók, vagy gon-
dolatolvasók lennénk,
szelektív általánosítás• : egyetlen részlet túlértékelése, más lényeges momentu-
mok fi gyelmen kívül hagyásával,
túlzó általánosítás• : egy eseményből szabályszerűség alkotása, és annak továb-
bi eseményekre való alkalmazása,
maximálás – minimálás• : alaptalan felnagyítás, vagy alaptalan lekicsinylés,
perszonalizálás• : külső okokra visszavezethető eseményekért a saját személy 
hibáztatása, vagy saját érdem elkönyvelése,
dichotóm gondolkodás• : az árnyaltság hiánya, vagy-vagy, fekete-fehér, ill. min-
den vagy semmi jellegű gondolkodás,
érzelmi érvelés• : gyakorlatilag az érzelmek azonosítása a tényekkel,
„kell” állítások• : megvalósíthatatlan dolgokkal kapcsolatos szemrehányások.

Ilyen gondolati torzítások fi gyelhetők meg sok ember helyzetértelmezéseinek a 
„logikájában”, ezért képtelenek a szituációnak megfelelően viselkedni. Az eff éle 
értelmezés ugyanis nem teszi teljesebbé a megértést – amint ez egészséges esetben 
történne –, nem „transzcendálja” a közvetlen szituációt, nem állítja teljesebb ösz-
szefüggésbe, vagyis az élet egészét magában foglaló értelemhorizontba, hogy 
azután állapítsa meg a jelentőségét és az értelmét, hanem téves logikát követve 
privát értelemmel látja el. 

Az esetek túlnyomó többségében az értelmezéseinket nem az adott szituációban 
„találjuk ki”. Az „értelmezési repertoárunkban” már meglevő gondolatokat akti-
vizálunk, vagy maguktól aktivizálódnak, mi csak alkalmazzuk őket a helyzet 
megítélése és értelmezése közben. Aaron Beck nyomán általánosan elfogadott 
ténynek számít, hogy különböző mélységi szintű gondolatok vesznek részt az in-
terpretációs folyamatban, illetve a tudatosság szintjén megjelenő gondolatoknak 
vannak mélyebben és még mélyebben fekvő megfelelőik, gyökérgondolataik. Ezek, 
a mélység irányában haladva egyre általánosabb érvényűek. Beck lánya, Judith 
Beck a következő sémában foglalja össze az eddigi felismeréseket:749

748 Az alábbiakhoz lásd A. T. Beck et al., A depresszió… 21., Wilken i.m. 26. és Mórotz K./Perczel 
Forintos Dóra (szerk.), i.m. 192.

749 J. S. Beck, Praxis der Kognitiven Th erapie, Weinheim 1999, 16., vö. továbbá A. T. Beck, Túl a 
hiedelmeken: A modalitások, a személyiség és a pszichopatológia elmélete, in: P. M. Salkovskis (szerk), 
A kognitív terápia térhódítása, Budapest é. n., 23.
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Alapmeggyőződések, maghiedelmek 
(formailag: kognitív sémák) 

Feltételes meggyőződések 
(formailag: beállítódások, szabályok, axiómák)  

Szituáció Automatikus gondolatok Érzelem 

2.3. Automatikus gondolataink, feltételes meggyőződésünk, alaphiedelmeink

A terápiában először az automatikus gondolatokra750 kell rámutatni, hogy a páci-
ens maga is megállapíthassa, hogy meghatározott életszituációkban milyen gon-
dolatok suhannak át az agyán, azok mennyire felelnek meg a valóságos körülmé-
nyeknek, és milyen irányba terelik a helyzet-értékelés folyamatát. Ezután kerül sor 
a konkrét helyzettől független feltételes („ha – akkor” jellegű) meggyőződések, 
majd az azok alapját képező maghiedelmek feltárására.

Pl. egy diák elkezd egy szakkönyvet olvasni (szituáció), majd miután lassan 
halad vele, önkéntelenül olyan gondolatok ébrednek benne, hogy „ez a szöveg 
nekem túl nehéz”, „ezt sohasem fogom megérteni” (automatikus gondolatok). Ha 
e gondolatokat az a „feltételes meggyőződés” táplálja, hogy „ha valamit nem értek 
pontosan, akkor ostoba vagyok” és e mögött még az a „maghiedelem” is meghú-
zódik, hogy „semmire sem vagyok alkalmas”, akkor a következmény nagy való-

750 J. S. Beck az automatikus gondolatokról ezt írja: „Az automatikus gondolatok a gondolatok fő 
áramát kísérik, spontán lépnek fel és nincs mögöttük átgondolás, vagy alapos fontolgatás. Általában 
inkább csak a velük együtt járó érzelmek tudatosak, de kis gyakorlással a gondolatok is tudatosíthatók. 
Azok a gondolatok, amelyek bizonyos személyes problémák miatt fontosak, tartalmuktól és jelentősé-
güktől függően meghatározott érzelmekkel függenek össze. Rövidek és röpkék, olyanok mintha gyors-
írással lennének feljegyezve, lehetnek verbálisak és/vagy képi megjelenésűek. Általában az emberek 
abból indulnak ki, hogy az automatikus gondolataik igazak, ezért nem tekintenek mögéjük, és nem 
ellenőrzik őket. Ennélfogva már az is hangulatjavuláshoz vezet, ha az automatikus gondolatokat azo-
nosítjuk, leellenőrizzük és (megfelelő módon) választ adunk rájuk.” In: J. S. Beck, Praxis der Kognitiven 
Th erapie, 77.
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színűséggel az lesz, hogy az illető elkedvetlenedik (érzelmi reakció), majd becsuk-
ja, esetleg becsapja a könyvet és félreteszi (viselkedés), azután meg számolhat azzal, 
hogy kellemetlen feszültséget fog érezni a gyomrában, vagy elkezd fájni a feje 
(fi ziológiai reakció).751 Egészen másképp menne végbe ez a folyamat, ha az illető 
alapmeggyőződése magáról az, hogy „általában képes vagyok az akadályok leküz-
désére”, amiből az a szabályszerűség következik, hogy „ha nem adom fel, és utá-
nanézek a hiányzó ismereteknek, akkor a teljesen idegennek tűnő szöveget is 
megértem”. Ebben az esetben az automatikus gondolatok között elhalványodik, 
vagy fel sem vetődik, hogy „ezt sohasem fogom megérteni”, hanem az kerül a 
helyére, hogy „erre bizony több időt kell szánnom”.

Döntő jelentősége van az ember átéléseiben és viselkedésében azoknak a leg-
bensőbb meggyőződéseknek vagy más néven maghiedelmeknek, amelyeket az A. 
Beck által kognitív sémáknak nevezett lelki szerveződések foglalnak magukban. 
„A maghiedelmek az énfelfogás legintenzívebb komponenséből (például: sérülé-
keny, tehetetlen, szerethetetlen, értéktelen vagyok) és a másokról alkotott primitív 
képből (elutasító, ellenséges, megalázó vagy) állnak össze”752 Jellemző rájuk, hogy 
többnyire tudattalanul hatnak, feltétel nélkül érvényesek, ellenkező tapasztalatok 
sem változtatnak rajtuk, rendkívül stabilak és megmaradnak az egész élet folya-
mán. Az élettörténet során bizonyos mértékig változnak, mivel az egyén számta-
lan tapasztalatot dolgoz fel a segítségükkel. Ez némi módosulást ugyan eredményez 
bennük, de minden gyökeres átalakulásnak makacsul ellenállnak. 

A negatív tartalmú hiedelmek a kognitív pszichoterápia Beck féle iránya szerint 
két nagyobb csoportba oszthatók. Az egyikbe tartoznak a tehetetlenségeinkkel 
kapcsolatos, a másikba a szerethetetlenségünkkel összefüggő meggyőződések.753 
Kialakulásukban fontos szerepet játszanak a korai gyermekkorban kapott inst-
rukciók, visszajelzések, a jelentős felnőttek részéről szavakkal vagy szavak nélkül 
közölt üzenetek, valamint az ekkor szerzett saját tapasztalatok a problémák meg-
oldása terén. A sokszor ismétlődő élethelyzetekhez és kapcsolati történésekhez 
tapadó elképzelések – melyek jó része nem az empirikus valóság leképezése, hanem 
hiedelem-jellegű – kognitív sémákba tömörülve raktározódnak el.754 Egészséges 
esetben egyaránt vannak ezek között negatív és pozitív tartalmúak. Az informá-
ciófeldolgozás akkor torzul, ha felettébb erős szorongások miatt, vagy a felnőttek 
által gyakran ismételt személyértékelések nyomán a gyermek egyre több negatív 

751 Uo. 18.
752 A. T. Beck,Túl a hiedelmeken... 23.
753 J. S. Beck, A személyiségzavarok kognitív terápiája, in: P. M. Salkovskis (szerk.), i.m. 134., továb-

bá J. S. Beck, Praxis der Kognitiven Th erapie, 171. 
754 A sémák eredetéről és természetéről lásd L. K. McGinn/J. E. Young, Séma-fókuszú terápia, in: 

Salkovskis (szerk.), i.m. 144kk.
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alaphiedelmet alakít ki magában, olyannyira hogy ezek már abban is megakadá-
lyozzák, hogy a pozitív eseményeket észrevegye. A kialakult kognitív sémák ugyan-
is olyan tartós pszichikus szerkezeteket jelentenek, amelyek szelektálják, erősítik 
vagy gyengítik, értékelik és jelentéssel látják el a szervezetet ért ingereket. Ezzel 
segítik a tájékozódást az átláthatatlan helyzetekben, megkönnyítik az élmények 
besorolását, értelmezését és a válaszadást. A leegyszerűsített információfeldolgo-
zás ára igen gyakran a téves helyzetmegítélés és az inadekvát reakció. Ez minden 
alkalommal így van, valahányszor aktivizálódnak a gyermekkorból származó, és 
a lélek tudattalan régiójában nyugvó maladaptív sémák. Olyan életeseményekre 
kell itt gondolnunk, amelyek valamiféle (tudatos vagy tudattalan) hasonlóságot 
mutatnak a séma kialakulására okot adó szituációkkal. 

 

2.4. A terápiás folyamat

Ezek a betegítő hiedelmek csak „kognitív átstrukturálás” útján változtathatók meg, 
vagy helyettesíthetők helyzet-adekvát és konstruktív gondolati tartalmakkal, 
meggyőződésekkel. Ennek a folyamatára már utaltunk, most nézzük meg köze-
lebbről egy-két olyan mozzanatát, amelyek témánk szempontjából fontosaknak 
tűnnek.

A terápia első szakasza annak beláttatásával kezdődik, hogy az érzelmi és visel-
kedésbeli zavarok nem közvetlen következményei a kiváltó eseményeknek. Min-
denki megfi gyelheti, hogy megegyező, vagy hasonló átélés az egyik ember életében 
egészen más következményekhez vezet, mint a másikéban. A különbségek abból 
támadnak, hogy az egyes személyek eltérően gondolkodnak az adott eseményről. 
A gondolkodásunktól, a meggyőződésünktől, a beállítódásunktól függ ugyanis, 
hogy a velünk és bennünk végbemenő történések végül milyen hatással lesznek az 
életünkre. Ez azt is jelenti, hogy magunk is felelősek vagyunk a problémás érzé-
seink és viselkedési módjaink kialakulásában és fenntartásában.755 Nem menthet-
jük fel magunkat pusztán a körülményekre hivatkozva. Valójában nem is annyira 
a kiváltó okok az érdekesek, mint inkább a reakciók és a hatások, és még ezeknél 
is hangsúlyosabban azok a megfontolások, amelyek a nemkívánatos reakciómó-
dokat előidézték. Először tehát a diszfunkcionális kogníciókat kell feltárni és 
megnevezni, mégpedig valamely konkrét életszituációra nézve. A tudathoz legkö-
zelebb az ún. automatikus gondolatok állnak. Be kell azonosítani ezek közül 
azokat, amelyek vélhetőleg a legfontosabb szerepet játszották az érzelmek kiváltá-
sában, illetve a viselkedési mód meghatározásában.

755 B. Wilken, i.m. 40k. Az alábbi folyamatleírásokban nagyrészt erre a műre támaszkodunk.
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Vegyük példának a következő esetet:
A munkahelyen leépítések folynak. Egy 53 éves női munkatárs (L) kb. 10 percet 

késik a munkakezdéskor. A bejáratnál éppen a főnökkel fut össze, aki türelmetle-
nül szól rá: „L., ma fordult elő negyedszer hogy késtél. Nem tűröm ezt a fegyelme-
zetlenséget! Jegyezd meg, hogy rád ugyanúgy vonatkozik, hogy mindenben pon-
tosnak kell lenni, mint a többiekre!” E jelenet óta L. minden nap gyomorgörcsök 
között megy be a munkahelyére. Folyamatosan gyanakszik, hogy valakivel fi gyel-
teti a főnöke, mert hiszen a korábbi késéseinél nem találkozott vele a megérkezé-
sekor, mégis tud azokról az alkalmakról is. A pontosságra vonatkozó mondat pedig 
egyéb pontatlanságok kifogásolását is sejteti. Azóta észrevette magán, hogy sokkal 
több fi gyelmetlenséget követ el, mint korábban, pedig eddig sohasem volt panasz 
a munkájára. Ha ezt a munkahelyét elveszítené (amely minden szempontból igen 
kedvező a számára), akkor kicsi esélye lenne, hogy hasonlót találjon.

