
Írásomban elõször Gyökössy Endre parakletikus
lelkigondozás-értelmezésérõl szólok. Ebben arra
a két kéziratra támaszkodom, amelyet Gyökössy
teológiai akadémiai jegyzetként adott közre.1

Felhasználom továbbá a Magunkról magunknak
és az Életápolás2 címû könyvek parakletikus lel-
kigondozást érintõ fejezeteit is. Ezt követõen
párhuzamokat igyekszem találni a kortársak lel-
kigondozás-értelmezéseivel, amelyek hatással
lehettek Gyökössy Endre lelkigondozói szemlé-
letére.

A PARAKLETIKUS LELKIGONDOZÁS
GYÖKÖSSY ÉRTELMEZÉSÉBEN

Nézzük azokat a kiindulópontokat, amelyek
meghatározók Gyökössy Endre lelkigondozói
identitásának alakulásában. Gyökössyt egyrészt
a felelõs szeretet indította el fiatal lelkészként a
lélektan felé. „Riadtan tapasztaltam, hogy bár
ismerem az Ó- és Újtestamentum emberét, de
fogalmam sincs, ki az a palotai srác, akit nekem
hittanra kell tanítanom. Nem találtam meg a
kapcsolópontot a modern ember és a között a
tárgy között, amelyet nekem tanítanom kellett.
Azt mondhatnám: ijedtemben lettem pszicho-
lógus, mivel nagyon komolyan szerettem volna
választott feladataimat végezni.”3 Másrészt az
1950-es évek elején történt súlyos mûtéte után
– mint élete akkori mélypontján – ajánlotta fel
életét a lelkigondozás, a lélek- és életápolás
szolgálatára.4

Az ezzel a lelkülettel végzett lelkipásztori szol-
gálata vezette el az egyszemélyes lelkigondozás
munkájához, melyet õ az Apostolok cselekede-
tei története alapján (8,26–40) Fülöp-szolgálat-
nak is nevezett.5 Ebben az elbeszélésben Fülöp
a Szentlélek indítására hosszú utat tesz meg
gyalog, hogy az élete megoldását, értelmét ku-
tató etióp udvari ember segítségére lehessen,
útitársként csatlakozva hozzá. Gyökössy Endre
értelmezésében ez az etióp férfi egy testileg-lel-
kileg sérült ember, aki már elmenõben van. Az-
az ha most nem találkozik vele Fülöp, ha most
nem beszél neki Isten szabadításáról és gyógyí-
tásáról, erre máskor sem kerül sor. Így ez a férfi
elveszett emberré válna. Mindezt második pün-
kösdi történetként is értelmezi Gyökössy, és
méltatlankodik is: hogyan lehetséges, hogy ed-
dig nem vettük komolyabban ezt a történetet,
amely a parakletikus lelkigondozás, a parakleti-
kus együttlét leírása?6

Az általa gyakorolt parakletikus lelkigon-
dozás lényegét több helyen összefoglalta, így
teológiai jegyzetei mellett késõbbi könyvei-
ben is.7 Parakletikus lelkigondozásra vonatko-
zó értelmezése a teológiai alapvetés mellett
magában foglalja az általa elfogadott és alkal-
mazott lélektani és lelkigondozói elméleteket,
a test és a lélek gyógyítása területén dolgozó
néhány szakember munkáját. Vegyük sorra
ezeket röviden!

Sokan ismerik, de a pontosság kedvéért fel-
idézem Gyökössy Endre idevonatkozó gondola-
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Gyökössy Endre parakletikus lelkigondozása

K O C S E V  M I K L Ó S

– az európai pasztorálpszichológia tükrében

1 Gyökössy Endre: Bevezetés a pásztorálpszichológiába. (Elõadások teológusok számára.) Kézirat, 1981. Valamint uõ: Be-
vezetés a parakletikus lelkigondozásba. Budapest, 1983, Ráday Kollégium Sokszorosító Mûhelye. 2 Gyökössy Endre: Ma-
gunkról magunknak, Budapest, 1986, Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztálya; uõ: Életápolás. Budapest, 1992, Re-
formátus Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 3 A Vigilia beszélgetése Gyökössy Endrével. Vigilia, 1991/8., 622–627. 
4 Gyökössy Endre: Bevezetés a pásztorálpszichológiába, i. m. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 5 Gyökössy Endre: Életápolás,
17. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 6 Gyökössy Endre: Magunkról magunknak, i. m. 200. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 7 A Ma-
gunkról magunknak címû könyve mellett megjelent a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete kiadványaként, Bu-
dapest, 1983.
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tainak egy részét. A Kolossé 2,1–2-re utalva8 fej-
ti ki a Szentlélek által végzett szolgálatról szóló
gondolatmenetét, melyben a paraklészisz (pa-
rakléthószin – felbátorodjon, megvigasztalód-
jon) mint a bátorítás, vigasztalás, erõsítés szava
központi szerepet játszik. Az egyszemélyes lelki-
gondozói szolgálat az evangélium bátorító közve-
títése az õszinte szeretet erõterében.9

