
Nosztalgiamentesen, de hálásan emlékezve, a
múltra gondolva, de a jövõbe tekintve állok itt.
Ugyanakkor, mivel Theodor Bovet és Gyökössy
Endre egybehangzó életmûve és üzenete sokkal
több, mint amit õk a házasság-lelkigondozásról
mondtak és írtak, helyzetem nehéz, mert rájuk
emlékezve sokkal több mondanivalóm lenne,
mint amire rövid elõadásom címe feljogosít.

Azért emlékezem hálásan, mert mindkét tudós
tanító személyes hallgatója és ismerõje lehettem.
Bovet-t 1963-ban Bázelben, a német–svájci
Kirchentagon ismerhettem meg hallgatóként és
beszélgetõpartnerként, és azóta követhetem
gazdag munkásságát. Bandi bácsival való –
mondhatom – atya-fiúi kapcsolatom az 1960 és
1965 közötti években mélyült el, rendszeresen
kijártam hozzá Újpestre. Viszont a jövõre te-
kintve állok itt, hiszen a kapott cím arra köte-
lez, hogy a mai házassággondozásra szóló üze-
neteket értsem ki a Bovet–Gyökössy-hagyo-
mányból. Ez a hagyomány pedig olyan gazdag,
hogy a cím kereteihez tartva magam gúzsba kö-
tötten kell vállalnom a táncot. Ugyanakkor né-
hány perc erejéig ki kell majd lépnem a cím szo-
rításából. Azért is, mert a házasság és gondozá-
sa olyan területeket is érint – abortuszproblé-
ma, család, demográfiai kérdések –, melyekrõl
röviden szintén szólnom kell.

ÁLTALÁNOS ANALÓGIÁK 

1. Az istenismeret és az emberismeret 
szétválaszthatatlan – anélkül, 
hogy egyik a másik kárára történne.

Kálvin ezzel a megállapítással kezdi institúció-
ját, amivel a négyszáz évvel késõbb kialakult
pasztorálpszichológia rendszeres teológiai alap-
ját vetette meg.1 E gondolattal visszaverhetõ
minden támadás, amely teológiai oldalról mind
a mai napig éri a pasztorálpszichológiát. Sõt, ha
vannak is pasztorálpszichológiai iskolák, áram-
latok, e fenti megállapításban egyezniük kell.
Mi több: az nem pasztorálpszichológia, ami az
ember- és istenismereti folyamatokat szétvá-
lasztja. Hiszen az önismeret folyamatai során a
psziché vertikális labirintusába lehatoló ember
eljuthat az Atyáig, és az istenismeretben elmé-
lyülõ ember vagy az embert keresõ Isten mun-
kája nyomán új identitású, Krisztus-arcú ember
teremtõdhet az emberben.2 Az ezzel kapcsola-
tos gondolatok nem Bovet-tól átvett elemek
Gyökössy Endrénél, hanem mindkettõjüknél a
közös és élõ biblikus-kálvini hagyomány önálló
lenyomatai. 

2. Krisztus-központú kegyességi beállítódás 
– anélkül, hogy ez bármelyiküknél 
krisztomonizmusba hajlana.3

Krisztus-kapcsolat a trinitás ökonómiájában. Ez
a trinitásökonómia – amely egyébként nincs ki-
mondva Bovet-nál vagy Gyökössynél – a garan-
ciája annak, hogy a Krisztus-központú gondol-
kodás ne szûküljön pietizmussá, de alapja le-
gyen az egész-séges kegyességnek. Mi, akik Gyö-
kössy Endrének nemcsak beszélgetõpartnerei,
hanem evangelizációinak hallgatói is lehettünk,
tudjuk, hogy Krisztus-központú gondolkodása
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A mai házasság-lelkigondozás