Az emberek általában a kellemetlen következményeket tartják szem előtt, ami-
kor segítséget várnak. Azokat akarják ugyanis kiküszöbölni. Ezen kívül még ti-
pikusan a kiváltó szituáció jelenik meg az emlékezetükben. A kettőt összekötő 
kognitív feldolgozási folyamat azonban nem. A megterhelőnek és nemkívánatos-
nak átélt érzelmek és viselkedési módok (levertség, csalódottság, szorongás, aggó-
dás, harag, bűntudat, kétségbeesés, kényszercselekmények, vagy függő magatartás) 
megnevezése nem szokott problémát jelenteni, még az sem, hogy milyen változást 
lenne jó elérni, azt viszont már nehezebb megállapítani (pl. fejfájások, általános 
nyugtalanság, gyakori elpirulás, indokolatlan izzadás, gyomorbántalmak, álmat-
lanság, stb. esetén), hogy pontosan milyen esemény, s az esemény mely mozzana-
ta aktivizálta a következményekért „felelős” gondolatokat, és közelebbről melyek 
ezek a gondolatok.

Tanácsos a hatásoktól elindulni, majd onnan nézve rekonstruálni a helyzetet, s 
végül a hiedelmeket azonosítani. A kellemetlen érzések, és a szokatlan viselkedés 
pontos meghatározásához fel kell mérni az intenzitásukat, ill. a szokványostól való 
eltérésük mértékét. Előfordul ugyanis, hogy a reakció teljesen adekvát, és a kelle-
metlenség oka pusztán a kiváltó tényező megváltoztathatatlanságában áll. Máskor 
meg az érintett személy indokoltnak érzi a reakcióját, pedig az valójában túlzó a 
helyzethez viszonyítva. Sokszor nem elég gazdag a szókincsünk egy-egy érzés 
pontos megnevezéséhez, vagy az érzelmek ambivalensek, egyszerre két ellentétes 
tendenciát mutatnak. Az előbbi példában a munkahely elvesztésétől való félelem 
nem alaptalan, de a folyamatos aggályoskodás, a naponta ismétlődő gyomorgör-
csök, valamint a görcsös teljesítménykényszer miatt elkövetett hibák már nem 
nevezhetők megalapozottaknak. Persze nem is biztos, hogy L. a munkahely el-
vesztésétől fél, lehet, hogy a főnök személye és modora váltja ki belőle a félelmeket. 
A munkanélküliség félelme mögött (főképp, ha egyébként a család nem is szorul 
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rá annyira az ő keresetére, miután a gyermekek már kirepültek) pedig az önérték-
érzet veszélyeztetettsége húzódhat meg. A pontosságra vonatkozó általános főnö-
ki megjegyzés valószínűleg emiatt érintette olyan érzékenyen. A szituáció feleleve-
nítése és „objektív” (az objektivitást mindig viszonylagosan szabad csak érte nünk) 
elemzése pedig arra szolgál, hogy világossá váljon, történt-e valami torzítás a 
helyzetértékelésben, továbbá hogy kiderüljön, vajon a reakció egészen, vagy csak 
részben felel-e meg az eseménynek. Rá kell venni az érintettet, hogy mintegy kí-
vülről nézze és ítélje meg a történteket. Ebben segíthetnek ilyen kérdések: Mit 
észleltek volna mások, ha szemtanúi a jelenetnek? Mit mutatna a fi lm, ha felvételt 
készítettek volna róla? Mely pontok hatottak a legmélyebben, a legsértőbben, a 
legváratlanabbul, stb.? Az ismertetett példában az sem közömbös, hogy a főnök 
eleve indulatos volt, vagy a munkatárs késése dühítette fel, avagy teljesen higgad-
tan mondta el a fi gyelmeztetését. Mérlegelni kell, hogy ő maga nyomás alatt áll-e 
a leépítések ügyében, vagy saját akciója a munkaerő-csökkentés. Fontos tudni, 
hogy mindenkinek hasonlóképpen szól a pontatlanságért, vagy ez csak most for-
dult elő. Általában is szokott-e túlozni a megfogalmazásaiban, vagy ez egyébként 
nem jellemző rá. És meg kell kérdezni, hogy valóban úgy hangzott-e el minden, 
ahogy a munkatárs visszaemlékszik.

Ezután kerülhet sor a szituáció megítélésében aktualizált automatikus gondo-
latok, hiedelmek és alapmeggyőződések felderítésére. A maghiedelmekhez vezető 
út első szakaszán szükség van az automatikus gondolatok emlékezetbe idézésére. 
Meg kell tudni, hogy L.-nek milyen gondolatok fordultak meg a fejében közvetle-
nül a jelenethez kapcsolódóan: 

pl. „Hogy lehetek ilyen szerencsétlen, hogy éppen belebotlok?”, „Miért nem • 
tudok soha idejében elindulni?” – ha ehhez hasonló átfutó gondolatok jelen-
tek meg, akkor a későbbi problémákat okozó alapmeggyőződés vélhetően 
negatív önbecsülést tükröz (az alaphiedelem lehet pl.: „Ha az utcára kerülnék, 
azt nem tudnám elviselni!”),
„Ez nem normális!”, „Egy becsületes dolgozót néhány jelentéktelen késésért • 
így megfenyegetni?”, „Biztos ki akar penderíteni innen!” – az ilyen értelmű 
futó gondolatok olyan maghiedelemre utalnak, amely L.-nek a főnökével való 
kapcsolatáról, vagy még általánosabban a tekintélyszemélyekkel való kapcso-
latáról mond el valamit (az alaphiedelem lehet pl.: „A hatalmasokkal szemben 
képtelen vagyok védekezni!”).

Tanulságos a jelenetet követő belső dialógust is felidézni, ami szintén jól szokta 
mutatni, hogy milyen irányban kell keresni azt az alapvető meggyőződést, ami 
végül a problémás érzelmeket és viselkedést kiváltotta. 

Igen gyakran azt találjuk, hogy a maghiedelem egy olyan követelményben gyö-
kerezik, amely idővel abszolutizálódott. Máskor a gyermekkorban a felnőttek által 
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sokszor ismételt és tőlük átvett életszabályok, bölcsességek, vagy szokások képezik 
a hiedelem magvát. Ezek helyességét, ill. igazságtartalmát sohasem ellenőrizte le az 
illető, így rendíthetetlen alapelvekként működhetnek. Korábbi egyedi tapasztalatok 
is válhatnak minden helyzetre érvényes általános igazságokká, ha az adott átélésben 
intenzív érzelmek (mint megaláztatás, kudarc, erős bűntudat) vettek részt.

A hiedelmeket a következőkhöz hasonló kérdések segítségével lehet felszínre 
hozni:

Mi következik Ön szerint ebből?• 
Mi olyan rettenetes/tragikus abban, hogy...?• 
Milyen életszabály áll ennek a hátterében?• 
Hogy hangzik az a belső parancs, aminek akkor engedelmeskedett?• 
Milyen követelménynek akart megfelelni?• 
Mi ebben a probléma?• 
Mi történne a legrosszabb esetben?• 

Ezután következhet a diszfunkcionális hiedelmek megkérdőjelezése, a „dispu-
táció”. Nem szokványos értelemben vett vitatkozás ez, hanem inkább annak a 
közös végiggondolása, hogy egy-egy életet meghatározó meggyőződés mennyire 
alaptalan, mennyire realitásidegen és értelmetlen tud lenni. Belátást csak akkor 
várhatunk a diszkussziótól, ha mind a terapeuta, mind a páciens osztja azt a véle-
ményt, hogy téves felfogások többnyire zavart érzelmekhez és viselkedéshez ve-
zetnek, és a meggyőződés megváltoztatásával a negatív következmények is módo-
sulni fognak.

A megkérdőjelezés kétféle irányban haladhat.756 „Hedonisztikus (önérdekre 
apelláló) disputációnak” nevezik, amikor a páciens meghatározó gondolatai és a 
saját érdekei között mutatunk ki ellentmondást. Fel kell tenni a kérdést, hogy az 
általa képviselt meggyőződés valóban oda vezet-e, ahova el akar jutni, ill. valóban 
azt mozdítja-e előbbre, amit el szeretne érni? Nem lenne-e egy alternatív meggyő-
ződés sokkal célravezetőbb? A másik disputációs mód a preferált gondolatok és a 
realitás közötti ellentmondást igyekszik feltárni. Ez az „empirikus disputáció”. 
Ilyenkor a meggyőződésnek nincs, vagy csak nagyon ingatag a valóságalapja, így 
a szó legszorosabb értelmében nevezhető hiedelemnek. Meg kell kérdezni, hogy 
milyen tényeken nyugszik a tanácskérő gondolata, hogy honnan tudja, és miből 
gondolja, hogy igaz és helyes az, amit állít, ill. amiről meg van győződve. Az „igaz” 
és a „helyes” értékmérőket elsősorban nem is magára a tartalomra kell érteni, 
hanem arra az abszolút, megkérdőjelezhetetlen és mindenre kiterjesztett érvényes-
ségre, ami hozzátapadt. Nagyon árulkodók az általánosításra utaló szócskák. Ezért 

756 B. Wilken, i.m. 86kk.
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érdemes rákérdezni, hogy „Valóban mindig..., mindenki..., soha...., senki..., állan-
dóan..., teljesen..., mindenütt..., sehol...?”. 

E szembesítések célja nem az, hogy a terapeuta sarokba szorítsa a pácienst, hanem 
az, hogy beláttassa a meggyőződésének megalapozatlan és ön-sorsrontó voltát. 
Ezért a terapeutának gyakran a naiv kérdező szerepét kell vállalnia, máskor ana-
lóg példákkal kell előhozakodnia, ismét máskor az „És akkor mi van?” kérdések-
kel a végső konzekvenciákig (pl. az elképzelhető legrosszabb kimenetelig) kell 
végiggondoltatni az eseményeket. Ez utóbbit egy alternatív meggyőződéssel is 
érdemes végigvezetni.

Végül az említett példán szemléltetve lássuk, hogy milyen célokat követ a pszicho-
terápia kognitív irányzata a terápia során! A világi terápiás célkitűzéseket mindjárt 
kiegészítjük lelkigondozói célokkal is. Ezzel azt érzékeltetjük, hogy milyen irány-
ba mutatnának a megoldások, ha a példában szereplő személy egy lelkigondozóval 
beszéli meg munkahelyi problémáit. 
 
a) A terápiás folyamatnak egyfelől oda kell eljutnia, hogy a páciens saját magával 
szemben támasztott perfekcionista követelései szándékokká változzanak át, meg-
engedve pl. a kudarc, vagy az alkalmatlanság lehetőségét is (a „muszáj” helyébe az 
„akarom”, az „azon vagyok”, a „szabad”, a „jó lenne” kerül). Az előbbi példát to-
vábbgondolva: a főnök kritikus megjegyzése nem kezdheti ki L. önbecsülését. Meg 
kell értenie, hogy személyének az értékmérője nem az, hogy mennyire elégedettek 
vele a munkahelyén, és milyen biztos a jelenlegi állása. Ha a munkáját lelkiisme-
retesen végzi és a felhánytorgatott késéseknek érthető oka volt (pl. a gyermekek 
iskolába, óvodába szállítása, váratlan forgalmi akadályok), akkor nem kell sze-
mélyértékelést kihallania a főnök szavaiból. Az embernek a saját személye érté-
kességével kapcsolatos meggyőződése egészséges esetben nem alapulhat teljesít-
ményeken. Nagyon sokan szenvednek amiatt, hogy nem tudnak megfelelni egy 
bizonyos titkon működő tökéletességideálnak. A keresztyén életértelmezés rend-
jében az egyik legfelemelőbb igazság, hogy Isten az embert bűnösen, hibáival együtt 
is annyira szeretetre méltónak és értékesnek tartja, hogy „egyszülött Fiát adta érte” 
(Jn 3,16; Róm 5,8). Ha valakinek erre a meggyőződésre épül az önbecsülése, akkor 
nem kell kétségbeesnie, ha nem értékelik megfelelően valamely teljesítményét, 
vagy feleslegesnek nyilvánítják a munkáját.

b) A terápiának el kell érnie továbbá, hogy a páciens az embertársakkal kapcsola-
tos irreális elvárásait – hogy ti. mindenki az ő javát fi gyelembe véve, iránta teljes 
megértést tanúsítva, valamint az ő normarendszerének megfelelően viszonyuljon 
hozzá – felváltsa a különbözőség elismerésével, és a másik fél türelmes meggyőzé-



VI. Életértelmezés a pszichoterápiában és a lelkigondozásban • 459 

sére irányuló szándékkal. Lehet a főnöknek is rossz napja, előfordulhat, hogy L. 
valami okból nem szimpatikus neki, de akár az is lehetséges, hogy a leépítések 
során éppen tőle akar megszabadulni. A keresztyén valóságfelfogás itt is kínál 
továbbsegítő hittartalmat. Jézus egyszer arra fi gyelmeztette a tanítványait, hogy 
„jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek” (Lk 6,26). Tudomásul kell 
venni, hogy vannak emberek, akik akkor sem szívlelnek bennünket, ha semmi 
okot nem adtunk elutasító viszonyulásukra. Ilyenkor annyit tehetünk, hogy be-
szélgetést kezdeményezve eloszlatjuk az esetleges félreértéseket.

c) A harmadik terápiás feladat annak a beláttatása, hogy az élet tele van kiszámít-
hatatlanságokkal. Az eseményeknek, a körülményeknek gyakran ki vagyunk 
szolgáltatva, s nem változtathatunk rajtuk. Nincs mód rá, hogy ellenőrzésünk alatt 
tartsuk, és a javunkra alakítsuk az életünk minden feltételét. De milyen jogon 
követelnénk magunknak könnyebb életet, mint amilyen másoknak kijut? Milyen 
alapon gondoljuk, hogy el kellene kerülnünk bizonyos nehézségeket és bajokat? 
Egy „minden szempontból igen kedvező” munkahely csak kevés embernek adatik 
– hogy ismét a példánkra utaljunk. Elvesztésekor nyugtázható, hogy véget ért az 
esztendőkig vagy évtizedekig tartó „kiváltság”, s netán hálával is lehet gondolni 
erre az időszakra. Mindenesetre nem kell katasztrófa-hangulatba esni, mintha 
ettől már vége lenne a világnak. A keresztyén hit az isteni „kontrollal” számol, 
amikor Isten gondviselő szeretetéről vall. Aki bízni mer abban, hogy „Atyámnak 
akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről” (Heidelbergi Káté 1. kérdésre 
adott felelet), aki meg van győződve arról, hogy „akik Istent szeretik, minden 
javokra van” (Róm 8,28), az eljuthat oda, hogy „minden gondját Őrá veti”, tudván, 
hogy „Neki gondja van ránk” (1Pt 5,7).