A parakletikus lelkigondozás alapelveit Gyö-
kössy folyamatosan átdolgozta. Egy késõi meg-
fogalmazásában így összegez: „Tehát a szeretet
az a dimenzió, erõtér, ami nélkül a legjobb szak-
tudás és módszer sem ér semmit. E nélkül lehet
operálni, de lelkigondozni, életeket ápolni ered-
ményesen csak a szeretet dimenziójában, erõte-
rében lehet. Csak ebben a dimenzióban valósít-
hatja meg a lelkigondozó céljait, s ezek:
– Partnere az õ segítségével önmagán segíthes-

sen, és õ feleslegessé válhassék...
– Partnere jobban megértse önmagát, saját lelki

rugóit...
– Önállóbbá, másoktól függetlenebbé váljék...
– Emberszeretõbbé váljék...
– Tudjon felelõsséget vállalni és viselni...
– Váljék integráltabb emberré...
– Végül egészségesebb egységben és rendben

éljen Istennel, a természettel, világával, sõt a
kozmosszal, amelynek õ is része.”10

Ebbõl az idézetbõl nem látszik ugyan, de
Gyökössy meggyõzõdése szerint a lelkigondozói
szaktudást csak gyógyító szakemberekkel párbe-
szédben lehet megszerezni. A test és lélek gyó-
gyításával foglalkozó, különbözõ háttérbõl jövõ
szakemberekkel való találkozása és közös mun-
kája juttatta arra a megállapításra, hogy lehet
tanulni egymástól, illetve jól együtt lehet mûköd-
ni az orvossal és a pszichoterapeutával. Ha az or-
vost vesszük példaként, mondhatjuk, hogy jó,
ha a pasztorálteológus elsajátítja és megtanulja

a modern orvosi munka szempontjait. Gyö-
kössy Endre több esetben is utal arra, hogy ami
a jó orvostól elvárható, az a jó lelkigondozótól
még inkább.11 Ami a pszichoterapeutával való
együttmûködést illeti, ahhoz szívesen említett
példákat az akkori nyugat-európai kontextus-
ból, hogy miként segítheti egymás munkáját a
lelkigondozó és a pszichoterapeuta.12

Azt sem titkolta azonban, hogy világos határ-
vonalak vannak a lelkigondozás és a pszichote-
rápia között. E határvonalak az idõ múlásával
mintha jobban láthatóvá váltak volna. A teoló-
gusok számára írt jegyzete elsõ fejezetének ösz-
szefoglalója még szoros együttmûködésre ösz-
tönöz.13 A Magunkról magunknak címû könyvé-
ben mintha már valamivel visszafogottabban és
árnyaltabban fogalmazna, bár megközelítésé-
nek lényege nem változott. Újra meg újra hang-
súlyozza: míg a pszichoterapeuta a szimptó-
mákkal foglalkozik, addig a jó lelkigondozó a
több szinten is (Istennel – a másik emberrel –
önmagával kapcsolatban) bajba jutott embert
bátorítja, erõsíti, azaz: gyakorolja a paraklézist. 

Gyökössy Endre pasztorálpszichológusként
az általa kidolgozott parakletikus lelkigondozói
szempontok alapján dolgozott. De nemcsak
maga gyakorolta e szolgálatot, hanem folyama-
tosan azon is fáradozott, hogy felhívja lelkész-
társai figyelmét arra, milyen fontos a lelkigon-
dozás e formája egy olyan korban, ahol sok lelki
bajokkal küzdõ ember már azzal is megeléged-
ne, ha valaki meghallgatná.

A PARAKLETIKUS LELKIGONDOZÁS 
AZ EURÓPAI
PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA 
TÜKRÉBEN 

A parakletikus lelkigondozás kifejezést hazánk-
ban Gyökössy Endre vezette be. Tegyünk egy

8 „Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek... és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szí-
vük felbátorodjék...” 9 Gyökössy Endre: Magunkról magunknak, i. m. 212. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 10 Uo. 228. 11 A
jó orvos az alábbi szerepszemélyiségeket egyesíti magában: személyes varázzsal bíró – látó, sámán; nyugodt és türelmes
anya; elemzõ, szintetizálni képes tudós orvos; fegyelmezett és etikus atya; önmagát gyógyító táplálékul adó pap. Gyökössy
Endre: Magunkról magunknak, i. m. 214. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 12 Uo. 213. Személyes véleményem, hogy Gyökössy
Endre e tekintetben szinte egyedüli példa volt a maga korában. Ezen a területen még sok tennivalónk van, legalábbis az
átlagos hazai lelkigondozó és más, embert gyógyító szakemberek együttmûködése kiépítésében. Ezt jelenleg egyedül a kór-
házlelkész munkája látszik megvalósítani. 13 Gyökössy Endre: Bevezetés a parakletikus lelkigondozásba, i. m. 10. (Lásd
az 1. lábjegyzetet.)
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gyors idõutazást a lelkigondozás/pasztorálpszi-
chológia területén Gyökössy Endre aktív lelki-
gondozói korszakának idejére koncentrálva, és
nézzünk utána a következõ kérdéseknek:
– Találhatók-e nyugat-európai, elsõsorban né-

met és holland kapcsolódási pontok Gyökössy-
nél a parakletikus lelkigondozást illetõen?

– Melyek azok a területek, ahol párhuzam von-
ható Gyökössy Endre munkássága és a mai
európai pasztorálpszichológia között?

– Vannak-e Gyökössy elméletének közvetett
kapcsolódási pontjai a mai pasztorálpszicho-
lógia égetõ kérdéseivel?

