
1979. június 16-án láttam meg a napvilágot Er-
délyben, Sepsiszentgyörgyön; gyermekkoromat
és középiskolai éveimet töltöttem ebben a vá-
rosban, amelyet szülõhelyemnek érzek, noha
családi gyökereim nagyon eleven szálakkal a Szé-
kelyföld peremén fekvõ Alsórákoshoz is kötnek. 

Jelenleg református lelkipásztorként szolgálok
a háromszéki Illyefalván. 2009-ben bekapcsolód-
tam az itt induló bibliodrámavezetõ-képzõ cso-
portba. A közel négyéves bibliodramatikus mun-
ka során nagyon sok személyes hittapasztalattal
gazdagodtam azáltal, hogy saját játékokban, drá-
mákban élhettem át olyan emberi helyzeteket és
érzéseket, amelyekrõl addig csak olvastam vagy
prédikáltam, s így a bibliai történetek szereplõi
emberivé váltak. Szorosabbá vált a kapcsolatom
Istennel, megtanultam személyesebben közeled-
ni a Biblia világához, hogy átéljem mindazt, ami-
rõl a szentírási történetek szólnak. Ennek a mun-
kának meghatározó része a Jézus-képemmel való
küzdelmem és az ebben megtapasztalt fejlõdé-
sem. A bennem élõ istenkép folyamatos, Ige sze-
rinti alakulása nagy hatással van személyiségem-
re és lelkészi életemre is – bibliodramatikus
munkámban ez az én személyes témám. 

Záróvizsga-dolgozatom témája az istenkép, il-
letve az elengedés kérdése a szülõ-gyermek kap-
csolatban. Azt vizsgáltam, miként hat az isten-
kép a szülõi identitásra és mûködésre, s hogyan
változhat valakinek a gyermekével való kapcsola-
ta a bibliodráma-csoportmunkában megélt is-
tenélmények hatására. 

AZ ISTENKÉP

Sigmund Freud szerint a vallás csupán illúzió,
amelyben kifejlõdik egy olyan istenkép, amely
tulajdonképpen nem más, mint az õsi „apakép”

megdicsõült formája.1 Carl Gustav Jung arra a
következtetésre jutott, hogy az emberben lakó
istenkép összetevõi valójában archetípusok. Rá-
mutatott arra is, hogy az istenkép nem más,
mint az általa „mélymagnak” nevezett „Selbst”
visszatükrözõdése. Magának az istenképnek az
alakulása és fejlõdése az embertõl függ, és egy
életen keresztül tart. „A kép, amely Istenrõl ben-
nünk él, vagy amelyet magunknak alkotunk, so-
hasem független az embertõl” – mondja.2 Istent
soha senki nem látta, ezért minden ember más-
képpen képzeli el. Az istenkép nem más, mint
az egyén Istenrõl kialakított képe, amely a tu-
dattalanban rejtõzik, és érzelmekkel átszõtt ta-
pasztalatokból, ismeretekbõl, átélésekbõl áll.
Ennek alakulása, jelentõsége nagyon fontos, hi-
szen meghatározza a gyermek, késõbb pedig a
felnõtt viszonyulását Istenhez, illetve kapcsola-
tát vele.3

1. Istenkép a Bibliában

A Biblia Istennek e földi világban kinyilvánított
akaratáról, szeretetérõl és megváltó céljáról tesz
bizonyságot. Nemegyszer egymással szöges el-
lentétben álló módokon tárja elénk ezt az Is-
tent. A Szentírás olvasója számára így nehézsé-
get okoz az, hogy különbözõ korokban vagy
szerzõk által írott bibliai könyvekben más és
más képet kap errõl az Istenrõl. Ahhoz, hogy en-
nek okát jobban megértsük, szükséges megvizs-
gálni a Szentírásban fellelhetõ istenképeket. 