Ezek a hittartalmak a kiszolgáltatottság állapotát alátámasztó hiedelmek helyé-
re kerülve az elrejtettség bizonyosságát nyújtják az embernek.

 

3. Lelkigondozó életértelmezés

3.1. Bátorítások a bibliai hermeneutika részéről

Akkor értjük helyesen a Szentírást, ha a benne található üzenetek mögött felfedez-
zük Istent mint hermeneutát,757 magunkat, az életünket és konkrét élethelyzete-

757 Vö. O. Bayer, Hermeneutische Th eologie, in: U. H. J. Körtner (Hg.), Glauben und Verstehen: 
Perspektiven hermeneutischer Th eologie, Neukirchen-Vluyn 2000, 39. Bayer részletesen kifejti, hogy 
a keresztyén teológiának hermeneutikai teológiának kell lennie.
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inket pedig úgy tekintjük, mint értelmezetteket. Már Karl Barth szemléletváltást 
szorgalmazott a bibliamegértésben. Hangsúlyozta, hogy az Irás „beszél önmagáért, 
hallatja a hangját”,758 és meg akar szólítani minket. Az írásmagyarázat folyama-
tában tehát a Szentírás a szubjektum és mi vagyunk a megértés tárgyai. Legújab-
ban Paul Ricoeur fi lozófi ai hermeneutikája nyomán karolta fel ismét a teológia azt 
a gondolatot, hogy a bibliai „szöveg színe előtt” kell megérteni önmagunkat.759

Amennyiben a lelkigondozásra úgy tekintünk, mint Isten értelmező üzeneteinek 
a segítségével megvalósuló életértelmezésre, oda kell fi gyelnünk arra, hogy a 
biblikusok mit szólnak ehhez a kérdéshez.

a) Az életszituáció és a bibliai szöveg kapcsolata
A lelkigondozás számára lényeges, hogy az utóbbi idők bibliai hermeneutikája 
mind határozottabban beszél a megértésre törekvő ember élethelyzetének teoló-
giai jelentőségéről. Jól szemlélteti ezt Klaus Berger újszövetségi hermeneutikájának 
egyik megállapítása: „Az élethelyzet elemzése hasonló jelentőséggel bír a megér-
téskor, mint a bibliai szövegé. Mindkét esetben az a cél, hogy úgy a textusban, mint 
a szituációban lehetőleg sokféle szempontot nyerjünk az összekapcsolási lehető-
ségek számának megnövelése érdekében. Azaz minél több szempontját ismerem 
egy bibliai szövegnek, másrészt minél többet tudok a mai élethelyzetről, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy mindkét parton találok olyan pontokat, amelyek 
úgy ’illenek majd össze’, hogy a bibliai szöveg kritikai, vagy előrevivő hatással lesz. 
Ezért igaz az a szabály, hogy minél mélyrehatóbb az analízis, annál több az érint-
kezési pont. A szituációelemzés nem önmagáért van (ez végeláthatatlan folyamat 
lenne), hanem a bibliai szövegből kiindulva és arra nézve történik.”760 A Szentírás 
megértése és az ember életvalóságának az értelmezése itt egységet alkot. Másod-
rangú kérdés, hogy a mozgás iránya az élethelyzet felől az Írás felé, vagy az Írástól 
az élethelyzet felé mutat. Az igehirdetés valószínűleg az utóbbi, a lelkigondozás az 
előbbi módon jár el. 

Az életszituáció feltárásának eszközeivel és módjaival nem foglalkozik részle-
tesebben Berger. Bár szokatlanul nagy súlyt helyez az „emocionalitás”761 szerepé-
re az exegézisben, mégsem folytat lélektani elemzéseket, csupán a kutató szerete-
tét húzza alá a kutatás tárgya iránt. Pedig a bibliai szöveg és a mindenkori olvasó 

758 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I./2. Zürich 1945 (3.), 520.
759 P. Ricoeur, Philosophische und theologische Hermeneutik, in: P. Ricoeur/E. Jüngel, Metapher. 

Zur Hermeneutik religiöser Sprache. EvTh  különszám, 1974. 24kk., vö. U. H. J. Körtner, Der inspirierte 
Leser. Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, Göttingen 1994.

760 K. Berger, Hermeneutik des Neuen Testaments, Gütersloh 1988, 30.
761 K. Berger, i.m. 320kk.
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találkozásában a kulturális és szociális meghatározók mellett kiemelt jelentősége 
lenne a lélektani összetevőknek. 

b) Az életet értelmező Ige
Az előbbiekhez szorosan kapcsolódik a mai bibliai hermeneutikának az a meglá-
tása, hogy a Szentírásban található megfogalmazások (isteni ihletettségű igék, ill. 
végső soron Isten) maguk töltenek be hermeneutikai funkciót azáltal, hogy az 
életünket és a világunkat értelmezik. „Istent, az embert és a világot új módon – 
helyesebben: igazán – értetik meg” – mondja Hans Weder.762 Gerhard Ebeling már 
korábban azon az állásponton volt, hogy „a szó valójában nem tárgya a megértés-
nek, ... a szó sokkal inkább az, ami megnyitja és közvetíti a megértést, tehát vala-
mit az értésünkre ad”.763 Akkor beszélhetünk a Biblia igazi megértéséről, ha a 
megérteni szándékozó személy a Szentírás szövegének tanulmányozása közben az 
Isten valóságának és munkájának teljesebb látására, s ennek nyomán új önértel-
mezésre és világszemléletre jut el. Korábban a hermeneutika alapkérdése az volt, 
hogy miként értsem az előttem álló bibliai szöveget, mára az ellenkezőjébe fordult 
a kérdés: miként érteti meg a bibliai szöveg az életemet, ill. annak meghatározott 
eseményeit.

A lelkigondozás számára nagyon sokat mond, amit Oswald Bayer ezekhez a 
gondolatokhoz hozzáfűz: „Az a megállapítás, hogy az Írás engem értelmez, csak 
azt jelentheti, hogy Isten az én élettörténetem és az egész világtörténelem szerző-
jeként értelmez engem. Ő, a poéta, aki megalkotott engem, elbeszéli és végérvé-
nyesen megírja az életemet; Ő az, aki Igéje által megírja az én életrajzomat és az 
egész világ történetét”.764 Ez a perspektívaváltás egyfelől fi gyelmezteti a lelkigondo-
zást, hogy amennyiben az életértelmezésben kíván segítséget nyújtani, akkor a 
Szentírás igéivel kell találkoztatnia a tanácskérőt, másfelől arra bátorítja, hogy 
bízzon a megszólaltatott ige hatékonyságában.

c) A hit nyelvének idegensége
Harmadik támpontként a lelkigondozás hermeneutikai megközelítéséhez azt a 
felismerést érdemes kiemelnünk a mai bibliai hermeneutikából, hogy az Isten 
igéjének hatótényezői között fontos szerepe van a benne felkínált isteni életlehe-
tőség „idegenségének”. Paul Ricoeur – mondja Berger – „az Írás idegenségét és 
időbeli távolságát nem valami balszerencsének, hanem a megértés lényegéhez 

762 H. Weder, i.m. 24.
763 G. Ebeling, Wort und Glaube, Tübingen 1960, 133k., magyarul G. Ebeling, Isten és szó, Budapest 

1995, 23.
764 O. Bayer, Autorität und Kritik, Tübingen 1991, 53. vö. uő., Gott als Autor. Zu einer poietologischen 

Th eologie, Tübingen 1999.
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tartozó mozgatóerőnek tartja. Ragaszkodik a szövegek identitásának állandósá-
gához ellentétben a magyarázó változó identitásával, mert szerinte ez teszi lehe-
tővé, hogy a szentírási szöveg kritikát gyakoroljon az éppen uralkodó valóságfel-
fogások fölött”.765 Ebben a minőségében képviselheti az Ige azt a hatalmat is, amely 
előtt az ember új önértelmezésre juthat, s ezáltal mássá válhat.

Berger a következő tételt állítja fel: „Lehetetlen, hogy a befogadási folyamatban 
változtató módon hasson egy szöveg, ha nincs benne valamennyi idegenség. A szö-
veg idegenségének a tapasztalása előfeltétele annak, hogy megújítóan hasson.”766

A bibliai bizonyságtétel szerint Isten munkájának fontos velejárója az újdonság 
és a váratlanság. Az is igaz azonban, hogy az egészen idegen, a teljesen új dolgok 
felfoghatatlanok az ember számára. Az emberi psziché megrögzötten „konzerva-
tív”. Csak azt fogadja be, ami összeegyeztethető a benne eddig felhalmozódott 
élményanyaggal és tapasztalatokkal, és elhárít mindent, ami a már kialakult meg-
ismerési sémákba nem illeszthető bele. Új dolgok csak régi tartalmakhoz kapcso-
lódva, vagy valami meglévőt leváltva szoktak helyet kapni a felnőtt ember lelkében. 
Az isteni egészen új közlésére ezért a legalkalmasabb nyelvi kifejezési forma a 
szimbólum. A szimbólumok mindig legalább kétértelműek. Magukban foglalnak 
egy elsődleges, profán tapasztalatokon nyugvó jelentést, ugyanakkor megszólal-
tatnak egy tőlünk idegen, a fogalmainkkal kifejezhetetlen üzenetet is. Ezért egy-
aránt értelmezhetők pusztán antropológiailag és pusztán teológiailag. Megújító 
hatásuk abban áll, hogy miközben az elsődleges jelentésükre rezonálnak a szemé-
lyes élettapasztalataink és ezen a síkon megszólítottakká válunk, kapcsolatba 
kerülünk a „jelzett dologgal”, a „minden értelmet felülhaladó” egészen mással, a 
kijelentő Istennel.

Az azonosság és az idegenség egyidejűleg van jelen a vallási szimbólumokban. 
Az azonosság révén lehetővé válik az identifi káció, mivel a szimbólum kapcsolódik 
a már meglevő élettapasztalatainkhoz, az élettörténetileg és emberiségtörténetileg 
„archaikus” pszichikus tartalmakhoz. Az idegenség révén pedig egészen új per-
spektíva nyílik meg előttünk, amely helyreállító kritikával – mondhatjuk így – 
megigazítóan hat vissza a már meglevő pszichikus tartalmakra és folyamatokra. 
Ezt a szimbólumfelfogást P. Ricoeur-nek köszönhetjük, aki híres Freud-interpre-
tációjában kifejti,767 hogy az autentikus szimbólumok egyszerre regresszívek és 
progresszívek, archaikusak és prófétaiak, elrejtők és kinyilatkoztatók. Ugyanazok 
a szimbólumok ismétlik a gyermekkorunkat és nyitnak meg előttünk soha nem 
sejtett utakat a jövő irányába. A szimbólum újat hozó hatása ott a legnagyobb, ahol 

765 K. Berger, i.m. 138.
766 Uo. 127.
767 P. Ricoeur, Die Interpretation. Ein Versuch über Freud, Frankfurt/M. 1974, 15kk; 505kk.
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a megszokott, már ismert valóság valamiképpen hiányos, csonka, vagy kiüresedett, 
emiatt felébreszti a vágyat a teljes igazság, szeretet, szabadság és hűség iránt. Fo-
galmazhatnánk úgy is, hogy a már „ismert” hiányolja a hozzá tartozó még „ide-
gent”. A hit szimbólumai segítenek elmozdulni a soha nem látott teljesség irányá-
ba, hordozzák a teljesség előlegét, ezért mindig többletjelentést kölcsönöznek a 
már megélt létnek.

A lelkigondozás életértelmező funkciójára nézve mindebből azt a tanulságot 
vonhatjuk le, hogy a bibliai szimbólumok és metaforikus megfogalmazások önte-
vékenyen értelmezik az élet valóságát. Ismerős voltuknál fogva érzelmileg ragad-
nak meg, túlmutató értelmük pedig elgondolkoztat és „rávesz”, hogy a transzcen-
densre tekintettel értelmezzük életünk véges valóságát.

 

3.2. Az értelmező lelkigondozás folyamata

Az előbbi fejtegetések alapján megállapíthatjuk, hogy a lelkigondozás úgy segít az 
egyes élethelyzetek és az élet egészét meghatározó körülmények és események 
értelmezésében, hogy a megértési folyamatokban irányító szerepet játszó meggyő-
ződések tartalmának módosítására, illetve felváltására az Isten kijelentéséből kínál 
fel igazságokat. Vagyis a hiedelmek helyére hittartalmakat igyekszik állítani. Ilyen 
értelemben a lelkigondozás hitterápia. A megváltozott meggyőződés ezek után 
már lehetővé teszi, hogy a tanácskérő az Istenre tekintettel értelmezze a proble-
matikus élethelyzetet.