1. Tágabb összefüggések

Gyökössy Endre olyan idõszakban volt hivatása
csúcsán, amelynek elsõ részét még a tisztázódás
jellemezte. A kérügmatikus és terapeutikus
irányzat küzdelme jellemzi ezt a kort. Gyökössy
munkásságában ez ott tükrözõdik, ahol a parak-
letikus lelkigondozás és a pszichoterápia viszo-
nyáról ír, vagy amikor a pszichológia teológiai
megítélése kerül terítékre. Ebben a tisztázódási
folyamatban kétségtelenül hangsúlyos a noeti-
kus-parakletikus lelkigondozói koncepció14 meg-
jelenése. Eduard Thurneysen kérügmatikus gon-
dolkodásmódját Helmut Tacke ekkor bõvítette ki
a parakletikus szemponttal. Ez a két értelmezé-
si mód természetesen egymástól függetlenül is
megáll.15 Tacke számára a lelkigondozás Isten vi-
gasztalásának közlése egy olyan világban, ahol
erre különös igény van, mivel az ember újra vi-
gasztalan lett. Nem olcsó vigasztalásról van szó,
nem szabad elhallgattatni általa az emberi lélek
Istenhez kiáltásának szavát és szívének pana-

szát. A vigasztalásban ott ég a sebeket hordozó
testvérrel kapcsolatos reménység és a testvéri
szeretet tüze, ezért a lelkigondozó nem el- vagy
megítél, hanem meglátogat és bátorít.16

Fellapozva a legutóbbi években a lelkigondo-
zásról megjelent német nyelvû kézikönyveket
rövid keresés után rátalálhatunk a parakletikus
lelkigondozás fogalmára.17 Igaz, közel sem any-
nyira kibontva, ahogyan Gyökössy Endre írt ró-
la. A legbõvebben Klaus Winkler könyvében lát-
hatjuk viszont ezt a lelkigondozói megközelí-
tést, illetve fogalmat. Ugyanakkor az is kétségte-
len, hogy a parakletikus lelkigondozás nem je-
lentett önálló lelkigondozói szemléletet és el-
méletet. Azt viszont igen, hogy a lelkigondo-
zásnak parakletikus tartalma lehet. Különösen
látható ez Manfred Seitz munkájában, akit
Winkler többször is idéz. A Seitz által parakleti-
kusként értelmezett lelkigondozás alapvetõen
nem lehet más, mint meghívás Isten országá-
ba.18 A magam részérõl ezt úgy értelmezem – in-
kább csak sejtés alapján, az idézett hely össze-
függéseinek hiányában –, mint az amerikai tera-
peutikus lelkigondozás (S. Hiltner, H. Clinebell)
önmegvalósítást és a szubjektum növekedését
segítõ lelkigondozói szemléletének kritikáját.19

Itt szeretnék egy rövid kitérõt tenni, utalva
arra a szellemi háttérre, amely személyes for-
málódásomban maradandó nyomokat hagyott.
Nevezetesen a holland református teológiára és
annak idevonatkozó lelkigondozói szemléleté-
re, témánkat illetõen pedig Jaap Firet munkás-
ságára gondolok. Firet doktori dolgozatában20

Isten közeledését az emberhez a közvetítõ
(intermediair) személy, a lelkész pasztorális je-
lenlétén keresztül, három tartalmi elemben ér-

14 Nauer, Doris: Kirchliche Seelsorgerinnen und Seelsorger im Psychiatrischen Krankenhaus? Kritische Reflexionen zu Theorie,
Praxis und Methodik von Krankenhaus seelsorger Innen aus pastoraltheologischer Perspektive. Münster, 2000, Lit. Verlag 133
kv. 15 Plieth, Martina: Die Seele wahrnehmen: Zur Geistesgeschichte des Verhältnisses von Seelsorge und Psychologie.
Göttingen, 1994, Vandenhoeck & Ruprecht, 128–129. 16 Tacke, Helmut: Glaubenshilfe als Lebenshilfe. Neukirchen-
Vluyn, 1979, Neukirchener Verlag, 233. 17 Több szerzõnél is megjelenik ez a fogalom, rövidebben-hosszabban kidolgoz-
va, internetes tanácsadók honlapjain is, például így: „A parakletikus lelkigondozás olyan formája az életproblémákban való
segítésnek, amely szintén terápiás jellegzetességeket mutathat. Az embert úgy kíséri lelkigondozói módon adott élethelyze-
tében, hogy közben tanácsot kap és vigasztalódik. A tanácskérõ szabja meg a lelkigondozói beszélgetések tempóját és témá-
it, így maga is aktív. Ahhoz, hogy helyzetén változtasson, a bátorítás és a biztatás mellett idõnként szüksége van arra is, hogy
rámutassanak képességeire. Ezzel a paraklézis fogalmának egész jelentésköre kirajzolódik. Kiegészítésképpen szükséges
megjegyezni, hogy a parakletikus lelkigondozás ott ér el a határához, ahol a patologikus problémák kezelése kezdõdik.”
http://leben-braucht-mut.de/paraklese-oder-die-befaehigende-seelsorge/ 18 Winkler, Klaus: Seelsorge. Berlin, 1997, W. de
Gruyter Lehrbuch, 218 skk. 19 Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Stuttgart–Berlin, 1999, Kohlhammer,
26–27. 20 Firet, Jaap: Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen, 1968.
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telmezi: kérügma, didaché és paraklézis. A pa-
rakletikus jelenlét az Újszövetség prófétai és
egyben vigasztaló megnyilvánulása a kérügmán
és a didachén keresztül. Ezt többféle módon is
lehet értelmezni, de a pasztorális szolgálatban
ez a szükséghelyzetben lévõ személyre vagy cso-
portra való törõdõ odafigyelés.21 Firet lépésrõl
lépésre elemzi a parakletikus jelenlét biblikus és
teológiai tartalmát. Szabad fordításban hadd
adjam vissza ennek lényegét: a paraklézis –
amely a lelkigondozás központi módja – nem
más, mint Isten eljövetele a félelem, szenvedés,
bûn, kétely, tévút és töredékesség helyzetében
lévõ emberhez. Jön az emberhez, hogy kiszaba-
dítsa a helyzete adta szükségbõl a Krisztusban
kapott üdvösségre: megvigasztalt, bátor és en-
gedelmes emberlétre. Isten helyreállítja az em-
bert, és képessé teszi feladata ellátására Krisz-
tus testének egységében.22