S Z A R K A  M I K L Ó S

Theodor Bovet és Gyökössy Endre munkássága fényében

1 Johannes Calvini: Institutio religionis Christianae. Pápa, 1909, Református Fõiskolai Könyvnyomda, 38–39. 2 Bovet,
Theodor: Ehekunde. Bern, 1961, Verlag Paul Haupt, 55–72.; Gyökössy Endre: A házasság harmadik válságkorszaka.
Theológiai Szemle, 1978/3., 165–168.; Bevezetés a parakletikus lelkigondozásba, Budapest, 1983, KLÖE, 3. 3 Bovet,
Theodor: Félelem és elrejtettség. Budapest, Evangéliumi Iratmisszió, 44–47.; Gyökössy Endre: Bevezetés a parakletikus
lelkigondozásba, i. m. 9. (Lásd a 2. lábjegyzetet.)
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milyen mértékben határozta meg mind lelki-
gondozását, mind evangelizációs szolgálatát.
Krisztus-kapcsolata tette egységessé két tevé-
kenységét. Bovet esetében csak írásos anyagok-
ra támaszkodhatunk ezen a ponton. Ez a Krisz-
tus-központú gondolkodás képezte mindkettõ-
jük „teológiájának” alapjait.

3. Interdiszciplináris szemlélet 
– anélkül, hogy bármely szaktudomány
szolgálója lenne a másiknak.

Az interdiszciplináris gondolkodás filozófiai
alapja a rendszerszemlélet, mely abból indult
ki, hogy a jelenségek önmagukban való magya-
rázata, vagyis a reduktív gondolkodás lehetet-
len. E logika szerint az ember nem a részekbõl
kísérli megérteni az egészet, de az egészbõl sem
képes átlátni a részeket. A részek kölcsönhatá-
sából lehet átfogóan megismerni a valóságot. A
rendszerszemléletû gondolkodáson alapuló in-
terdiszciplináris szemlélet az 1970-es években
kezdett elterjedni. A tudományos felismerések
cseréje és a tudományok párbeszéde átfogóbb
és teljesebb valóságismeretre, sõt a holisztikus
emberkép kialakulásához vezetett el. Az inter-
diszciplináris szemlélet már a húszas évektõl
jellemezte a pasztorális tudományt, hiszen az
amerikai lelkigondozói mozgalom nyomán az
embertõl Istenig és Istentõl emberig ható fo-
lyamatoknak a teológiai tudomány által vizs-
gált jelenségeit az emberben zajló pszichés fo-
lyamatok felfedezésével egészítette ki. Így szü-
letett meg a teológia és a pszichológia párbe-
szédébõl a pasztorálpszichológia.4 Bár sem
Gyökössy, sem Bovet nem hivatkoznak a nagy
elõdökre, alkotói és lelkigondozói munkájuk a
pszichológia és teológia olyan párbeszédébõl
alakult ki, mely mindkettejük tevékenységét
pasztorálpszichológiaivá teszi.

Úgy tûnik, mindketten ösztönösen nyúltak az
interdiszciplináris módszer felé. Bovet már elsõ
írásában, mellyel fiatal orvosként jelentkezett,
megfogalmazza, hogy „a szervezet élõ valóságát

vagy a személynek mint egésznek a létét önma-
gában egyetlen tudomány sem képes felfog-
ni”.5 Pasztorálpszichológiai mûveikben Bovet
és Gyökössy holisztikusan vizsgálták az emberi
egzisztenciát, s ezzel hozzájárultak a lelkigon-
dozás továbbfejlõdéséhez. A pszichológia felis-
meréseit tisztázott reformátori és krisztológiai
alapokon használták. Gyökössy Endre legátfo-
góbb lelkigondozói kompendiuma6 és Bovet
kétkötetes, hatalmas házasságismereti mono-
gráfiája7 ragyogó interdiszciplináris mûvek,
megnyugtató teológiai alapozással.

SPECIÁLIS ANALÓGIÁK

A speciális analógiák kettejük házasságtudo-
mányi megközelítésében ismerhetõk fel, jólle-
het ezek mellett egy-egy hangsúlyeltolódás is
található náluk. Bovet nagyobb figyelmet szen-
tel a házasságtudománynak, és orvos-pszichiá-
terként tekint a lelkigondozásra. Gyökössy vi-
szont lelkipásztorként és pszichológiai szakem-
berként nagyobb súlyt helyez a lelkigondozás-
ra, és csak szûkszavúan szól a házasságtudo-
mányról. Ezek az eltérések abból a társadalmi
és tudományos különbözõségbõl is magyaráz-
hatók, amely a Svájcban alkotó orvos-pszichiá-
ter és az embereket Magyarországon, a diktatú-
ra idején vigasztaló lelkipásztor között adódott
az ötvenes-hetvenes években. Lássuk ezeket az
eltéréseket! 