A mai pszichológiai felismerések jórészt igazolják, amit Alfred Dedo Müller 
sokkal korábban megfogalmazott már, amikor azt írta, hogy „az emberi lény egész 
élettörténetének szervező központja a hitaktus”.768 Az ember élettörténete valójá-
ban a hite, hitei, hiedelmei beteljesülésének története. „Ez a hitfunkció – folytatja 
A. D. Müller – 1) vitán felül egzisztenciális, az emberi létezés tartozéka, 2) közvet-
len és általában tudattalan, 3) a jellemet mindenestől, egész felépítésében megha-
tározza, 4) és kétértelmű. Ezt, a keresztyén antropológia számára döntő jelentősé-
gű alapfogalmat e helyen csak címszavakban bonthatjuk tovább: 1) az embertől 
nem kérdezhetjük azt, hogy akar-e, hanem csak azt, hogy miben akar hinni (Sche-
ler); 2) a hit mélyebbre nyúlik, mint a tudat, a valóságos hit rejtve maradhat a tudat 
számára, ami azt jelenti, szemben is állhat a tudattal; 3) mindig az egész élettör-
ténetet meghatározza mind az átélés, mind a gondolkodás, mind pedig a cselekvés 
szempontjából. Emiatt csak indirekt módon, a hivő ember ’állapota’ (Nietzsche), 

768 A. D. Müller, Ist Seelsorge lehrbar? (1961), in: F. Wintzer (Hg.), Seelsorge. Texte zum gewandelten 
Verständnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, München 1978, 128.
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s nem a hitéről tett kijelentései alapján ismerhető meg. 4) Vagy Istenre, vagy bál-
ványra vonatkozik; tehát – az egzisztencialista értelmezéstől eltérően – mindig 
valamely tárgyra vonatkozik, és valamely tárgy határozza meg. A világ bármely 
alkotóeleme Isten helyére léphet, és ezáltal démonizálódhat. A hit eme kétértel-
műségének a felismerése a keresztyén hitismeret sajátos tartalmát jelenti.”769

A felszínen mindig a mély-hitből (alaphiedelemből) fakadó értelmezéseket és 
azok következményeit találjuk, amint az átéléseket, a viselkedést és a cselekedete-
ket meghatározzák. A felszínen is szerepel bizonyos hitbeli meggyőződés, de ez 
nem mindig áll összhangban a mély-hit tartalmával. Sok keresztyén ember pl. „jó 
Istenről” beszél, miközben az átélései és a viselkedése egy kegyetlen Istenről szóló 
meggyőződést sejtetnek. A lelkigondozásnak elsősorban a mélyen fekvő hittartal-
makkal van dolga, s azon kell fáradoznia, hogy a felszínen szereplő meggyőződés 
és a mély-hit tartalmai megegyezzenek egymással.

Az életértelmező lelkigondozás folyamata négy tényező kölcsönhatásaival jel-
lemezhető:

Életprobléma Isten Igéje 

Tanácskérő Lelkigondozó 

a) Empátiás megértés
A lelkigondozói beszélgetés első fázisában meg kell történnie a bizalmi kapcsolat 
kiépülésének. Ezt a lelkigondozó mindenek előtt azzal érheti el, hogy teljes fi gyel-
mével megajándékozza a hozzá fordulót. Érezteti vele, hogy a beszélgetés ideje alatt 
az ő személye a legfontosabb a számára. Viszonyulása által azt is érzékelteti, hogy 
elfogadásra, szeretetre méltó embernek tartja őt, ezért nem kell szégyenkeznie a 
hibái miatt, nem szükséges védekeznie, mintha valaki felelősségre akarná vonni, 
de bizonygatnia sem kell értékeit, vagy erényeit, netán igazát, mert ezeket sem 
kívánja senki kétségbe vonni. Mindezt a lelkigondozó nem megjátssza előtte, 
hanem az Isten szeretetével kapcsolatban szerzett személyes tapasztalatai alapján, 
őszintén így is gondolja.

769 Uo.
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Már a beszélgetés ezen szakasza is tartalmazza a megértésnek egy mozzanatát: 
az érzelmi, ill. élménymegértést. A lelkigondozó empátia útján léphet be a beszél-
getőtársa belső világába, hogy maga érzékelje, hogy a másik mit él át a problémái 
előtárása közben, s azoknak milyen jelentőségük van érzelmi szempontból a mos-
tani életében. A megértés célja ekkor még annyi, hogy a lelkigondozó úgy értse a 
tanácskérő helyzetét, ahogy ő maga átéli, és a tapasztalatairól (főképp a tanácské-
rő helyében átélt érzelmekről és képzetekről) visszajelzést adjon a részére. Már 
ekkor fi gyelnie kell a lelkigondozónak arra, hogy az átélés hátterében milyen 
meggyőződés lelhető fel, és az miként befolyásolja a helyzet megítélését.

Az első megértési kör tehát a lelkigondozó, a tanácskérő és a probléma között 
rajzolódik ki: 

Életprobléma Isten Igéje 

Tanácskérő Lelkigondozó 

Példa: A lelkigondozó egy 70 év körüli, egyedül élő református gyülekezeti tagot 
látogat meg otthonában, aki prosztataműtéten esett át. Rosszindulatú daganatot 
távolítottak el nála. Részletesen mesél az operációról, majd a mostani állapotáról. 
Sajnos nem javul, a már eltávolított katétert visszahelyezték, általános erőnléte is 
egyre rosszabb. Nagyon sokat szenved. Szomorú hangon mondja el, hogy már arra 
is rászorul, hogy a mellékhelyiségbe valaki kikísérje (a férfi  így betegen is szokat-
lanul erős ember benyomását kelti). A család egy házi-betegápoló nővér bevoná-
sával ugyan, de jórészt maga oldja meg a folyamatos ápolást. Mesél az egyik uno-
kájáról, akire nagyon büszke. Külön hangsúlyt kap ez a büszkeség amiatt, hogy az 
unoka a nagyapa hivatását választotta. Kb. egy hónap múlva lesz a diplomaosztá-
sa. „Nem tudom, leszek-e úgy, hogy elmenjek.... (elgondolkozik) …talán jobb is 
lenne nem megérni. Különben is ki visz el majd engem oda?” – mondja. Ezen a 
ponton jelez vissza a lelkigondozó arról, hogy a beteg számára a testi szenvedés 
mellett a kiszolgáltatottság érzése viselhető a legnehezebben. Mintha így, segítség-
re szorultan, elesett állapotban már nem lenne értéke mások szemében az életének. 
Talán az unoka is szégyellné megtört, tolókocsit igénybevevő nagyapját a diplo-
maosztáson. A „segíteni jó, segítségre szorulni rossz” séma működését igazolja az 
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idős férfi  visszaemlékezése arra, hogy még pár hónapja is rendszeresen főzött a 
családra, és mekkora öröm volt számára, hogy a két nagy fi úunoka hetente kétszer 
is nála ebédelt. Mindig hobbija volt a főzés, korábban ünnepi alkalmakkor vetél-
kedtek a feleségével, hogy ki melyik főzési ötletét valósítja meg.

 
b) „Előzetes” teológiai megértés
A megértés következő köre a lelkigondozó „belső dialógusában” áll fel. A saját hite 
összefüggésébe, az Isten kijelentésének a rendjébe helyezi a beszélgetőtársa prob-
lémáját. Eszébe jutnak azok az Igék, amelyekben Isten a gyengék mellé áll bizta-
tásával: „Veled lesz az Úr”, „Az Úr veled van, erős vitéz!” – mondja Józsuénak, vagy 
Gedeonnak (Józs 1,9; Bír 6,12). Jelenlétéről biztosítja, és értéknek mondja a „meg-
tört” életet. Ezek, s még sok más ige a „velünk az Isten”- motívum770 kifejeződései 
a Bibliában. Aztán arra gondol, hogy a reménység-motívum („Az embereknél le-
hetetlen, de nem az Istennél” – Mk 10,27) nyújthat inkább segítséget, de nem akar 
alaptalanul bíztatni, ezért jobbnak tűnik a számára, ha tapintattal ugyan, mégis 
megkérdezi, hogy milyen érzésekkel gondol a beszélgetőtársa arra az eshetőségre, 
hogy a diplomaosztáson való részvétel már nem lesz lehetséges. Miként éli át, hogy 
már nem mehet oda, ahova akar? Vajon ott van-e a lelke mélyén az Isten felé tar-
tás reménye? Talán ezt lenne jó erősíteni! Vagy ha hiányzik, akkor beszélni a ha-
lálról, mint a kegyelmes Istennel való egyedülálló találkozásról. Végül még új 
helyzetértelmezéshez vezethet a pozícióváltás motívumának behozása a beszélge-
tésbe. Pál írja a fi lippieknek, hogy „örültem pedig az Úrban, hogy immár valahá-
ra megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben” (Fil 4,10). Érdemes gondol-
kozni azon, hogy milyen szempontból gazdagodhat az élete annak, aki segít rajtam, 
mit nyújt a tehetetlen életem azoknak, akik kiegészítik a fogyatékosságomat, tanúi 
a szenvedésemnek, hallják az élet értékeit összegző szavaimat, látják a hitemet, 
amivel hordozom az elviselhetetlenné nehezült terheket.

A megértésnek ez a köre a teológiai szituációértelmezés, ami a lelkigondozó, a 
probléma és az Ige háromszögében zajlik:

770 Vö. G. Th eißen felsorolását a Biblia „alapmotívumairól”, in: Uő, Zeichensprache des Glaubens. 
Chancen der Predigt heute, Gütersloh 1994, 29kk.; Uő, Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und 
Methoden einer off enen Bibeldidaktik, Gütersloh 2003, 139kk., 193kk. Alább ismertetjük ezeket a 
motívumokat.
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Életprobléma Isten Igéje 

Tanácskérő Lelkigondozó 

c) „Kardiognózis”771

Ebben a stádiumban tehet kísérletet a lelkigondozó arra, hogy a beteg mélyhite 
(maghiedelme) mellé odategye Isten Igéjének azt a – szintén az élet alapkérdései-
re vonatkozó – igazságát, amely új perspektívába állíthatja mostani helyzetét és az 
eddigitől eltérő (esetleg azzal ellenkező) helyzetértékelésre kínál lehetőséget. Az 
Isten általi „szívdiagnosztika”, a szív rezdüléseinek az ismertté tétele akkor nem 
hangzik ítéletként a beteg számára, ha azokkal a vágyakkal, fantáziákkal, vagy 
éppen félelmekkel esik egy vonalba, amelyek az ő eddigi meggyőződésében is 
szerepeltek. Az egy vonalba esés persze nem kell, hogy egy irányba mutatást je-
lentsen. Gyakran még a keresztyén emberek is az Isten gondolataitól egészen elütő 
és csak rövid távon érvényes megoldásokban gondolkodnak. A hit a végső megol-
dásig vinné el a gondolatokat (pl. a reménység-motívum esetében). Ehhez lehet, 
hogy az isteni üzenetnek éppen az ellenkező irányba kell fordítania a tanácskérő 
fi gyelmét (pl. a pozícióváltás-motívum esetében). Tehát nem ítéletes, hanem szem-
besítő szerepe van ennek a lépésnek. A hiedelem, amely lehangoló következteté-
sekre juttat, találkozik a hittel, ami viszont új horizontot nyit meg. 

A tanácskérő számára ez mindig döntési szituáció is. Az értékvesztéssel kap-
csolatos meggyőződés és az ebből fakadó félelem a kiszolgáltatottságtól, az elesett-
ségtől nem egyeztethető össze az Istennek gyengéket megkereső és kiválasztó 
szeretetével. Nem lehet a ráció szabályai szerint igaz, hogy „amikor erőtelen vagyok, 
akkor vagyok erős” (2Kor 12,10). S azt is nagyon nehéz a magatehetetlen ember 
oldaláról belátni, hogy a segítés (az őfelé irányuló is) gazdagodására válhat a segí-
tőknek. Ezek az ellentétek hitbeli disszonanciát okoznak, s egyúttal döntéshozási 
helyzetet teremtenek. A döntés kimenetele több tényezőtől függ. Egyfelől attól, 
hogy sikerül-e a régi meggyőződés igazságát kérdésessé tenni. Valóban csökkent-
értékűvé válik az ember, ha segítségre szorul? Csökkent értékű volt mindenki, 
akiknek ő korábban oly szívesen segített? Mennyit tesz hozzá egy ember életének 

771 G. Th eißen, Psychologische Aspekte paulinischer Th eologie, Göttingen 1983, 66.



468 • Amint a dolgokat értelmezzük

az értékéhez, ha testileg egészséges, ha tud gondoskodni magáról? Másfelől együtt 
át kell gondolni, hogy melyik meggyőződés vezethet lelki békességhez? Az, ame-
lyik a betegséget értékcsökkent állapotnak tartja, vagy az, amely Isten lelki erőt 
adó jelenlétéből indul ki? Melyik meggyőződéssel könnyebb tovább élni: azzal, 
amely minden segítést a rászorultság rossz érzéseivel fogad, vagy azzal, amely 
örömmel látja a többiek segítőkészségét és szeretetét? Továbbá mérlegre kell tenni, 
hogy milyen rejtett célok állnak ennek a beteg embernek a gondolatai és érzései 
mögött. Nyilvánvalóan szeretne példakép lenni elsősorban az unokái számára. A 
diplomázó unoka előtt már így áll a nagyapa személye, nem véletlenül választotta 
ugyanazt a hivatást. Ezt a „státuszát” szeretné megőrizni, arra viszont gondolni 
sem mer, hogy példakép-szerepét ebben a mostani állapotában további szempont-
okkal is gazdagíthatná. Például azáltal, hogy a szenvedéssel és a halállal úgy bir-
kózik meg, hogy közben hitvallástétellé válik az élete, láthatóvá teszi a családtag-
jai számára, hogy az a hit, amit ő képviselt, s amihez ő annyira ragaszkodott az 
egész élete folyamán, képes az emberi lét legnagyobb krízisében is megtartani, 
reménységet adni, sőt hálára indítani az életet és örök életet ajándékozó Isten 
iránt.