2. Gyökössy és az európai
pasztorálpszichológiai felfogások

Szeretném felsorolni azokat a lehetséges pár-
huzamokat, amelyekre Gyökössy Endre talán
nem is gondolt, s amelyekrõl csak bennem állt
össze e kép ilyen formában. Azokat a lelkigon-
dozói alapelveket használom fel, amelyeket
Magunkról magunknak címû könyvében vesz
sorra,23 és amelyekrõl már a Bevezetés a pászto-
rálpszichológiába címû teológiai jegyzetében is
szólt.24 E párhuzamsoron keresztül is keresem a
találkozási pontokat közte s a kortárs lelkigon-
dozók és terapeuták között. Visszanyúlok a XX.
század második felétõl fellelhetõ néhány szak-
irodalmi forráshoz, szinte csak példaszerûen, a
teljesség igénye nélkül.25 Gyökössy Endre alap-
elvei mögött gyakorta egy bibliai ige is áll. Eze-
ket itt nem idézem, viszont kísérletet teszek

egy-egy szakirodalmi gondolat csatolására az õ
megfogalmazásaihoz, jelezve az esetleges ütkö-
zési pontokat is.

A partner befogadása. Carl R. Rogers szemlé-
letében a terapeuta elfogadó és empatikus ma-
gatartása kiindulási pontnak számít.26 Írásaiban
Gyökössy Endre is alapfeltételként követeli
meg a lelkigondozótól a befogadó, beleérzõ és
hiteles/kongruens terápiás hozzáállást (errõl
még szólok a késõbbiekben). Egyébként nagy
óvatossággal kezeli Rogers szemléletét.27

A beszélgetés eredményessége sokszor az elsõ
tíz percben eldõl. Ehhez szükséges az a kom-
munikációs készség, amely a lelkigondozótól
alapkompetenciaként elvárható,28 valamint a
bizalmi légkör29 kialakítása: ez a „ketten hár-
masban”, amint Gyökössy, vagy „kettesben –
hárman” megvalósuló együttlét, ahogy Michael
Klessmann fogalmaz. Rajtunk kívül még Istenre
tartozhatnak az elhangzottak.

A beszélgetésben helyük van az érzelmeknek. Ha
ezeknek teret adunk a lelkigondozói kapcsolat-
ban, az segíthet megtanulni a velük való bánást
a hétköznapi életben. Amennyiben kizárjuk õket
a beszélgetésbõl, más utakat keresnek maguk-
nak, deformálódnak, és káros hatásuk lehet.30 Hi-
telesen beszélt errõl az 1970-es években egy hol-
land katolikus teológusnõ, Catharina Halkes, a
feminista teológia egyik korai képviselõje.

A lelkigondozó sohasem vitatkozik kliensével. A
konfrontáció mögött ott húzódhat az, hogy nem
értek egyet, vagy nem tudom elfogadni beszélge-
tõpartnerem érvelését, elképzeléseit. Ezért kell
megfontolni alkalmazását. Elõfordulhat viszont,
hogy másféle argumentációval arra juttathatom
el a másik embert, hogy át- és újragondolja el-
képzeléseit.31 Így válhat a lelkigondozás kihívássá
és konfrontációvá is – vallja Helmut Weiß.32 Ezzel
pásztori etikai felelõsségem is kiteljesedhet.

21 Uo. 93 skk. 22 Uo. 109. 23 Gyökössy Endre: Magunkról magunknak, i. m. 216 skk. (Lásd a 2. lábjegyzetet.)
24 Gyökössy Endre: Bevezetés a pásztorálpszichológiába, i. m. 14 skk. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 25 Külön feladat lenne

összevetni például Gyökössy parakletikus lelkigondozói gondolatait és azon szempontrendszert, amellyel az egyik pár éve
megjelent kötetben találkozhatunk: Engemann, Wilfried (Hrsg.): Handbuch der Seelsorge. Leipzig, 2007, EVA. 26 Menken-
Bekius, Corja – Van der Meulen, Henk: Reflecteren kun je leren, 23. 27 Gyökössy Endre: Magunkról magunknak, i. m. 223.
(Lásd a 2. lábjegyzetet.) 28 Weiß, Helmut: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia. Kolozsvár, 2011, Exit, 118.