1. A „modern”, partnerközpontú házasság
szociológiailag már nem a szülõcsaládokból
nõ ki, hanem az érzelmekbõl.

Pontosítsuk ezt a mondatot: pszichológiailag
és pszichopatológiailag két családból jön Ádám
és Éva, ez tagadhatatlan, de szociológiailag
önálló akar lenni. Még pontosabban: a párvá-
lasztásban, a kapcsolatépítésben elsõsorban
nem transzgenerációs családi mítoszok, gazda-
sági elkötelezõdések vagy polgári-erkölcsi
együttélési normák, hanem az érzelmek hatá-

4 Hiltner, Seward: Self-Understanding Through Psychology and Religion. New York, 1951, Scribner. 5 Bovet, Theodor: Philo-
sophische Grundprobleme der Medizin. Zürich, 1934, Rascher. 6 Gyökössy Endre: Bevezetés a parakletikus lelkigondozásba,
i. m. 9. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 7 Bovet, Theodor: Ehekunde, i. m. (Lásd a 2. lábjegyzetet.)
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rozzák meg a felek döntését. Bovet így fogalmaz
1961-ben (!): „Szerelmi házasság kontra csa-
lád.”8 Gyökössy Endre hasonlóan látja. Ma már
a legtöbben így gondolják, de van valami, ami
mindmáig nem tudatosodott: a párok olyan
elemi érzelmi igénnyel lépnek fel a kapcsolattal
mint „érzelemkielégítõ intézménnyel” szem-
ben, hogy az otthonról hozott negatív párkap-
csolati minták miatt képtelenek kielégíteni el-
várásaikat. A nagy érzelmi elvárások a házasság
iránt és kielégítetlenségük magukkal hozzák
azokat a jelenségeket, amelyekkel Bovet és
Gyökössy nemzedéke kisebb mértékben már
szembesült, s amelyek mára fokozódtak, terjed-
tek. Ezek a gyermekvállalási kedv drámai csök-
kenése, a házasságszerû együttélések, „tiszavi-
rág-életû” kapcsolatok számának robbanásszerû
növekedése, a kapcsolaton belüli agresszió és az
abúzusok számának emelkedése vagy a mozaik-
családok „kultúrájának” terjedése. Nem is be-
szélve a „családszomatizációs” jelenségek és a
gyermekpszichiátriai kórképek terjedésérõl,
vagy az egyház népének belsõ mentális krízisei-
rõl, a lelkészi öngyilkosságokról, válásokról, hi-
vatáselhagyásokról. Ezekkel ilyen mértékben
Gyökössy és Bovet nem szembesült.

A lelkigondozás – nagyon helyesen – õrzi a
Szentírásban is meglévõ háromgenerációs csa-
ládmodellt, de ennek alkalmazása a mai pár- és
családterápiában közvetlenül már nem lehetsé-
ges. A szerény számú pár- és családterápiás mû-
hely inkább egy háborús frontvonal mögötti se-
bészeti kötözõhelyhez hasonlítható, ahol az el-
vérzést megelõzve kötöztek és amputáltak, és
nem egy mozgásterápiás rehabilitációs intéz-
ményhez, ahol járni, sõt futni tanítják a gyógyu-
ló embereket. 

2. A nukleáris kiscsalád 
a házaspárkapcsolatból nõ ki.

A „nukleáris kiscsalád” elnevezés nem volt is-
mert a múlt század végéig. Magát a jelenséget
Bovet és Gyökössy már érzékelték, de nem így
nevezték. Ugyanakkor ez a sorrend: a házaspári

kapcsolatot követi a család. Bár ez természetes,
hangsúlyozni kell. Ezt a sorrendet követi Bovet
és Gyökössy is. A párkapcsolati diádból lesz a
családi triád: következésképpen a párkapcsolati
zavarok orvoslásával megelõzhetõk a családi
konfliktusok, a családi szomatizációk, sõt a gya-
korló terapeuta tudja, hogy még azoknak a csa-
ládoknak a terápiája is elsõsorban párterápia le-
het, ahol nyolc-tíz éves gyermek(ek) van(nak).
Ezért Bovet és Gyökössy is elsõsorban párról és
a pár gondozásáról beszél. Ezen van a hangsúly.
A párkapcsolatot, a családi életciklusok elsõ
korszakát kitöltõ dinamikák összessége nyilván
elsõdleges, így e diadikus rendszernek a gondo-
zása, terápiája a legfontosabb