A megértésnek ebben a körében a lelkigondozó, a tanácskérő és az Ige vesz 
részt:

Életprobléma Isten Igéje 

Tanácskérő Lelkigondozó 

d) Utólagos megértés
Az életértelmezés negyedik köre valójában személyiségspecifi kus hitvallástétel.772 
A hit új, vagy újra megerősödött tartalmának az adott élethelyzetre vonatkoztatott 
megvallása – szavakba foglalva (pl. imádságban), vagy szavak nélkül. Ez a legadek-
vátabb kifejeződése a meggyőződésváltásnak. Az új meggyőződéssel megváltozik 
a beállítódás az élethez, ill. az élet szóban forgó problémájához. Más megvilágí-

772 K. Winkler által konstruált fogalom, amellyel a lelkigondozás célját jelölte, in: Uő, Das 
persönlichkeitsspezifi sche Credo, Wege zum Menschen 34/1982, 159kk.
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tásba kerül, más helyi-értéke lesz, más szerepet tölt be, mint eddig. A megváltozott 
beállítódásból másféle viselkedés és más cselekedetek származnak. Legalábbis 
elhatározás születik ebbe az irányba. A meggyőződésváltás azért nagyon lényeges, 
mert az új viszonyulás a valósághoz a meggyőződésre támaszkodik, s az óvja majd 
meg a „visszarendeződéstől”. A hétköznapokban ismét előforduló szituációk a régi 
gondolatokat aktivizálják, ezért sokáig szükség lesz még arra, hogy a beteg a hit-
beli meggyőződése alapján újra meg újra végiggondolja és értelmezze a helyzetét, 
míg végre „automatikusakká” nem válnak az új gondolatok.

Ez a negyedik megértési kör tulajdonképpen már a lelkigondozói folyamaton 
kívül esik, hiszen a tanácskérő, az Ige és a probléma hármasát foglalja magában:

Életprobléma Isten Igéje 

Tanácskérő Lelkigondozó 

A lelkigondozás a Szentírásból merít és kínál fel értelmezéseket, amelyek segí-
tenek, hogy a tanácskérő az adott élethelyzetet az Isten-ember kapcsolat szem-
pontjából újragondolhassa és a helyzet megítélésében főszerepet játszó addigi hi-
edelmeit felülvizsgálja.

Gerd Th eißen olyan alapmotívumokat nevezett meg a bibliai hitben,773 amelyek 
mind az ó-, mind az újszövetségi Szentíráson végigvonulnak. Ezek mellé odaál-
líthatjuk a Jeff rey E. Young774 által leírt betegítő, konfl iktusgerjesztő, alkalmazko-
dást nehezítő sémák sorát. Az egybevetés eredményeként megállapítható, hogy 
mindegyik betegítő maghiedelem (maladaptív séma) helyettesíthető valamely 
alapvető bibliai hittartalommal:

773 G. Th eißen, Zur Bibel motivieren. Aufgabe, Inhalte und Methoden einer off enen Bibeldidaktik, 
Gütersloh 2003, 138kk., 193kk.

774 L. K. McGinn/J. E. Young, Séma-fókuszú terápia, in: Salkovskis (szerk.), i.m. 159kk.
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A hit alapmotívumai Betegítő gondolkodási sémák
1. Teremtésmotívum: Isten teremtő jelenléte a 
világban állandó. Lét és nem lét kérdésében Ő 
dönt (Róm 4,17). Minden, ami van, Tőle függ, 
s az Ő tudta és akarata nélkül semmi sem 
történik (Mt 10,31). Ő ad értelmet és Ő szab 
rendet mindennek (Jn 1,1kk). Mindennek, 
amit Isten belehelyezett a világba, rendelte-
tése van, ezért semmit sem szabad tabuként 
kezelni.

A véletlenszerűnek, esetlegesnek, kiszá-
mit-hatatlannak tapasztalt dolgok mögött 
Isten rendelései állnak.

Túlzott kontroll: Képtelenség a befolyásolha-
tatlan, megváltoztathatatlan tények elfogadá-
sára. Katasztrófához, káoszhoz vezet, ha nem 
tarthatók kézben a dolgok. A kontrolligény 
mögött bizonytalanság és szorongás rejtőzik. 
Ellenőrzés alatt kell tartani a negatív, de a 
pozitív érzelmeket is. Tilos az érzelmek ki-
fejezése, a valódi vágyak megfogalmazása, a 
spontaneitás és az önfeledtség. A beszabályo-
zottság (terv-szerűség, rituális ismétlődések, 
rutin) nyújt biztonságot.

2. Bölcsességmotívum: A világ működésének 
törvényszerűségei és az emberi élet jó rendje 
mögött Isten bölcsessége áll. Bölcs ember az, aki 
ráhangolódik Isten rendjére, és engedelmeske-
dik az Ő rendeléseinek (Péld 3,7; 9,10). Ugyanis 
az Isten törvénye közvetíti és teszi érthetővé 
számunkra Isten bölcs rendjét. Krisztusban az 
is világossá vált, hogy ez a rend sok tekintetben 
szemben áll a mi emberi logikánkkal, vágyvi-
lágunkkal vagy ösztönös késztetéseinkkel (Mt 
5,2kk). A bűn miatt ezek már nem feltétlenül 
szolgálják a magunk és az embertársaink javát. 
Isten bölcsessége ezért gyakran bolondság az 
emberek szemében (1Kor 1,18kk; Jak 3,13kk). 
Isten bölcsességét és jószándékát látva a tör-
vények megtartása könnyűvé válik, és örömöt 
okoz (Mt 11,25kk; 1Jn 5,4).

Merev irányelvek: Az a meggyőződés, hogy 
nekünk kell megjobbítani a világot, s meg-
találni benne egyéni boldogságunkat. Csak 
magunkra számíthatunk. Nekünk kell meg-
teremtenünk a földi paradicsomot. Ehhez 
mindig célokat kell magunk elé tűzni, és 
azok eléréséért teljes erőbedobással kell küz-
denünk. Mindenki maga tudja, hogy milyen 
életet szeretne. Maga rendezi be az életét, és 
maga találja ki, hogy milyen szabályok szerint 
kíván élni. Ha a céljait sikerül elérnie, akkor 
lesz boldog. A siker egyenlő a boldogsággal. 
Ezért a sikeresség érdekében csaknem min-
den eszköz bevethető. Az emberi együttélés 
legrendíthetetlenebbnek hitt szabályai is 
felfüggeszthetők, ha a siker útjában állnak.

3. Csodamotívum: A hit biztosítja, hogy az 
ember ne érezze magát teljesen determinált-
nak. Minden lehetséges a hívőnek (Mk 9,23). 
Nem azért, mert a saját lehetőségei kiterjed-
nek és megnő a hatalma, hanem mert képes 
bízni abban, akié minden hatalom, és aki 
számára minden lehetséges (Mk 10,27 par.). 
A hívő nincs kiszolgáltatva az adottságainak, 
mert az adottságok alkotójára tekint. Ezért 
meri várni az adottságokat adománnyal te-
téző isteni beavatkozást. A csoda, utalás a 
láthatatlan Isten hatalmas jelenlétére. Az érti 
jól, aki Istenhez kerül közelebb általa. Aki 
pedig Istennel élő kapcsolatban van, az nem 
lehet fatalista.

Elégtelen önkontroll: Nem képes tűrni, kitar-
tani, várni, mert fél a beteljesülés elmaradá-
sától. A vágyakat azonnal ki kell elégíteni. Ha 
odázzuk a dolgokat, akkor elesünk a lehető-
ségektől. A lehetőségek nem térnek vissza. 
Ugyanakkor kerülni kell minden erőpróbát 
jelentő helyzetet, tehervállalást, fájdalmat, 
konfl iktust, mert zsákutcává válhatnak, 
amelyből azután nincs kiút. Csodák ugyanis 
nincsenek. 
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A hit alapmotívumai Betegítő gondolkodási sémák
4. Elidegenedettség-motívum: Az ember a 
saját léte forrásától, Istentől idegenedett el, 
pedig Alkotójával való személyes kapcsolat-
ra teremtetett. Ő azonban többre becsülte és 
becsüli a teremtett dolgok által kínált lehe-
tőségeket, mint a Teremtő féltő szavát. Ez 
a bűne (1Móz 3,1kk; Róm 1,21kk; 5,12kk). 
Mivel a teremtményektől várja azt, amit csak 
Istentől kaphatna meg, türelmetlenné, önző-
vé, kizsákmányolóvá válik mind a személyes 
kapcsolataiban, mind a természeti környeze-
te vonatkozásában. A megoldás az Istennel 
való kapcsolat rendezésében rejlik. Ez pedig 
mindenki számára Krisztusban vált lehetsé-
gessé. Őbenne békéltette meg Isten a világot 
önmagával (2Kor 5,19). Akinek a kapcsolata 
Istennel rendeződött, az válik nyitottá és fe-
lelősségteljessé az embertársai iránt is. 

Elszigetelődés, bizalmatlanság, szégyen: Az 
embernek ebben az esetben az az érzése, 
hogy nem tartozik senkihez és senkikhez, 
nem számíthat senki támogatására. Nem 
kap senkitől szeretetet, de valójában nem is 
szeretetre méltó. Ezért nem is gondolja, hogy 
valakivel kapcsolatban felelősséget kellene 
viselnie, inkább igyekszik másokat kihasz-
nálni, megkapni tőlük, ami csak megsze-
rezhető. Ez a „nyerészkedő” beállítódás az 
embert a kapcsolataiban bizalmatlanná teszi, 
mert abból indul ki, hogy amint ő másokat, 
úgy mások őt akarják kihasználni. Ez szám-
talan kapcsolati feszültség forrása lehet. Az 
ilyen ember „kénytelen” magát szeretni, ha 
szeretett személynek akarja érezni magát. 
Ezért sok esetben befelé fordulóvá, magának 
valóvá válik. 

5. Reménységmotívum: Emberi természe-
tünkhöz tartozik, hogy bizonyos mértékig 
a jövőben élünk. Gondolataink és tetteink 
jó része a jövőt készíti elő a jelenben. A hit 
Istentől várja a jövőt. Mivel közülünk senki 
sem tudja kiszámítani az elkövetkezőket, és 
nem biztosíthatja be magát a jövővel kapcso-
latban (Jak 4,13kk), csak úgy menekülhetünk 
meg a szorongástól, ha a „kezdet és a vég” (Jel 
1,8; 17kk) Urában reménykedhetünk. Isten az 
eljövendőben beteljesedést ígér az embernek, 
ami már most valóságként hat azok életére, 
akik hisznek (Zsid 11,1). A töretlen fejlődésbe, 
az emberi lehetőségek határtalanságába vetett 
közös hit mára nagyon elbizonytalanodott, s 
ez az egyént is reménytelenné teszi.

Csapdába esés: Aki túlzott gondoskodásban 
részesült gyermekkorában, megóvták min-
den nehézségtől és igyekeztek a kívánságait 
maradéktalanul teljesíteni, később, ha a gon-
doskodás megszűnik, reménytelenné válhat. 
Képtelen küzdeni, és úgy érzi, hogy magától 
semmire sem megy. Mások meg éppen el-
lentétes okokból válnak motiválatlanokká, 
gyámoltalanokká. A törekvéseik rendre ku-
darccal végződtek, mert nem volt, aki mellé-
jük álljon és biztassa őket, ezért megtanul-
ták, hogy kár a fáradozásért, nekik úgysem 
sikerül semmi. Jövőképük töredezett lett, és 
inkább negatív, mint pozitív tartalmakkal bír. 
Nem hisznek a saját elképzeléseik megvaló-
síthatóságában.

6. Megtérésmotívum: A Biblián végigvonul az 
a meggyőződés, hogy az ember élete gyökere-
sen megváltozhat, új irányt vehet, ha Istenhez 
fordul, vagy Hozzá visszatér (Zsolt 51,12kk; 
Jer 31,18k; Lk 15,7.18). A legelesettebb álla-
potában is van lehetősége új kezdésre. Azért, 
mert valójában nem ő a cselekvő, hanem az 
újjáteremtő Isten.

Fogyatékosság, kudarc: Az egyén lemond 
saját magáról, nem érzi, hogy bármiben is 
kompetens lenne. Akármihez kezd, azt a 
legjobb igyekezete mellett is elrontja. Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy zátonyra navigálja az 
élete hajóját.
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A hit alapmotívumai Betegítő gondolkodási sémák
7. Exodusmotívum: Az Isten népe különbözik 
a világtól. Sok tekintetben szembe megy az 
áramlással. A tagjai is bizonyos mértékig ide-
geneknek és jövevényeknek érzik magukat a 
világ adta életkeretek között (1Pt 1,1kk), mert 
nem e világból valók (Jn 17,14). Ugyanakkor 
abban a tudatban élnek, hogy küldetésük van. 
Éppen ezért lehetnek alapvető változások mo-
torjai a világban. 

Behódolás: Az a meggyőződés, amikor valaki 
a saját szükségleteit, felismeréseit, vélemé-
nyét, céljait lényegtelennek, elhanyagolha-
tónak tartja, ezért alárendeli azokat mások 
szándékainak. Túl gyorsan kész az alkalmaz-
kodásra, a másokhoz való hasonulásra.