29 Klessmann, Michael: Seelsorge. Neukirchen-Vluyn, 2009, Neukirchener Verlag, 124–126. 30 Halkes, Catharina: De ho-
rizont van het pastorale gesprek, Haarlem, 1977, De Toorts, 31. 31 Benjamin, Alfred: Het helpende gesprek. Haarlem, 1973,
De Toorts, 166–167; Klessmann, Michael: Seelsorge, i. m. 127. (Lásd a 29. lábjegyzetet.) 32 Weiß, Helmut: Lelkigondozás
– szupervízió – pasztorálpszichológia, i. m. 64. (Lásd a 28. lábjegyzetet.)
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A lelkigondozónak mindent meg kell hallania.
Az aktív hallgatás teremtõ folyamat, amely idõt
ad a kibontakozáshoz. Érzékeli azt is, ami csak
„mellékesen” hangzik el – mintegy a „harmadik
fül” használatával.33 Ez azonban nem vezethet
oda, hogy már nem tudok kellõ távolságból te-
kinteni az elhangzottakra. Az aktív hallgatáson
azt értsük, hogy a hallottakat be kell fogadni és
fel kell dolgozni – írja Weiß.34

Segítségre szoruló partnerünket sose vizsgáljuk
önmagában. Beszélgetõpartnerünkhöz többdi-
menziós ember- és valóságkép segítségével köze-
ledhetünk a legjobban. Ez azonban nemcsak
összetettebb feladatot jelent, hanem lehetõség
is, hiszen az élete rendbetételéhez több dimen-
zión keresztül kereshet erõforrásokat, találhat
tartalékokra.35 Ma egyre többen hangsúlyozzák,
hogy az emberi létet csak kontextusában36 vagy
rendszerében37 lehet értelmezni. Ez a szemlélet
– Heitink szavaival élve – egyben holisztikus
vagy más néven hermeneutikus lelkigondozói
megközelítést feltételez. A lelkigondozott kogni-
tív, emocionális és egzisztenciális élettörténet-
összetevõi egyaránt fókuszba kerülnek,38 közben
az Ige tekintélye nem csorbul. Böszörményi-Nagy
Iván terápiás szemléletének teológiai és paszto-
rális értelmezése nyomán jött létre a kontex-
tuális lelkigondozás, amely szerint a lelkésznek
szövetséges társává kell lennie mindazoknak,
akik szerepet játszanak annak életében, aki hoz-
zá fordult segítségért.39

A lelkigondozónak szüntelenül ellenõriznie
kell önmagát. A lelkigondozó személye a lelki-
gondozás eszköze. Ezért kell ismernie és szük-
ség szerint szupervízióba is vinnie önmagát. A
lelkigondozói kapcsolatban a lelkigondozó ön-
magát tudja felajánlani, ezért fontos ismernie
lehetõségeit és határait.40 A lelkigondozást vég-
zõ személy tehát felelõs önmagáért és a lelki-

gondozói kapcsolatért, amelyben saját élettör-
ténete, hitbeli és erkölcsi fejlõdése egyaránt
hangsúlyt kaphat. Minderrõl bõven ír Kless-
mann is.41

Óvakodjék bármilyen elsietett vagy elhamarko-
dott ítélettõl. A pasztorális kapcsolatban óva-
kodnom kell attól, hogy elhamarkodott véle-
ményt mondjak, „címkézzem” a másik embert.
Ezért a pasztorális kapcsolatban az ítéletalkotás
– a diagnosztizálás egyik formájaként – sokak
szerint antihumánus cselekedetnek számít.
Pruyser ezzel szemben úgy véli: a lelkigondozó
által képviselt teológiai diagnózisnak van helye
– és nem antihumánus – abban az esetben, ha
autoritásmentes és pontos érzékeléssel, tiszta
látással és jó érvekkel párosul.42 Ez hozzátarto-
zik ahhoz a pásztori alapossághoz, amelynek so-
rán a lelkipásztor váltakozva mint detektív, do-
cens és coach van jelen, hogy a lehetõ legtelje-
sebb képet kapja a lelkigondozottról, és ne
mondjon róla elhamarkodott véleményt.43 Így
elkerülhetõ a negatív kicsengésû ítéletalkotás,
helyet kaphatnak viszont a saját benyomások,
amelyekbõl kiindulva felépülhet a pasztorális
kapcsolat. A pasztorális diagnózis nem örök ér-
vényû, hanem rugalmasan fogad mindent, ami
egy beszélgetés folyamatában igazíthat rajta.

Mindig azt tartsa szem elõtt, amire beszélgetõ-
partnerének szüksége van, de sose felejtse el, hogy
nem atyáskodhat fölötte, nem játszhatja el a fel-
sõbbrendû szakember szerepét. Itt két Gyökössy-
féle alapelvet kapcsolok egybe. Az utóbbi alap-
elvvel kezdve Heitinket idézem, aki szerint a
mai pasztorális gyakorlat arra tanít, hogy a lelki-
gondozói kapcsolat
– egyrészt szimmetrikus (ember embernek

pásztora a gyülekezet közösségében); 
– másrészt aszimmetrikus (amelyben a lelkész-

szerep, a „tisztség”, valamint a lelkigondozói

33 Klessmann, Michael: Seelsorge, i. m. 134. (Lásd a 29. lábjegyzetet.) 34 Weiß, Helmut: Lelkigondozás – szupervízió –
pasztorálpszichológia, i. m. 91. (Lásd a 28. lábjegyzetet.) 35 Heitink, Gerben: Pastorale zorg. Kok Kampen 1998, 134. 