Ennek elõnyeit sorolni nem feladata e tanul-
mánynak. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy
a megoldatlan párkapcsolati feszültségek vál-
nak késõbb a családi rendszer feszültségeivé. A
lényeg, Bovet és Gyökössy tudományos öröksé-
gét követve, hogy a párkapcsolat fejlõdésébõl
következik a család. Az 1940-es, ’50-es években
az Egyesült Államokból induló, és a nyolcvanas
évek végén, kilencvenes évek elején hazánkban
is terjedni kezdõ családterápiás irányzatok vi-
szont az egész családra összpontosítják figyel-
müket, a párkapcsolatot csupán a család egy al-
rendszereként kezelik.9 Ez gyökerében új meg-
közelítést jelent, és nagy kihívás a pasztorál-
pszichológia számára.10 Bovet és Gyökössy nem
szembesülhetett ezzel a jelenséggel alkotó te-
vékenysége delelõjén, a hatvanas-hetvenes
években. A kérdés égetõ: a házaspárkapcsolat
önmagában is tekinthetõ, vagy csak egy alrend-
szere a családnak? Mindkét megállapítás meg-
áll, azzal az empirikus tapasztalattal, hogy a
házaspárkapcsolat – akár egészséges, akár pato-
lógiás állapotban van – a családi rendszerben
elsõ az egyenlõk között. Tehát a Bovet–Gyö-
kössy-hagyomány a családterápiák sokfélesége
és „hangzavara” mellett és ellenére is irányadó
maradt. De a pasztorálpszichológiai normák-
ból következõ családterápia illetékességi köré-
nek tartalmi-formai körvonalazása még elõt-
tünk álló nagy feladat.

8 Uo. 108–120. 9 Kurimay Tamás: A családterápia kihívásai a XXI. század küszöbén. Psychiatria Hungarica, 1999/14.,
631–643. 10 Szõnyi Gábor – Füredi János: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, 2000, Medicina Kiadó, 45., 354–366.
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3. A házaspárkapcsolat és a család története
„életciklus-szemlélettel” követhetõ végig.

E tekintetben Gyökössy és Bovet Erik H. Erikson
követõi voltak.11 E szemlélet lényege, hogy a há-
zasság, majd a családi élet is olyan fejlõdési fo-
lyamat, melyben világosan elkülönülõ szakaszok
vannak, s ezek mindig újabb fejlõdési feladatok
megoldása felé mutatnak. Egy új fejlõdési szint
elérése az elõzõ elhagyását – néhol elgyászolá-
sát, és új mûködésmód kialakítását, néhol meg-
harcolását – teszi szükségessé. A személyiség, a
házasságkapcsolat, a család vagy regrediálódik
(visszacsúszik vagy fixálódik), vagy fejlõdik.
Bovet mesterien alkalmazza a házasságra a sze-
mélyiség életciklus-szemléletét – a családra ke-
vésbé. Gyökössy hasonlóan tesz. Az életciklus-
szemlélet egyben rendszerszemléletet is feltéte-
lez, hiszen az életciklusokon belüli váltások új
rendszerek létrejöttét is jelentik, vagy új rend-
szerekbe való betagolódással járnak együtt.
Bovet-nak és Gyökössynek már nem volt ideje
arra, hogy az életciklus-szemléletet pasztorál-
pszichológiailag és rendszerszemléletileg értel-
mezze. Ugyanakkor Gyökössy a válságkorszakok-
ból adódó lelkigondozói kihívások számbavéte-
lével nem maradt adós. A pasztorálpszichológia
értékõrzõ és értékorientált szemléletû: az állan-
dót mindig fontosabbnak tartja, mint a mulan-
dót. Viszont a mulandó próbája az állandónak,
és a fejlõdés, a mozgás törvénye nem mond el-
lent az állandóság törvényének. A mozgás törvé-
nye elmélyíti az állandó utáni vágyat. Így jön lét-
re az állandó mint érték, a mozgás, a változás, az
életciklus szakaszváltásainak sodrásában. A
pasztorálpszichológia és a lelkigondozó bátran
vállalja a változás törvényének követését. Az elõ-
remozgás vagy akár a krízis az élet velejárója.