8. Helyettesítés-motívum: Mind az Ó-, mind 
az Újszövetség központi eseménye az áldozat. 
Egynek az odaszánása, odaadása másokért. 
Az áldozatnak mindig helyettesítő, képvise-
leti jellege van. Valaki odaadja magát (vagy a 
magáét), hogy másnak felmentést szerezzen 
(Ézs 53; Róm 4,25; 2Kor 5,14). Az ő áldoza-
ta, tette, hite, hűsége másokénak a helyébe 
lép, mintha mindenkié lenne, s ugyanakkor 
elegendőnek is bizonyul másoké helyette-
sítésére. Krisztus kereszt-áldozata minden 
áldozat csúcsa. Valójában a felelősségválla-
lás másokért mindig ön-behelyettesítés és 
egyben áldozat. Akkor egyezik a bibliai gon-
dolattal, ha nem a másik kényelmét, hanem 
valódi szükségleteit szolgálja, és ha szabad 
döntés alapján, nem pedig kényszerítésből 
vagy félelemből történik.

Önfeláldozás: A behódoláshoz hasonló alap-
hiedelem áll mögötte. Itt azonban nem a saját 
szükségletek és igények degradálása történik, 
hanem egyoldalúan másoké előtérbe helyezé-
se. Ők a fontosak, ők nem rövidülhetnek meg, 
nekik nem szabad fájdalmat okozni. A saját 
érdekek bárminemű érvényesítése önzésnek 
számít. E meggyőződés a társas kapcsolatok 
minden áron való fenntartásának törekvésé-
ből táplálkozik és félelmek, nem pedig elha-
tározások állnak mögötte.

9. Isten-jelenlét-motívum: Isten velünk van 
(Józs 1,5.9), közöttünk lakik. Lelke és Igéje 
által van jelen az emberek között (Jn 14,16kk), 
sőt az emberi lélekben (1Kor 6,19). Az Isten-
jelenlét leghatározottabb szimbolikus kife-
jeződése az inkarnáció: Isten megjelenése 
emberi formában, Jézus Krisztusban itt a 
földön (Jn 1,14). Ez azt jelenti, hogy semmi-
lyen helyzetben nem érezheti magát az ember 
Istentől elhagyottnak.

Negativitás, elhagyás: Összpontosítás az élet 
negatív oldalára és a pozitívumok fi gyelmen 
kívül hagyása. Az ilyen ember önmagában, 
másokban, és a történésekben a rosszat keresi, 
a várakozásai is vészjóslóak. Rosszakarónak, 
bántónak, cserbenhagyónak gondolja maga 
iránt azokat a személyeket, akiktől támasz 
és erősítést várhatna, akik igazán fontosak a 
számára, akiktől függ az élete. Általános az 
az érzés benne, hogy minden és „mindenki 
összeesküdött ellenem”.
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10. Hitmotívum: A Biblia szerint a hit teljes 
bizalom az iránt az Isten iránt, aki magát a 
mindenség alkotójaként, az ember megtar-
tójaként és útbaigazítójaként ismertette meg 
(1Móz 15,6; Ézs 7,9; Jn 14,1; Róm 1,17; Zsid 
11,1kk). Azzal a személlyel kapcsolatban tu-
dunk feltétlen bizalommal lenni, akiben felis-
mertük az életünk egyedüli alapját és feltétlen 
tájékozódási pontját. Nélküle hiányozna a 
„létbátorságunk”.

Veszélyeztetettség: Meggyőződés arról, hogy 
az emberi lét folyamatosan veszélyeknek van 
kitéve. S ezek a veszélyek nem kerülhetők el 
és nem tarthatók távol. A halál után nem kö-
vetkezik semmi. Az élet veszélyeztetettsége 
emiatt különösen kétségbeejtő. 

11. Szeretetmotívum: A személyes kapcsola-
tokat – Isten és ember (5Móz 6,5; Jn 3,16), 
valamint ember és ember (3Móz 19,18; Mt 
5,44kk; 1Kor 13) viszonylatában – a szeretet 
minősíti, teszi emberhez méltóvá és Isten aka-
ratának megfelelővé. Az Isten szeretetének 
megtapasztalása után válik képessé az ember 
felebarátja szeretésére.

Szeretetmegvonás, bizalmatlanság: Ki-indu-
lás abból, hogy nincs az ember számára biz-
tos szeretetforrás. Bármikor megvon-hatják 
tőle az érzelmi melegséget, a fi gyelmet és a 
gondoskodást. Ez az aggályoskodás a szeretet 
esetlegességének gyermekkori tapasztalatai-
ból táplálkozik. Rosszabb esetben nemcsak 
a szeretet elvesztésétől, hanem szándékos 
rosszindulattól is lehet tartani.

12. Pozícióváltás-motívum: Isten országában 
az elsőkből lehetnek utolsók és az utolsók-
ból elsők (Mk 10,31), a kicsikből kiemeltek, 
a kiemelkedőkből megalázottak (Lk 1,52; Fil 
2,6kk). Az életüket minden áron megtartani 
akarók pedig éppen az életet vesztik el (Mt 
10,39, par.). Ebben a szabályszerűségben is-
teni kontraszt-szelekció nyilvánul meg, ami 
kifejezi, hogy nem adottságok és nem teljesít-
mények szabják meg az emberi élet értékét. 
Isten előtt mindenki egyenrangú (egyenlően 
szeretett), különbségek a feladatokban és a 
felelősség mértékében vannak.

Jogosultság: Némelyek abban a hiszemben 
élnek, hogy kiváltságok járnak nekik, és a 
mindenki másra érvényes szabályok és köte-
lezettségek rájuk nem vonatkoznak. Nem ér-
zékelik a lehetőségeik határait, azt gondolják, 
hogy mindent megvalósíthatnak, amit meg-
kívánnak, vagy amit az érdekük megkíván. 
Felsőbbrendűségi tudatukban nem képesek 
veszíteni, lemondani, másokért áldozatot vál-
lalni. Nem is érzékelik mások szükségleteit.

13. Ítéletmotívum: Az isteni ítélet célja a 
Szentírásban az, hogy a jogfosztottak és a 
gyengék jogorvoslathoz és javaikhoz juthas-
sanak (Mt 20,16; 1Tim 2,4). A hangsúly tehát 
nem a bűnösök megbüntetésén van. A bűn 
különben is magában hordja a büntetését (Jn 
12,47). Az ítéletes hangú isteni fi gyelmezte-
tések pedagógiai célzatúak, valójában nem 
az ítéletről szólnak, hanem arra hívják fel a 
fi gyelmet, hogy még elkerülhető a bűn kö-
vetkezménye.

Büntetés: E hiedelem szerint a vétkeket meg 
kell torolni. Részint magával szemben al-
kalmazza az egyén ezt a törvényt, amikor 
tudattalanul megbünteti magát (pl. véletlen 
sérülést vagy kárt okozva magának), részint 
meg másokat büntet „vétkeikért” türelmet-
len, ellenséges, vagy megalázó viselkedésével. 
Nem fogadja el, és maga sem gyakorolja a 
megbocsátást.
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A hit alapmotívumai Betegítő gondolkodási sémák
14. Megigazítás-motívum: A megigazítás a 
Biblia szerint Isten kegyelmi tette. A bűnös-
nek nem kell hordoznia a bűn egyenes követ-
kezményét, hanem Isten úgy viszonyul hozzá, 
mintha bűntelen lenne (Róm 6,23). Ezt úgy 
teszi érthetővé az embernek, hogy a következ-
ményeket demonstratív módon magára veszi 
(Jn 1,29; Róm 6,6kk). Meg kell döbbennie az 
embernek azon, hogy ezért neki semmit nem 
kellett tennie (Ef 2,8kk).

Jóváhagyás keresése: Alapgondolata, hogy ki 
kell érdemelni az embertársaink jóindulatát. 
Meg kell találni az önigazolás útjait, és be kell 
gyűjteni a szükséges mennyiségű jóváhagyó 
visszajelzést. Igen bizonytalan törekvés ez, 
hiszen az önbecsülés összezavarodásához 
vezet, ha az akciók nem járnak eredmény-
nyel, s esetleg hamis magabiztosságot, ön-
igazultságot eredményez, ha sikerül mások 
előtt bizonyítani.

A bibliai hit alapmotívumainak a legjellemzőbb maladaptív gondolati sémákkal 
való párhuzamba állításával azt akartuk bemutatni, hogy a lelkigondozás a mély-
hit különféle betegítő meggyőződéseit milyen keresztyén tartalmakkal helyette-
sítheti. Azt is észrevehetjük azonban, hogy a jobb oldali oszlopban szereplő hie-
delmek gyakran a keresztyén hit köntösében mutatkoznak, holott a tartalmuk és 
a hatásaik szöges ellentétben állnak a biblikus hittel. Ilyenkor a lelkigondozásnak 
leleplező és helyreigazító feladatot kell vállalnia.

3.3. A szenvedés értelme/zése

Azt képviseljük, hogy a lelkigondozás legsajátosabb feladata az, hogy segítsen a 
különböző élethelyzeteket és a hozzájuk kapcsolódó átéléseket Isten felől nézve, 
illetve Istenre tekintettel értelmezni, vagy újraértelmezni. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ezt mindennél nehezebb a testi és lelki szenvedésekkel kapcsolatban meg-
tenni. Ezért szentelünk most külön fi gyelmet ennek a problémakörnek.

A szenvedésnek a Biblia szerint sincs defi niálható értelme, ami mindenkor és 
minden helyzetben érvényes, és amit egyszerűen csak tudomásul kellene vennünk. 
A szenvedés értelmetlen mindaddig, amíg rá nem találunk egy olyan értelmezés-
re, amiben megnyugodhatunk. Minél tartósabb, minél kiküszöbölhetetlenebb 
valakinek az életében, annál sürgetőbb, hogy találjunk neki egy, az egész emberi 
létértelmezés részét képező értelmet. Az átmeneti szenvedések értelmetlenségét 
úgy tudjuk elhordozni, hogy az ideiglenességükre irányítjuk a fi gyelmünket, s nem 
magára a szenvedésre. Abban lelhető fel az értelmük, hogy elmúlnak. A hosszan 
elhúzódó, kilátástalan szenvedés nemcsak magát értelmezteti újra meg újra, hanem 
az élet egészének az értelmére irányuló kérdést is állandóan provokálja.

A keresztyén hit sajátos viszonyulást tesz lehetővé a szenvedéshez, ami nem 
tagadás, nem bagatellizálás, nem izolálás – vagyis nem az elhárítás valamely tech-
nikájának az alkalmazása, de nem is egyszerű beletörődés, vagy netán a kéjérzetig 
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menő megbarátkozás vele, hanem átadás – önátadással egybekötve (1Pt 5,7). Ne-
vezhetnénk szenvedésmegosztásnak is élő közösségben Istennel.

Ebben együtt van jelen – mint egy-egy aspektus – az a három megoldási lehe-
tőség, amelyeket Elisabeth Lukas nevez meg a megváltoztathatatlan szenvedésben 
átélhető segítség különböző módozataiként.775 Az „Isten iránti bizalom”, az „együtt-
érzés átélése” és „a szenvedés beépítése egy értelmezési rendszerbe” egyszerre 
valósul meg. Közben megváltozik a beállítódás a szenvedéshez azáltal, hogy az 
Istennel való kapcsolat más minőséget nyer. A szenvedés kikerül a fi gyelem kö-
zéppontjából, s helyét egy személy tölti be. Ennek megfelelően a szenvedés értel-
mezése, vagy újraértelmezése a keresztyén hitben sajátosan relácionális: az Isten-
ember kapcsolat keretében történhet meg. Mint minden társas kapcsolatra, úgy 
erre is igaz, hogy nem lehet teljes, amennyiben csak a kölcsönös örömszerzésben 
működőképes, illetve ha csak az egymás megajándékozását viseli el. Az együtt 
szenvedés (sőt az esetleges szenvedésokozás) és az azzal járó türelmetlenkedések, 
szemrehányások, csalódások egyfelől, a kitartás, az együttérzés, a megértés és az 
áldozatvállalás másfelől, nemcsak hozzátartoznak, hanem teljesebbé is teszik a 
kapcsolatot.

Ha tehát a szenvedés az emberi lét legfontosabb vonatkozásának, az Isten és az 
ember kapcsolatának a kiteljesedéséhez járulhat hozzá, akkor értelme van. De már 
akkor is, ha felveti az Isten-kérdést. Ennél némileg több, ha nyilvánvalóvá válik 
általa az ember Istenre-szorultsága, a legtöbb pedig, ha kipróbálttá, s így soha többé 
meg nem kérdőjelezhetővé teszi ezt a kapcsolatot. Nem kétséges, hogy a szenvedés 
értelmének kérdése az Isten-kérdésbe torkollik.776 

A szenvedés keresztyén értelmezésének az alapját az együtt szenvedő (patetikus) 
Isten képzete adja.777 Sajnos nagyon hamar megfertőzte a keresztyén gondolkodást 
a görög fi lozófi a felfogása az apatikus istenről. Eszerint az isteni tökéletességgel 
összeegyeztethetetlen a pátosz minden formája, gondoljunk akár a szeretetre, vagy 
az irgalomra, akár pedig a haragra, vagy az irgalmatlanságra. Hasonlóképpen az 
embernek is le kell vetkőznie minden pátoszát, ha szabad, az istenihez hasonló, 
emelkedett életet kíván élni.