36 Itt gondolok Böszörményi-Nagy Iván kontextuális terápiájának teológiai interpretációjára: Meulink-Korf, Hanneke –
Van Rhijn, Aat: A harmadik, akivel nem számoltak. Kolozsvár, 2010, Exit. 37 Morgenthaler, Christoph: Systhemische
Seelsorge, i. m. (Lásd a 19. lábjegyzetet.); Friedman Edwin H.: Nemzedékrõl nemzedékre. Kolozsvár, 2008, Exit. 38 Heitink,
Gerben: Pastorale zorg, i. m. 239–240. (Lásd a 35. lábjegyzetet.) 39 Rhijn, v. A. & Meulink-Korf, H.: De context en de Ander,
Boekencentrum Zoetermeer 1997, 439. 40 Weiß, Helmut: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia, i. m. 116
kk. (Lásd a 28. lábjegyzetet.) 41 Klessmann, Michael: Pastoralpsychologie. Neukirchen-Vluyn, 2004, Neukirchener Verlag,
477 kk. 42 Pruyser, Paul W.: De pastor als diagnosticus. Haarlem, 1978, De Toorts, 37 kk. 43 Menken-Bekius, Corja –
Van der Meulen, Henk: Reflecteren kun je leren, i. m. 32. (Lásd a 26. lábjegyzetet.)
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kvalitás és szaktudás arra való, hogy az illetõ
professzionális módon segítse a másikat, hi-
szen az lelkigondozói funkciója miatt fordult
hozzá).

Ennek a gondolatmenetnek a másik fele, a
partner szükségének figyelembevétele pedig –
ugyancsak Heitinket idézve – azt jelenti, hogy egy
klasszikusnak mondható, négyes összefüggésben
keressük a beszélgetõpartnerünk számára legak-
tuálisabb jelenlét lehetõségét. A pasztorális kap-
csolat alapfunkciói: gyógyítás (healing) – támoga-
tás, erõsítés (sustaining) – vezetés (guiding) –
megbékéltetés, kiengesztelés (reconciling). A lel-
kigondozónak kell eldöntenie, hogy annak alap-
ján, amit hall és tapasztal, mire lehet szüksége
beszélgetõpartnerének.

Meg kell tanulnunk tanulni. A lelkigondozás
igényes munka – figylemeztet Weiß. Az akkredi-
tált képzések segíthetnek abban, hogy a lelkészi
munka minõsége ezen a területen is garantálva
legyen. Aligha lehet kérdéses, hogy a szükséges
kompetenciák csak elméleti és gyakorlati isme-
retek elsajátítása útján alakulnak ki. Lassan száz
éve, hogy erre Anton Boisen is rájött. Legfeljebb
az lehet a kérdés, hogy melyik lelkigondozói
irány elméletét és gyakorlatát sajátítom el. 

Külön terület lehet ebben az alpontban a cso-
portdinamikai szempontokból származtatható44

hatás. Ezzel itt nem szükséges foglalkoznom,
bár Gyökössy Endre munkássága során egyre na-
gyobb fantáziát látott benne. Érthetõ ez, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a csoportmunkában és
dinamikájában, hasonlóan egyes nyugati szak-
írókhoz, gyógyító lehetõséget látott – kiutat az
egyház krízisébõl.45

3. Két hangsúlyos szempont a jelenbõl

A fentiekben láttuk, hogy az európai pasztorál-
pszichológiának számtalan kapcsolódási pontja
lehet Gyökössy Endre lelkigondozás-szemléle-
tével. Bõségük miatt itt nem is volt lehetséges
és szükséges valamennyit sorra venni. A felsoro-

lásból számomra két olyan szempont hiányzik,
amely szerintem egyre sürgetõbb kérdése a lel-
kigondozói munkának – de Gyökössy Endre
idejében még nem volt olyan aktualitása, mint
manapság. Ezek: a lelkigondozás mint diakónia
és mint jelenlét. A gyakorlati teológián belül
mindkettõt az empirikus fordulat következmé-
nyeként értelmezhetjük. Azért említem ezt a
kettõt, mert Gyökössy Endre munkáiban errõl
közvetlenül nem esik szó, de õ szinte öntudat-
lanul is gyakorolta. 

A lelkigondozás diakóniai jellege a mai
pasztorálpszichológia szerint egy deficit követ-
kezménye: ha minden ember életében a test és
lélek biblikus értelemben vett jólléte valóság
lenne, akkor erre a megközelítésre nem lenne
szükség. Amennyiben igaz, hogy a keresztyén-
ség fél lábbal a mennyben, fél lábbal a földön
jár – idézi Bonhoeffert a grazi katolikus paszto-
rálpszichológus, Karl Heinz Ladenhauf –, ideje,
hogy foglalkozzék azzal is, ami a földön van.
Ezzel tenné hitelessé és szavahihetõvé magát
az egyház a világban.46 Ladenhauf szerint a
pasztorálpszichológia diakóniában való konk-
retizálásának egyik útja kifelé, a másik befelé
mutat. 

A kifelé mutató konkretizálás arra biztat, hogy
igazságot keresve irgalmas jelenléttel támogas-
suk a rászorulót – látható módon, ahogy Jézus
keresztje alatt is ott voltak az asszonyok. Ez nem
csupán egyszemélyes, hanem közös fellépése a
keresztyénségnek azokért, akik testi-lelki nyo-
morúságban szenvednek. Számtalan korszak ar-
ról tanúskodik, hogy az egyház „szótlan ma-
radt”, ha pedig megszólalt mások érdekében,
akkor életveszélyes akcióba kezdett. Van mit
tennünk, hogy hallható legyen a szavunk.