EGYEDI VONÁSOK 
GYÖKÖSSY ENDRÉNÉL

A szakirodalom olvasása közben néha úgy tû-
nik, mintha a magyar szerzõk úgy éreznék, hogy

csak akkor „hitelesek”, ha külföldi, nyugat-eu-
rópai szakemberekre, iskolákra és képzésekre hi-
vatkoznak. Jó lenne, ha egy magyar szerzõ ere-
detisége azon volna lemérhetõ, hogy mennyire
maradt benne a magyar valóságban, mennyire
volt képes megõrizni kapcsolatát a magyar krí-
zistömeggel, és elsõsorban az egyetemes érté-
kek állandósága szerint ítélnénk meg szakmai-
ságát. Gyökössy Endre, bár az európai szakiro-
dalom kitûnõ ismerõje volt, írásainak, cikkeinek
minden sorából érezhetõ, hogy a magyar talaj-
ban gyökerezik. Egyedisége a következõkbõl tá-
rul elénk:

1. Egy magyar polihisztor

Gyökössy Endre a diktatúrában létezõ magyar
református egyház teológusaként úgy hirdetett
élõ Igét újpesti gyülekezetének, hogy pászto-
ruknak tekintették.12 A lelkigondozói igehirde-
tésen belül – Christian Möllert megelõzve –
házaspárok lelkigondozását végezte a szószé-
ken. Evangelizációs szolgálatában úgy alkal-
mazta a lelkigondozást, hogy hallgatói nem le-
vegõ után kapkodtak, hanem a „szél fútt” –
ahogy õ szokta mondani –, és hallgatói így friss
lélegzethez jutottak. Ez azt is jelentette, hogy
nem csupán lelkigondozói mozzanatok jelle-
mezték igehirdetését, hanem evangelizációs
tevékenysége egyben lelkigondozás volt. A gya-
korlati teológiában Czeglédi Sándort, a rend-
szeres teológiában Török Istvánt, az újszövetsé-
gi exegézisben Budai Gergelyt tekintette példa-
képének, a pedagógiában pedig Karácsony
Sándort (emellett Brunnert, Pestalozzit vagy
Fináczy Ernõt is nagyon szerette). Tehát mind-
ezeken a területeken is jártas volt. A rendszeres
teológiában való ismeretei és evangelizátori ka-
rizmája hiteltelenné tették azokat a támadáso-
kat, melyekkel az evangelizációt kisajátító erõk
illették. E ponton életének az az üzenete szá-
munkra, hogy csakis a magyar társadalom krí-
zispontjait, szituációit figyelõ, a teológiában,
pszichológiában és a társadalomtudományok-

11 Bovet, Theodor: Ehekunde, i. m. 48–64. (Lásd a 2. lábjegyzetet.); Gyökössy Endre: A házasság harmadik válságkorszaka,
i. m. 165–168. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 12 Gyökössy Endre: Mai példázatok. Budapest, 1990, Református Zsinati Iroda
Sajtóosztálya.
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ban egyaránt otthonosan mozgó ember lehet
korszerû pasztorálpszichológus. 

2. Érzékeny reagálás 
a magyar társadalom krízispontjaira

Érzékeny volt azokra a hallatlan kivérzésekre,
melyekkel kapcsolatban egyszer azt mondta
nekem, hogy semminek nincs nagyobb idõsze-
rûsége, mint II. Rákóczi Ferenc szózatának,
mely ezzel a mondattal kezdõdik: „Felszakad-
tak a magyar nemzet sebei.” Igaz ez ma is, akár
a házaspárkapcsolatok, akár a házasságszerû
együttélések betegségeinek legvérzõbb sebei-
re, akár a tömeges mûvi abortuszokra gondo-
lunk. Anélkül, hogy e témába mélyebben bele-
mennénk, ki kell mondanunk, hogy Gyökössy
Endre volt az elsõ, aki e vérzõ sebekre nézve
lelkigondozást végzett, református lelki- és há-
zassággondozóként reagált, sõt a református
egyház nevében egyedül tette ezt.13 (A mûvi
abortuszról írott állásfoglalása forradalmi volt
a maga korában, viszont teológiai etikai és or-
vosetikai szempontból korszerûsítésre szorul.)
Ezekre a sebekre csak Gyökössy tapinthatott
rá, Bovet nem.