Az apatikusság-ideál (néhány eltéréstől eltekintve, amelyek gyakran a másik 
végletbe, a mazochista szenvedés-misztikába csaptak át) a keresztyén gondolkodás 

775 Vö. E. Lukas, Auch dein Leiden hat Sinn, Freiburg etc. 1981, 97k.
776 G. Sauter ezzel ellentétes véleményt képvisel, amikor az értelem-kérdés és az Isten-kérdés kap-

csolatáról írt könyvében így fogalmaz: „Az univerzálisan feltett értelem-kérdés totális válaszokhoz 
vezet, és bálvány-kérdésként lepleződik le.” (in: G. Sauter, Was heisst: nach Sinn fragen? München 1982, 
163.) Annyiban igaza van Sauternek, hogy manapság az értelemkeresés igen gyakran az Isten-keresést 
kívánja helyettesíteni. A szenvedésben viszont nem nyugtatnak meg felszínes megoldások, ezért a 
kérdésfelvetések az Isten-kérdésig élesednek.

777 Vö. J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München 1972, 255kk.
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és életgyakorlat keretein belül is érzéketlen ítélő bírává tette Istent, a szenvedő 
embertől pedig sztoikus önfegyelmet követelt. Ennek a szemléletnek a felvilágo-
sodással meg kellett volna szűnnie, valójában azonban még tovább erősödött – s 
mind a mai napig tartja magát – azáltal, hogy az ember, engedve nárcisztikus 
mindenhatóság-vágyának, kizárta Istent a világból, vagy pedig bezárta a maga 
világába. Így Isten érzéketlensége mellett tehetetlenné is vált, az ember viszont az 
„Übermensch” magasságába emelkedett, ahol már nincs gyengeség, érzékenység, 
mulandóság, hanem csak erő, magabiztosság, bebiztosítottság és öntörvényűség 
van.778 Ebben az emberszemléletben természetesen nincs helye a szenvedésnek. 
Horst Eberhard Richter joggal állapítja meg, hogy a mai embernek betegségévé 
vált a szenvedés-képtelenség,779 ezért mindent elkövet, hogy megszabaduljon a 
szenvedés terhétől. Például azzal, hogy valahol kívül keres ellenségeket, akiket 
minden szenvedés okozójának nevezhet ki, és velük folytat ádáz küzdelmet, vagy 
pedig megkísérel elmenekülni a szenvedés elől azáltal, hogy kórházakba és ottho-
nokba zárja a halált, az öregséget, meg a krónikus betegséget, hogy ne kelljen ta-
lálkoznia velük és szembesülnie a szenvedés valóságával. Máskor pótkielégülések 
segítségével igyekszik elfelejteni a szenvedést, vagy elrejti a szociális gondoskodás 
leple alá. Megkísérli továbbá lebecsülni a szenvedést azzal, hogy életet kockáztató 
sportteljesítményekre tör, vagy ilyen szórakozásokat választ magának. Richter 
hasonló következtetésre jut, mint amit Viktor Frankl régebb óta és kitartóbban 
hangoztatott. Frankl szerint az embernek meg kell tanulnia szenvedni, ha igazán 
szabadon és felelősen akar élni. A szenvedésképesség ugyanis azt jelenti, hogy az 
ember igénybe veszi a szabadságának soha el nem vehető tartalék részét, és ember 
marad embertelenül nehéz adottságok között is. Az a szabadság, hogy meghatá-
rozhatjuk viszonyulásunkat az életünk adottságaihoz, a legfőbb emberi érték 
megvalósításának lehetőségét nyitja meg, s alkalom a legmélyebb értelem megélé-
sére.780 

Richter a szenvedés vállalását a mindenhatósági fantáziák visszavonásában látja, 
és első renden nem egyéni, hanem társadalmi hasznát emeli ki. Általa az ember 
képes szimpátiára és bizalomra, amiből az következik, hogy szolidáris és igazságos 
tud lenni embertársaival.781 Ennek a jelei egyelőre csak itt-ott mutatkoznak mai 
világunkban.782

778 Meggyőzően és megrázóan ír erről szellemtörténeti esszéjében a pszichoanalitikus H. E. Richter. 
Uő.: Der Gotteskomplex, Hamburg 1978. 

779 Uo. 127.kk.
780 V. E. Frankl, Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, Freiburg etc. 1985, 80.
781 Richter i.m. 239kk.
782 Újabban ismét felvetődött annak időszerűsége, hogy Isten mindenhatóságáról beszéljünk. Éppen 

amiatt, mert ez „a hittétel bebiztosít a ’mindenható emberrel’ szemben és megóv az isteni mindenha-
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De hogyan tanulhat meg az ember szenvedni?
A keresztyén felfogás szerint úgy, ha visszanyeri az emberrel együtt szenvedő 

Istent, újra felfedezi a megfeszített Krisztust, és Őrá tekintve értelmezi a szenve-
déseit, miközben felismer olyan értékeket, amelyek sehol máshol, egyedül a szen-
vedésben találhatók meg. Az Újszövetség középpontjában áll az a gondolat, hogy 
Isten a Názáreti Jézusban részt vállalt az emberi lét legelviselhetetlenebb, legért-
hetetlenebbnek vélt tényéből: az ártatlanok szenvedéséből és halálából. Nem tett 
Jézus semmi mást, csak önzetlenül szeretett, mégis szörnyű kínokat kellett elvi-
selnie, s végül rablógyilkoshoz illő halállal meghalnia. Ha ennek a szenvedésnek 
van értelme, akkor minden szenvedésnek lehet. Isten nem a tökéletességet, a 
szentséget, a nemes-lelkűséget vagy a teljes megismerést jelölte meg találkozási 
helyül az emberrel, hanem a szenvedést. Ebben kívánta összekapcsolni az ember-
létet az isteni élettel. Együtt szenvedő Istenként akart megmutatkozni, hogy senki 
ne mondhassa a szenvedésben: rólam megfeledkezett, engem elhagyott az Isten. 
És senki ne gondolja többé, hogy a szenvedésnek semmi értelme nincsen. 

A Krisztus passiója mint középpont körül számos olyan megfogalmazás helyez-
kedik el, amelyeket a Biblia kínál a szenvedő embernek a helyzete értelmezéséül. 
Mielőtt ezeket sorra vennénk, vessünk egy pillantást a szenvedéssel való megküz-
dés folyamatára, amint az a bibliai példák alapján kirajzolódik előttünk. Dorothee 
Sölle találó megállapítása szerint ez a folyamat három szakaszra tagolódik: a né-
maság, a panaszkodás és a feldolgozás fázisára.783 Bár a harmadik szakaszban van 
igazán jelentősége a sajátosan keresztyén szenvedés-értelmezésnek, kifejeződik 
valami belőle már a panaszkodás fázisában is. 

A földi életet nagyra értékelő vallások, mint amilyen a zsidó és a keresztyén 
vallás is, nem tiltják a „perlekedést” Istennel. Szabad panaszkodni, szabad akár 
vádaskodni is, ha Őt tartja valaki a szenvedése okának. A szenvedésnek egyik 
értelme, hogy titokzatossága, megfejthetetlensége miatt kapcsolatba hoz Istennel. 
A panasztétel szembefordulás ugyan Istennel, de nem elfordulás tőle. Lehet, hogy 
ebben a küzdelemben áldozatul esik egy korábbi, naiv istenképzet, azért azonban 
nem is kár, hiszen úgysem volt azonos azzal a „szümpatikus” (Zsid 4,15), együtt 
szenvedő Istennel, akit Jézus Krisztusban ismerhetett meg a világ. A szenvedő 
ember „belekeverheti” Istent a saját bajába, mert valóban van köze hozzá, ha nem 
is úgy, mint a baj okozója, de úgy mindenképpen, mint aki közösséget akar vál-
lalni velünk a bajban. 

tóságot utánzók és a despoták világra jöttétől” – mondja W. Ritter. In: W. H. Ritter/R. Feldmeier/W. 
Schoberth/G. Altner, Der Allmächtige, Göttingen 1999, 140.

783 Idézi H. Lemke, Seelsorgerliche Gesprächsführung, Stuttgart 1992, 150kk. Az alábbiakhoz lásd 
Lemke gondolatait. Vö. továbbá F. Steff ensky, Wie gehen wir mit dem Leid um? Wie geht das Leiden 
mit uns um? in: G. Adam/R. Kollmann/A. Pithan (Hg.), Mit Leid umgehen, Münster 1998, 11kk.
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Magának a panaszkodásnak is megvan az értelme. Nem véletlen, hogy panasz-
zsoltárok és panaszénekek egész sora maradt ránk az Ószövetségben (Jób 10; Zsolt 
13; 22; 38; 69; 77; JSir 3, stb.). Ha sikerül szavakba önteni a keserűséget, akkor azzal 
a panaszos már akaratlanul is valamiféle jelentést adott neki. Az Istenre zúdított 
vád azért is hozhat megkönnyebbülést, mert átéli közben az ember, hogy vissza-
vágott, fájdalmat okozott az elszenvedett sérelemért. Az agresszív megnyilvánulás 
áttöri a tehetetlenség falát. A lelki erő-tartalékok (beleértve az agressziót is) akti-
vizálódásának hatalmas jelentősége van az értelemtalálásban. A passió akcióvá 
kell, hogy váljon. V. Frankl – mint már utaltunk rá – komoly teljesítmény felmu-
tatásának tartja, ha valaki kész a szenvedésben meghatározni a viszonyulását a 
megváltoztathatatlan adottságokhoz.784 A sikerre összpontosító modern ember 
szemében ugyan a gyógyíthatatlanság, a szenvedés, a „homo patiens” lét „bolond-
ság és botránkozás”, a szenvedés vállalása mégis nagyobb és emberibb (embersé-
gesebb) teljesítmény, mint az érvényesülési törekvés jegyében fogant erőfeszítések 
és született eredmények bármelyike. 

A panasz az aktív elfogadáshoz, a teher vállalásához, a kitartáshoz segítő első 
lépés. Enélkül, ha meg is történne az elfogadás, az csak beletörődés és a küzdelem 
feladása lenne. A Biblia azért nem ad ok-okozati összefüggéseket megállapító el-
méleti magyarázatot a szenvedésre, mert azzal rezignálttá tenné a szenvedőt, s 
vagy beletörődésbe, vagy tagadásba kényszerítené. Elzárná a szenvedés értelmének, 
céljának megtalálásához vezető utat. 

Klaus Berger így fogalmaz: „Az elméletek megtiltják a panaszkodást. Pedig, ha 
komoly a baj, nem megmagyarázható világra van szükségünk, sem nem a dolgok 
eredetéről szóló elméletekre vágyunk. Ehelyett embereket látunk, akik mint mi 
magunk is kiáltanak fájdalmaik miatt, és tudni szeretnék, hogy meddig fog még 
tartani. A Biblia válasza nem a szenvedés megmagyarázása, hanem bíztatás új 
tapasztalatok várására és könyörgésre új tapasztalatokért. Urunk, jöjjön el a te 
országod, […] s minden jövőre vonatkozó gondolat végső soron a jelennek ad ér-
telmet.”785 (Vö. 2Kor 1,6; 1Pt 2,20; Fil 1,27kk; Zsid 10,32)

A szenvedés keresztyén értelmezéseinek – ami a panasz után következhet – jö-
vőirányultságuk van. Nem arra a kérdésre adnak választ, hogy mi okból van 
szenvedés a világon, s az mi miatt érte el egy konkrét személy életét, hanem arra, 
hogy mi végre, mi célból történt mindez. Ezt a jellegzetességet K. Berger az újszö-
vetségi szenvedés-értelmezés legfőbb formális sajátosságának tartja.786 Ugyanígy 
vélekedett már korábban Helmut Gollwitzer az élet értelméről írt nagy lélegzetű 

784 Frankl i.m. 82.
785 K. Berger, Wie kann Gott Leid und Katastrophen zulassen? Stuttgart 1996, 168k.
786 Uo. 241.
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rendszeres teológiai művében,787 ahol ezt írja: „A miért-kérdésnek a mi célból 
kérdéssel történő helyettesítése nem arra szolgál, hogy a miért-kérdést félretoljuk, 
hanem abban segít, hogy kibírjuk és ne béníthasson meg minket.”788  

A keresztyén megközelítés másik sajátossága az, hogy az értelemtalálás folya-
matának leírásakor nem a minden helyzetben bennlevő értelemből indul ki (amint 
V. Frankl teszi), ezért nem is veti el és tartja erőltetettnek az értelemadás minden 
formáját,789 hanem az értelemadás jogát Istennek tartja fenn. Az ember nem maga 
ad értelmet a szenvedésének, hanem rátalálhat azokra az értelmezésekre, amelye-
ket Isten adott hasonló élethelyzetekre. 

Az Újszövetségből hiányoznak az akkori világ bölcseinek értelemadó ötletei, 
melyek egyébként mindmáig közkeletűek. Olyanok, mint: mindenkinek szenved-
nie kell; mások szenvedése nagyobb a mienknél; meg lehet mutatni, hogy a fájda-
lom felett uralkodni tudunk; az idő begyógyítja a sebeket; a nehéz idők után szép 
napok következnek, stb. 

Az Újszövetség egészen másféle értelmezési lehetőségeket kínál a szenvedő 
embernek:790

  
a) A keresztyén hit világ- és életértelmezési rendszerének a legbelsőbb körében 
találjuk a szenvedésnek a Krisztussal való közösség jeleként történő értelmezését. 
Kétféle megközelítésre is lehetőség van: az én szenvedésem részesülés a Krisztus 
szenvedésében, amint Pál fogalmaz (vö. Fil 3,10; 2Kor 1,5; 4,10; Róm 6,3; 6,8; Gal 
2,19), vagy megértve érezhetem magam, isteni együttérzést élhetek át annak alap-
ján, hogy Ő is vállalta a szenvedést, mert együtt akart lenni a szenvedő emberrel 
(vö. Zsid 2,18; 4,15; 1Pt 2,21; 3,18). Tekintheti tehát a hívő ember a szenvedését a 
Krisztus-követés (imitatio Christi) részének, s kiindulhat abból, hogy ahol szen-

787 H. Gollwitzer, Krummes Holz – aufrechter Gang, München 1985 (10).
788 Uo. 376. W. Schrage vitatja ennek a váltásnak az általános érvényét az Újszövetségben. In: G. 