A pasztorálpszichológia befelé mutató diakó-
niai konkretizálása pedig arra biztat: masszívan
individualizálódó világunkban, ahol a vallásos
hitmegélés pluralizálódik, egyre nagyobb szük-
ség van a személyre összpontosító lelkigondozói
jelenlétre. Sok oldalról megnyomorított egyé-
nek és közösségek fellélegzésének elõsegítése az

44 Gyökössy Endre: Életápolás, i. m. 24 kk. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 45 Findeisen, Sven: Gruppendynamik in der Krise
der Kirche. In Reller, H. – Sperl, A. (Hrsg.): Seelsorge im Spannungsfeld. Hamburg, 1979, Lutherisches Verlagshaus, 91 kk. 

46 Ladenhauf, Karl Heinz: Pastoralpsychologie as Diakonie. In Kießling, Klaus (Hg.): In der Schwebe des Lebendigen –
Zum theologischen Ort der Pastoralpsychologie, Mainz, 2012, Grünewald Verlag, 28 kk.
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egyház feladata, amelyet lelkigondozói praxisán
keresztül is betölthet.

Az egyház ezzel válik igazán egyházzá, mint-
hogy ott van egyház, ahol egyidejûleg valósul
meg a misztikus kapcsolat Istennel és a közös-
ségvállalás egymással, vagyis a diakónia gyakor-
lása. Ezzel óvja is magát az egyház a hiteltelen-
ségtõl – véli Jürgen Ziemer –, mert nem kínál
hamis vigaszt; nemcsak a személyt, hanem
strukturális összetevõit is nézi; szolidáris jelen-
létében el tudja mondani megérintettségét, és
be tudja vallani tehetetlenségét.47

A lelkigondozás mint „jelenlét” valószínûleg
nem eléggé hangsúlyozott pasztorális alapállás,
pedig gyakran „csak” errõl lenne szó. Érdemes
végiggondolni ennek a gyülekezetépítésbõl vett,
majd a lelkigondozói elméletalkotásban is meg-
jelent fogalomnak a tartalmát.48 A „jelen lenni”
több annál, mint csupán „ott lenni”. Azt jelenti:
a másik javára jelen lenni, a kapcsolatban telje-
sen ott lenni, mint aki szükség szerint segítségül
hívható. Ehhez idézzünk egy gondolatot Gyö-
kössy Endrétõl: „...a hozzám fordulók nem kis
százaléka se tanácsot, se támogatást nem kért és
nem is várt tõlem, csak éppen velem akart len-
ni.”49 Úgy tûnik, a mai világban felerõsödik az
együttérzés (compassion/Mitleidenschaft) szük-
ségessége. Ez pedig nemcsak gazdasági vagy tár-
sadalompolitikai szempont, hanem pasztorál-
pszichológiai kompetencia kérdése is, mint az
„irgalmas samaritánus” jelenlétének kézzelfog-
ható és spirituális valósága. Így van úton és ér-
kezhet meg a pasztorálpszichológia a „Compas-
sion-Kulturhoz”, az együttérzés vagy jóságos je-
lenlét kultúrájához. Ez egyben már túl is lép a
keresztyén hit adta határokon, hiszen ott van a
többi világvallás ismérvei között is.50 Ugyanakkor
ez jelen korunkban kettõs üzenetet hordoz: a je-
lenlét fontosságát és gyakori tehetetlenségét. Ott
vagyok, de számtalan esetben nem tudok tenni
semmit, mivel a kilátástalan helyzet megváltoz-
tathatatlan. 

ÖSSZEGZÉS 

Olyan évtizedekben bontakozott ki Gyökössy
Endre lelkigondozói munkássága, amelyeket
végigkísért az európai lelkigondozás és lelkigon-
dozók önértelmezése – benne a szemléletváltás
folyamatával.51 Feltételezem, hogy ez számára
is állandó önmegfigyelést jelentett, odafigyelést
a frissülõ és változó elméleti megközelítésekre,
valamint arra a hazai egyházi összefüggés-lán-
colatra, melyben munkáját végezte. Azt gondo-
lom, a lelkigondozói elmélet és gyakorlat akkor
hatékony, ha számol kontextusfüggõségével, és
abban visszaigazolásra talál. Igaz, külsõ szemlé-
lõként nem sokat olvashattam arról, hogy Gyö-
kössy számára ez utóbbi fontos lett volna. Ezzel
persze nem szeretném kizárni, hogy személyes
beszélgetésekben vagy szemináriumi munkája
során utalhatott erre.

Gyökössy Endre parakletikuslelkigondozás-
értelmezése kapcsán gondolatban visszalép-
tünk néhány évtizedet. Kortársai viszonylatá-
ban érthetjük meg jobban õt is. Utólag azt lát-
hatjuk, hogy voltak olyan lelkigondozói részte-
rületek, amelyekkel nem kívánt vagy nem tu-
dott foglalkozni. Így gondolok például akár a fe-
ministák vagy éppen a homoszexuálisok lelki-
gondozására, ennek útja-módja ritkábban vagy
egyáltalán nem kerül szóba nála. Mindezt nem
is kérhetjük számon rajta. Ugyanakkor mégis új
irányt adott a hazai lelkigondozói felfogásnak. 

Nagyon sokan voltak, akiket dolgozószobája
foteljében ülve figyelmesen meghallgatott.
Bonhoeffer mondja: „A legtöbb, amit egy test-
vérnek adhatunk: a meghallgatás.” Ennek mû-
vészetét gyakorolta, élte elénk Gyökössy Endre
egy olyan világban, ahol ez ritka kincs, mert in-
kább beszélünk, mint hallgatunk, s úgy élünk,
mintha „egy fülünk lenne, és két szánk” –
ahogy õ maga mondogatta.