A régi szövegek istenképei sokszor primitívek:
ember formájúnak festik le Istent, mintha egy
törzsi istenség módján tevékenykedõ Úr lenne,
aki csak saját népe érdekeit nézi. A mai hívõ szá-
mára megdöbbentõk azok a szövegek, amelyek-
ben Isten egész népek kiirtását parancsolja meg.
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Az istenkép hatása 
a szülõ-gyermek kapcsolatra
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1 Bolberitz P.: Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében. Ecclesia, Budapest, 1981, 334–337. 
 2 C. G. Jung Alapfogalmainak lexikona, Kossuth, Budapest, 1997, 152.  3 Uõ: Gondolatok a vallásról és a kereszténység-
rõl, Kossuth, Budapest, 2006, 28–36.
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Teológusok egybecsengõ véleménye szerint,
ahogy Nemeshegyi Péter is mondja, a történelmi
fejlõdés tényét komolyan kell venni.4 Az ókor
kezdeti századaiban az izraeliták – az akkori né-
pek fejletlen erkölcsi és vallási felfogása szerint
– úgy vélték, hogy minden népnek megvan a
maga törzsi istensége, ezért az Ábrahámot és
Mózest megszólító Istent is ilyennek képzelték.
Azt gondolták, hogy õ harcol velük a többi nép
ellen. Az akkori hadviselés barbár szokásai sze-
rint a legyõzött népeket sok esetben mindenes-
tül kiirtották. Amikor a régi izraeliták az ilyen vi-
selkedést Istenük akaratának tekintették, az
tulajdonképpen az õ lelkiismeretük téves hang-
ja volt. Ha pedig valaki a lelkiismeretét követi,
még ha az menthetetlenül téves is, nem vétke-
zik. Ezért írták aztán az izraeliták a Bibliájukban
azt, hogy Istenük parancsolta nekik a legyõzött
népek kiirtását, bár valójában Isten ilyet nem
parancsolhatott. Az õ szívük kemény, nagyon ke-
mény volt, és ez alakította Istenrõl alkotott fel-
fogásukat; Jézus is utalt arra, hogy Mózes né-
mely törvényt, így a válásról szólót is, a nép
keményszívûsége miatt adta, illetve engedte
meg (vö. Mt 19,8). 

Az izraeliták kezdetleges istenképe aztán fo-
kozatosan továbbfejlõdött, és kialakult a vallá-
sok között egyedülálló istenábrázolási tilalom
(2Móz 20). Ez segített abban, hogy a Teremtõ-
rõl alkotott ember formájú elképzelések egyre
inkább elhalványuljanak, és Isten minden kép-
zeletet meghaladó láthatatlansága váljék meg-
gyõzõdéssé. Az istenkép alakulásában szerepet
játszott az is, hogy a Teremtés könyve olyan te-
remtõ Istenrõl szól, aki az egész világegyetem
Ura, s innen már csak egy lépés volt addig, hogy
ez az istenkép magához ölelje az egész világon
élõ népeket, s kitörjön a törzsi vallások szûklátó-
körûségébõl. Ebbõl a hitbõl és istenképbõl for-
rásozva fogalmazódott meg a prófétákban a vi-
lágot megváltó Messiás reménysége.5

A Biblia istenképének fejlõdésében az utolsó
és legteljesebb szakasz az Újszövetségben meg-
ismertetett Isten, akirõl Jézus Krisztus mint
Megváltó mondja el, hogy benne az ember

Atyaként imádhatja az ég és a föld Urát. Jézus
tanítása a mérvadó abban, ahogy keresztyének-
ként Istenrõl gondolkodhatunk, s ahogy õt vall-
hatjuk. Ezért minden Istenrõl szóló beszédet
Jézus – tettekkel és szavakkal kifejtett – tanítá-
sához kell igazítani. Ez az Isten pedig egyszerre
igazságos és jó, egyetemes jósága példát ad az
ellenségszeretetre, az irgalmasságra és a megbo-
csátásra. A keresztyén istenkép lényege János
apostol levelében található: „Az Isten szeretet.
És aki a szeretetben marad, Istenben marad, és
Isten õbenne” (1Ján 4,16).

2. Az istenkép kialakulása, szülõi hatások

Hatéves korra a szülõi hatásnak megfelelõen
minden gyermekben kialakul valamilyen isten-
kép, függetlenül attól, hogy hívõ környezetben
nõ-e fel vagy sem. Ebben a korban nemcsak az
istenkép, de a gonosz képe is kialakul. A gyer-
meknek – lelke egészségéhez – ugyanis szüksége
van arra, hogy a benne élõ képeket, érzéseket,
szorongásokat kivetítse, akár egy vászonra. Ez a
kép ilyen vagy olyan irányban változik a ben-
nünket ért hatásoknak megfelelõen. Az Istennel
kapcsolatos felnõttkori problémák, konfliktusok,
érzések, viszonyulások így tulajdonképpen a
bennünk élõ istenkép problémái.6 Az istenkép
kialakulását meghatározza a közel álló felnõttek-
tõl kapott tapasztalat, az idealizált és kompen-
záló szülõkép, a kollektív tudattalanból hozott
õs-istenkép, valamint az a kultúra, amelyben fel-
növünk.7