Gerstenberger/W. Schrage, Leiden, Stuttgart 1977, 211.
789 Szemben V. Frankl álláspontjával, aki szerint „az életben nem értelem-adásról, hanem értelem-

találásról van szó, nem egyfajta értelem adásáról, hanem az értelem megtalálásáról. (Megtalálást és 
nem kitalálást mondunk, mert az élet értelmét nem lehet feltalálni, hanem felfedezni kell.)”. In: Uő., 
Ärztliche Seelsorge, München 1980, 57.

790 Az alábbiakban Schrage felsorolását vesszük alapul, in: i.m. 179kk.; G. Th eißen szerint az Újszö-
vetség az oktulajdonító értelmezésekkel szemben a kapcsolatelmélyítő értelmezéseket részesíti előny-
ben. A szenvedés az Isten közelségének teljesebb átélése által győzhető le. A „ki a felelős”-kérdésről 
áttevődik a hangsúly arra, hogy ki él át teljesebb közösséget másokkal a szenvedés által. Th eißen ezt a 
megközelítést „kommunitáris teodícea-elméletnek” nevezi, s négy típusát különbözteti meg: 1) az Isten 
empátiájának teodíceája (az a meggyőződés, hogy Isten együtt szenved a szenvedővel és így segíti át a 
krízisen), 2) a Krisztus-követés teodíceája (a szenvedésben a szenvedő Urat követjük), 3) a helyettesí-
tés teodíceája (szenvedésemet másokért vállalom), 4) a szenvedésmisztika teodíceája (a szenvedésben 
a szenvedő Istennel vagyok titokzatos közösségben). G. Th eißen, Erleben und Verhalten der ersten 
Christen, Gütersloh 2007, 268k.
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vedés van, ott Krisztus jelen van úgy, mint együtt-szenvedő Isten. Ugyanakkor az 
Újszövetségben nem találjuk semmi nyomát a szenvedés iránti vágynak, vagy a 
szenvedés keresésének, mintha az a Krisztussal való misztikus egyesülés alkalma 
lenne. Nem a szenvedés visz közel Krisztushoz, hanem Krisztus jön közel a szen-
vedésben, illetve a Krisztus-közösség a szenvedésben is érvényben marad és segít 
annak elviselésében. Ezért nem osztja az Újszövetség azt a nézetet sem, hogy a 
szenvedés megtanít imádkozni, vagy érzékenységet alakít ki Krisztus szenvedésé-
nek megértésére. Ezek megtörténhetnek, de bekövetkezhet az ellenkezőjük is (ld. 
a Jézussal megfeszített két bűnöző esetét): a szenvedő ember végleg hátat fordít 
Istennek. A szenvedésnek tehát nem önmagában, hanem annak részeként van 
értelme, ami a szenvedő ember és Krisztus között végbemegy. 

b) A szenvedésnek értelmet adhat, hogy folyamatosan emlékeztet az életünk töré-
kenységére és Istenre utaltságunkra (2Kor 1,9; 12,7). Nem áltathatjuk magunkat 
azzal, hogy kezünkben tartanánk a sorsunkat, s azt kezdünk az életünkkel, amit 
akarunk. Valójában ki vagyunk szolgáltatva idegen és általunk nem befolyásolha-
tó erők hatásainak. A szenvedés, miközben a tehetetlenségünkre emlékeztet, sti-
mulál bennünket arra, hogy éljünk a szabad döntésnek azzal a lehetőségével, ami 
még megmaradt számunkra. Választhatunk, hogy kinek/minek szolgáltatjuk ki 
magunkat egészen: életidegen erőknek és folyamatoknak, vagy az élet Urának. A 
sztoikusan gondolkodó ember a saját belső erőire, teherbíró képességére, szellemi 
emelkedettségére hagyatkozik. A keresztyén ember belátja, hogy mindez kevés. A 
bennünk lévő szellemi erőtartalékok arra nem elegendőek, hogy úrrá legyünk a 
helyzetünkön, hanem csak arra, hogy urat válasszunk magunknak, akitől remél-
hetjük, hogy kézben tartja, meghatározza az általunk befolyásolhatatlan történé-
seket (Fil 4,13; Róm 8,37). Ez nem kell, hogy a gyógyulás, vagy a szabadulás remé-
nyét jelentse. Önmagában az Istenhez tartozás bizonyossága vigasztalást adhat 
„mind életemben, mind halálomban”, amint a Heidelbergi Káté 1. kérdés-felele-
tében valljuk. „A szenvedéseknek tehát illúziókat oszlató és kritikai funkciójuk 
van. Minden magabiztossággal szemben a szenvedőt saját maga helyett Istenhez 
utalják, aki a nem létezőket létrehívja, és halottakat elevenít meg (2Kor 1,9).”791

c) Mivel a szenvedésben az emberi élet torzónak látszik, felsejlik a láthatatlan 
folytatás.792 Ahogy egy torzó végtagjai nem láthatók ugyan, mégis hozzátartoznak 
a testhez, s lelki szemeinkkel látni véljük őket, úgy a szenvedéssel terhelt földi 
élethez is tartozik még valami, ami teljessé teszi azt. Nem mondhatjuk, hogy 

791 Schrage i.m. 184.
792 Vö. H. Luther, Religion und Alltag, Stuttgart 1992, 160kk.
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„ennyi az egész”, mert az „egész” a várakozásunk, reménységünk tárgya. A szen-
vedés a kiegészítés reményét adhatja. Pál erről vall, amikor azt mondja, hogy 
„Krisztussal; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk 
meg” (Róm 8,17.24kk). A teljesség nagyszerűségének reménységében bizonyos 
fokig relativizálódik a töredékesség kínja (2Kor 4,17kk). A töredék része a teljes-
ségnek. Nem sikertelen kiadása, ami feleslegessé válik és eldobható, mihelyt 
megjelenik az eredeti és igazi. De még nem is kijavításra váró tönkrement válto-
zata, hanem része. Ezért ennek a földi életnek, mint a teljes élet tartozékának, a 
mostani minőségében is van értelme. Krisztus kereszthalála sem vált feleslegessé, 
értelmét vesztetté a feltámadással, hanem éppen így nyert örökkévaló értelmet. A 
létünk látható és láthatatlan részét a Krisztus feltámadása után már nem is egy-
másutánban, hanem egyidejűségben kell szemlélnünk, s ez hatalmas erőt jelenthet 
a töredékesség elviselésében.

d) A szenvedés értelmezhető próbaként, ami igazolhatja az ember Isten iránti bi-
zalmának erejét és tartósságát. A Biblia a nemesfémek tűzpróbájához hasonlítja a 
szenvedést a hit számára (1Pt 1,7). A szenvedés megmutatja a hit valódiságát. Az 
Ószövetség ugyanezt a képet használja a megtisztítás értelmében (Zsolt 12,7; Péld 
17,3), jelezve, hogy az igazi hit a próbák kohójában születik. Az újszövetségi hit-
próba a már meglévő hit teherbíró képességét vizsgálja.793 Maga a szenvedő kap 
visszajelzést arról, hogy elegendő-e a hite a kitartáshoz, a tűréshez. Ilymódon a 
szenvedés az Istenhez fűződő kapcsolat megerősödését szolgálhatja, mivel a kitar-
tás csak Istentől vett erőkkel lehetséges. Szükség van azonban hozzá emberi eltö-
kéltségre is. 

Az eddig felsorolt keresztyén értelmezésekben nem szerepel alkotóelemként 
az emberi akarás, az összeszedettség, a teljesítmény. A próbatétel viszont az em-
beri tartalékokat is mozgósítja, megküzdésre ösztönöz. Meg kell mutatni, hogy 
„az én Istenem által kőfalon is átugrom” (Zsolt 18,30). Ha a szenvedést emberi 
gonoszság okozta, akkor a tűrés egyben a bosszúállásról, visszatámadásról való 
lemondást is jelenti.794 K. Berger kiemeli, hogy az Újszövetségben a hitpróba 
egyben kísértés is.795 Krízisbe juttatja a hitet, aminek mindig kétesélyes a kime-
netele: vagy összetörik, vagy megszilárdul. „A kísértés – mondja Berger – a szen-
vedő és halandó embert kíméletlenül mardosó kérdés, hogy vajon nem értelmet-
len-e minden.”796

793 Vö. Schrage i.m. 188.
794 Vö. K. Berger, Historische Psychologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1991, 220.
795 Berger, Wie kann Gott… 70kk.
796 Uo. 79.
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A kísértésként értelmezett szenvedés valószínűleg védekező reakciót vált ki, míg 
a próbatétel off enzív válaszra ösztönöz. Az egyikkel bizonyára félelmek járnak 
együtt, s az érintett a meglevő hitének megerősítésére koncentrál, a másik esetben 
a kihívás izgalma kerekedik felül és új tapasztalatok szerzése válik lehetővé.

e) Az ötödik, jellemzően keresztyén értelmezési lehetőség a szenvedés feldolgozá-
sára a tanúságtétel. Mindenkinek meg kell tanulnia szenvedni, s ebben mások 
példájának megfi gyelése segít. A szenvedéshez való viszonyulásával minden ember 
számot ad arról, hogy milyen alapokon áll az életfelfogása. Ilyen helyzetekben 
kevesen tudják elrejteni igazi érzéseiket és meggyőződésüket. A szenvedés leleple-
zi az életfi lozófi ánkat, színvallásra késztet. Senki sem magában és magáért szenved. 
A szenvedés „hogyanja” mindenképpen üzenetet közvetít. A keresztyén ember 
ebben lehetőséget lát. Békességes tűrésével az Istenbe vetett bizalom hordozó ere-
jéről tehet bizonyságot (Mk 15,39; ApCsel 7,54kk). Ez a körülmény akkor ad értel-
met a szenvedésnek, ha általa mások átélhetnek és megérthetnek valami fontosat 
a saját szenvedésükre nézve. Aki szenvedésével segít másoknak, annak kétségkívül 
értelmes a szenvedése (2Kor 1,4; 4,12; 6,10; Fil 1,12kk). Lehet méltóságteljesen, 
Krisztus szenvedését kiábrázolva szenvedni (Gal 6,17; 1Pt 5,1). Ebből sem hiányzik 
a fájdalom miatti sóhajtás, vagy a kiáltás és a panasz, de benne van a másokról való 
gondoskodás, a megbocsátás, az Istenre hagyatkozás, és az erőtlenség beismerésé-
nek mozzanata is – amint azt Jézus kereszthalálánál megfi gyelhetjük.

Ezek mellett a központi jelentőségű értelmezések mellett találunk az Újszövetség-
ben olyan periférikus értelmezési módokat is, amelyek az ószövetségi hagyomány-
ból éltek tovább, de nem képezik szerves részét a keresztyén szemléletmódnak. 
Ezek között a legközismertebb a szenvedés Isten büntetéseként való értelmezése. 
Jézus határozottan elutasítja az ok-okozati összefüggés keresését a szenvedés és a 
bűn között (Lk 13,1kk; Jn 9,2kk). Hasonlóan elterjedt nézet: a szenvedésben Isten 
nevelő szándékának a felismerése. Ez is ószövetségi gyökerekre vezethető vissza 
(Zsid 12,5kk). Bár a pozitív cél itt egyértelmű, és közeli szeretetkapcsolatot felté-
telez (apa-gyermek) a szenvedő és a „nevelő” között, nehezen illik bele ez a felfogás 
az Újszövetség gondolatkörébe. Magyarázható a szenvedés továbbá Isten szuverén 
akaratával, vagy a Sátán istenellenes tevékenységével. Mindkét gondolat kézen-
fekvő: ha minden Isten tudtával és akaratával történik, akkor a szenvedés is, illet-
ve ha az istenellenes hatalom minden szándéka a teremtés jó rendjének megbon-
tása és az ember szembefordítása Istennel, akkor ennek a szenvedésokozás minden 
bizonnyal szerves része. Ezzel szemben az Újszövetség szellemiségéből inkább arra 
következtethetünk, hogy a szenvedéssel kapcsolatban eleve Isten akaratáról be-
szélni fatalizmus lenne. „Az Ő akaratába való belenyugvás nem a küzdelem kez-



deténél, hanem a végénél áll” – szögezi le Schrage.797 Ugyanígy tévedés lenne a 
Sátán munkáját úgy érteni, mintha egy Istenhez hasonló hatalom uralma alatt 
tarthatná a világ valamely területét, illetve szabadon megváltoztathatná azt a 
rendet, amit Isten szabott a világnak. Ez nemcsak az Újszövetségtől, hanem az 
Ószövetségtől is idegen gondolat.

Keresztyén felfogás szerint a szenvedéssel kapcsolatos beállítottság-módosulás 
tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat módosulásával, vagy legalábbis annak 
tisztázódásával kezdődik. Ebben a kapcsolatban válnak világossá olyan értelme-
zési lehetőségek, amelyek a keresztyén hit világ- és életértelmezési rendszeréhez 
tartoznak. Mivel ez az értelmezési rendszer Isten kijelentésén alapul, ezért az ér-
telemadó maga Isten. Csak az Őt kereső ember találhat rá ezekre a felkínált értel-
mezésekre, és nyerhet isteni vigasztalást a szenvedésében.    

797 G. Gersten,berger/ W. Schrage i.m. 205.
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