3. „Szûrõszerepben”

Gyökössy a „szûrõ” szerepét látta el a Nyugat-
Európából beáramló szakirodalom átvételekor.
Pontosabban finoman érzékelte, hogy mi az,
ami nem felel meg a magyar talajnak, és mi az,
ami átültethetõ. Ez általában igaz a lelkigondo-
zói irodalomra, de a házassággondozás szem-
pontjából is meghatározó. Bovet annyira klasz-
szikus, hogy átültethetõ volt. Gyökössy szûrõ-
szerepe jól érzékelhetõ abban, ahogyan fenn-
tartásokkal fogadta Joachim Scharfenberg lelki-
gondozói koncepcióját.14 Pasztorálpszichológiai
problémák címû cikke15 kiválóan mutatja ezt. E
szerepet csak Gyökössy Endre tölthette be a
maga korában a magyar házasság- és lelkigon-
dozás területén. 

RÁNK BÍZOTT FELADATOK

Amikor Gyökössy Endre szinte bocsánatkérés-
sel fordul népünkhöz, hogy az abortusz népbe-
tegsége ellen nem hallattuk a hangunkat, ezt ír-
ja: A jövõben mindent megteszünk a magunk
részérõl, hogy ez a tragikus folyamat ne folyta-
tódhasson. Ez a mondat megdöbbentõ felhívás
számunkra. Annál is inkább, mivel Gyökössy
Endre ezt az ígéretét nem válthatta be. Így en-
nek teljesítését testamentumként ránk hagyta.
Ráadásul már nem egy tragikus folyamat zajlik,
hanem több is, amelyet õ már nem érzékelhe-
tett. Ezek is ránk maradtak. Van egy drága ha-
gyományunk, a Gyökössy-hagyomány, de baja-
inknak van egy tragikus folytatása, melyre e ha-
gyomány csak részben alkalmazható. Az új krí-
zishelyzetek megértéséhez nélkülözhetetlen
Gyökössy mûveinek ismerete, de immár nem
elégséges. Fentebb már említettem, hogy olyan
régi, de el nem apadt vagy éppen új kivérzései
vannak a magyar református egyháznak és tár-
sadalmunknak, melyek kezeléséhez új pasztorá-
lis stratégiák szükségesek: például a mûvi abor-
tuszokkal kapcsolatos megelõzõ és utólagos lel-
kigondozás; lelkészházaspárok kríziseinek és vá-
lásainak lelkigondozói kezelése; a lelkészi kiégé-
sek és öngyilkosságok megelõzése és kezelése; a
nemi identitászavarukkal küszködõ, segítségért
kiáltó fiatalok, a depressziós, szorongó töme-
gek, a mozaikcsaládok terápiás gondozása.
Mindezek közvetlenül vagy közvetve érintik a
keresztyén ihletettségû pár- és családterápiát.
No és egy országos segítõhálózat kiépítésének
fontossága... mindez Bandi bácsinak tán eszébe
sem juthatott. Mindezt kontextusnak szánom a
ránk nehezedõ Gyökössy-idézethez: A jövõben
mindent megteszünk a magunk részérõl, hogy e
tragikus folyamatok ne folytatódhassanak.
Égessen, és egyben serkentsen is bennünket
munkára: mit tettünk és mit teszünk mi a ma-
gunk részérõl, mint a lelkek õrállói és az Ige hir-
detõi, hogy ezek a tragikus folyamatok ne foly-
tatódhassanak?!

13 Gyökössy Endre: A magyar református egyház lelkigondozói álláspontja a magzat jogairól és a serdülõk nemi életérõl.
Confessio, 1992/3., 97–101. 14 Gyökössy Endre: Kopernikuszi fordulat a lelkigondozásban? Theológiai Szemle, 1977/3–4.,
127–128. 15 Gyökössy Endre: Pásztorálpszichológiai problémák. Theológiai Szemle, 1980/5., 289–293.
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