A gyermek lelki fejlõdése már az anyaméh-
ben elkezdõdik – ez a kezdetleges hit idõszaka.
James Fowler amerikai teológus és fejlõdéselmé-
lettel foglalkozó pszichológus szerint ahogy a
magzat belép a család életébe, elkezdõdik egy
folyamat, ingereket kap szüleitõl, érzékeli, hogy
az õ biztonságos kis világán kívül még valaki je-
len van. Hallja az anya hangját, éneklését, s ami-
kor a szülõk kezüket az anya hasára teszik, rea-
gálni is képes erre. Ekkor jelennek meg a magzat
lelkében a kezdetleges hit csírái, s hatására
mélységes bizalom és biztonságérzet alakul ki
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4 Nemeshegyi P. SJ: Az Ó- és az Újszövetség istenképe: http://old.asziv.hu/?newart=12&newmag=11&show=arch  5 Uo.
 6 Pál F.: Tükör által világosan – Isten arcvonásai az önismeret fényében, Kairosz, Budapest, 2009, 88.  7 Uo. 90–93.
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benne: megszerzi elsõdleges tapasztalatait a szü-
leivel kapcsolatosan. A születés elõtti élet alap-
vetõ hatással van Istenhez viszonyulásunk ala-
kulására.8 A szülõi nevelés tovább alakítja ezt az
istenképet: ahol a családi életben minden csak a
vallásos szabályok betartásáról szól, ahol beszél-
getések és õszinteség helyett csak bibliai példák
emlegetése, fegyelmezés és bûntudatkeltés van,
ott akaratlanul is az ellenkezõ irányba alakul az
istenkép. Személytelenné és távolivá válhat az
Istenrõl alkotott képzet, ha az apa kevés idõt
szán gyerekére, vagy ha túl szigorú és korlátozó
a szülõi nevelés. Ilyen esetekben a gyermek el-
kezdi keresni azt az Istent, aki pontosan ennek
az ellenkezõje: engedékeny és rugalmas, nem
követel semmit, sõt még irányítani is lehet. Is-
ten az apákat bízta meg azzal, hogy az „isteni
jellem” elsõdleges megtestesítõi legyenek a csa-
ládban és a gyermeknevelésben. Az apai minta
nagyban befolyásolja az istenképet, mert bizo-
nyos mértékig apánkról alkotott belsõ képünket
vetítjük rá Istenre.9 Pál apostol ekként fogalmaz-
za meg az apa meghatározó szerepét gyermekei
lelki fejlõdésében: „Ti apák pedig ne ingereljé-
tek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr ta-
nítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Ef 6,4). 

ESETTANULMÁNY

1. Egy asszony válaszkeresése

Esettanulmányom alanya Mónika, egy negyven-
négy éves nagyvárosi hölgy, többgyermekes édes-
anya, aki saját vállalkozásban dolgozik férjével
együtt. Mindketten aktívan részt vesznek a gyü-
lekezeti életben. A csoportba azért érkezett,
mert úgy érezte, hogy gondja van az elengedés-
sel. Egyrészt nehezen tudja elengedni nemrég
elveszített édesanyját, aki betegségben hunyt el,
feladván a küzdést az életért. Ebben magát is
hibáztatja, mert úgy érzi, nem volt olyan gyer-
meke anyjának, amilyent az elvárt volna. Más-
részt túlzott féltéssel viseltetik gyermekei iránt,
mindig pánikba esik, valahányszor hosszabb idõ-
re el kell engednie õket. Erre szeretett volna vá-
laszokat találni a bibliodráma-csoportban. Ké-

sõn született egyetlen gyermek volt, ezért túlfél-
tették, még a vakációk idején sem játszhatott
kedvére a többi gyermekkel. Szülei konfliktusos
viszonyában neki is szerepe volt, mert – például
szakmai téren – nem teljesítette be azt, amit el-
vártak volna tõle. Apjával nehézkes a kapcsolata,
inkább anyját szerette, mert ahogyan fogalma-
zott, az apa kibírhatatlan modorával és viselke-
désével megnehezíti az életüket. Volt idõszak,
amikor nem is beszélt vele, idegesíti a stílusa,
mintha apja mindent azért tenne, hogy õt és
családját zavarja; nem tudja megérteni apja vi-
szonyulását. Házasságába is jórészt ebbõl az ott-
honi „fojtogatásból” menekült bele, azzal
együtt, hogy szereti a férjét, de már nem bírta
tovább otthon.