Nem gondolom, hogy Gyökössy Endrét vala-
melyik nagy lelkigondozói irányzatba lehetne

47 Ziemer, Jürgen: Seelsorgelehre. Göttingen, 2000, Vandenhoeck & Ruprecht, 124–125. 48 Menken-Bekius, Corja – Van
der Meulen, Henk: Reflecteren kun je leren, i. m. 128 kk. (Lásd a 26. lábjegyzetet.) Valamint: Schippers, K. A.: Kerkelijke
presentie in een oude stadswijk, J. H. Kok, 1990. 49 Gyökössy Endre: Magunkról magunknak, i. m. 212. (Lásd a 2. lábjegy-
zetet.) 50 Kießling, Klaus (Hg.): Pastoralpsychologie auf dem Weg zu einer Compassion-Kultur. In uõ: In der Schwebe des
Lebendigen, i. m. 65–66. (Lásd a 46. lábjegyzetet.) 51 Ennek egyik összegzése német megközelítésbõl a múlt század het-
venes éveire vonatkozóan jól látható a fentebb már idézett: Seelsorge im Spannungsfeld címû munkában is. (Lásd a 45. láb-
jegyzetet.)
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besorolni. Annyit viszont láthattunk, hogy Carl
Gustav Jung,52 Viktor E. Frankl és általa név sze-
rint nem említett, a lelkigondozás valamely te-
rületén mozgó néhány külföldi szaktekintély
fontos volt számára. 

Lelkigondozói hagyatéka világossá tette szá-
momra, hogy olyan munkát végzett, amelyrõl
ösztönösen érezte, hogy szükség van rá. Nem-
csak elméleti és gyakorlati tudással, hanem ha-
tártalan szeretettel is tette ezt. Utóbbit – írásai
alapján – én úgy is értékelem, hogy nála a lelki-
gondozói munkában a szeretetbõség (divatos
kifejezéssel élve) „mindent vitt”. Mesterét kö-
vette abban, hogy érdemes jót tenni az ember-
rel. Hitelessége és szeretetbõsége példaértékû a
lelkésznemzedékek számára. Ami a hiteles sze-
mélyiséget illeti: ezzel Jungot idézte a múlt szá-
zad harmincas éveibõl, aki szerint a lelkigon-
dozásban nem elsõsorban a módszer, hanem a
lelkigondozó személyisége a fontos.53 Ezzel el-
jutunk a máig, mert ha valamikor, most különö-
sen is fontos a hitelesség mint lelkészi erény.54 A
lelkigondozás gyógyszere a lelkigondozó szemé-
lye, amint azt Jan Hendrikstõl tanulhattam és
Gyökössy Endre munkájában, személyiségében
visszatükrözõdve láttam: tegyük rendbe önma-

gunkat, mielõtt másokat szeretnénk rendbe
tenni.55 Gyökössy Endrét idézve: Csak az tehet
mást „tisztába”, aki önmagával is tisztában
van.56

Kétségtelen érdeme az, hogy a biblikus lelki-
gondozói alapállást mesterfokon mûvelte. Meg-
láttatta, hogy a parakletikus lelkigondozás az
életértelem megtalálásának lehetõségét hor-
dozza az egyén számára, továbbá hogy az egyén
ráhagyatkozhat a gyülekezeti közösség hordozó-
erejére.57 Lelkigondozói alapállását a Krisz-
tus–karizma–képzettség hármas teljes össz-
hangja jellemezte.

Bár Gyökössy Endre parakletikus lelkigondo-
zásra vonatkozó értelmezése volt elõadásom té-
mája, nem szerettem volna, hogy nagyon beszo-
rítson, mivel õ maga sem mindig csak ezt a „kot-
tát” olvasta. Ennél sokkal színesebb egyéniség
volt. Tudjuk: a mélylélektan, a családterápia, a
csoportdinamika szempontjai szinte közvetlenül
a nemzetközi porondon való megjelenésük után
beépültek gondolkodásába és praxisába. Mind-
emellett megmaradt nagyon biblikus, szinte pie-
tista, különleges szeretetmennyiséggel megál-
dott embernek, akinél az „ügynek és az ember-
nek” (J. Hendriks) egyforma hangsúlya volt.

52 „Jung mindenképpen olyan lélektani dimenziót nyitott elõttünk, amelyben mélyebb teológiát mûvelhetünk, mint az õ
tanítása nélkül.” Gyökössy Endre: Bevezetés a pásztorálpszichológiába, i. m. 61. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) Mindnyájunk szá-
mára vannak tekintélyek, akiket gyakran idézünk, ebben õ sem volt kivétel. 53 Gyökössy Endre: Bevezetés a parakletikus
lelkigondozásba, i. m. 9. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 54 Klessmann, Michael: Seelsorge, i. m. 360 kk. (Lásd a 29. lábjegyze-
tet.); Heitink, Gerben: Biografie van de dominee. Baarn, 2001, Ten Have, 266 kk.; Gyökössy Endre: Életápolás, i. m. 58–59.
(Lásd a 2. lábjegyzetet.) 55 Hendriks, Jan: Terug naar de kern. Kok Kampen, 1995. 56 Gyökössy Endre: Bevezetés a
pásztorálpszichológiába, i. m. 46. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 57 Ehhez lásd M. Seitz lelkigondozás-értelmezését mint meg-
hívást egy szentíráshû spirituális teológiára. Winkler, Klaus: Seelsorge, i. m. 218. (Lásd a 18. lábjegyzetet.)
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