2. A csoporttalálkozásokon át vezetõ út

Elsõ csoporttalálkozásunkkor az ismerkedõ és
bevezetõ részeket követõen a csoporttagok saját
születésükkel kapcsolatos érzéseiket színes raj-
zokkal ábrázolták egy papíron. A szülõ-gyermek
kapcsolatban ugyanis ez az elsõ lépés mindegyi-
künk számára. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ki-
ben milyen érzések támadnak, amikor saját szü-
letésére gondol, s mi az, ami meghatározza
érzéseit. Mónika két kört rajzolt a lapra: egy na-
gyobbat, és rajta kívül egy kisebbet, s a rajznak a
kettõs születés címet adta. Visszajelzésében
megosztotta a csoporttal, hogy késõi gyerek lé-
vén nagyon várták õt a szülei. Sokszor meséltek
neki errõl az idõszakról, túlságosan is sok infor-
mációja van születésének körülményeirõl, ezért
nyomasztóan hatnak rá ezek a visszaemlékezé-
sek, terhessé váltak a szülõi elbeszélések. A két
kör ezt a kettõsséget jelzi a születésével kapcso-
latosan: öröm és hálaadás az életért, de teher is
a fentebb említettek miatt.

A variáció-játékformában Izsák születésének
történetével tettük lehetõvé, hogy mindenki ki-
választhassa a neki megfelelõ szerepet, és szülõ-
ként vagy gyerekként átélje a szülésre/megszüle-
tésre való várakozást. Mónika Ábrahám
szemszögének háromfõs kiscsoportját választot-
ta. Azt gondolom, hogy kimondatlanul is benne

8 L. Stephens: Gyermeked hite, Harmat, Budapest, 1999, 31.  9 Uo.46–51.
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volt a késztetés arra, hogy konfliktusban levõ ap-
jának szerepébõl nézzen rá saját gyermeki, magza-
ti létére, és megérezze ebben a játékban az apai ol-
dalt is.10 Miután megbeszélték Ábrahám
szemszögébõl a születés szerezte apai örömöt,
következett a kiscsoport játéka. Maguk közül kel-
lett kiválasztaniuk Izsákot, Ábrahámot és Sárát.
A kiscsoportban egyedüli nõként Mónika lett a
történet Sárája. Az apa és csecsemõ fia közötti,
magasztosnak tûnõ, eszmei párbeszéd alatt Sára
öröme nagyon visszafogott volt, de az ismerte-
tett bibliai történettõl eltérõen megjelent az egy-
értelmû öröm is az anyai szerepben. A játék fo-
lyamatában fordulatot hozott, amikor Sára
hirtelen biztatgatni kezdte Ábrahámot, hogy
már ideje munkához látnia, és bízza csak rá az
újszülöttet. A csecsemõ Izsák kérésére mégsem
hagyta ott Ábrahám az éppen kibõvült családját.
Érdekes, ahogyan Mónika saját élettapasztalatá-
ból a játékba is átvitte az érzelmileg tõle távol ál-
ló apának a helyét – elküldte dolgozni, úgymond,
kiküldte anya és gyermeke meghitt kapcsolatából!
A visszajelzõ körben Mónika azt jelezte, hogy jó
volt megélni a gyerekvárás örömét, és jó volt
érezni Ábrahám jelenlétét, szívesen elhallgatta
volna még Izsák és Ábrahám párbeszédét. 

A második találkozásra Mónika azzal jelent-
kezett be, hogy jólesett kiszabadulnia otthonról,
bár ezt pironkodva mondta, nehogy rosszra gon-
doljon a csoport, de úgy érezte: jó, hogy most er-
re a pár órára „nincs gyereke”. A bemelegítõ já-
tékokat és az irányítás vágyát felerõsítõ
imaginációs gyakorlatot követõen agyagból meg-
formálták a megszületett vagy megerõsödött
vágy szimbólumát. Csodálatos alkotások szület-
tek, Mónika egy szívkoszorút készített, sugarak-
kal övezve, benne sok kicsi szív és egy tûzhely. A
nagycsoportban úgy jellemezte mûvét, hogy az
egy szeretetközösség a családban. Hite ösztön-
zésére mindig arra törekszik otthon a férjével és
gyerekeivel, hogy megõrizzék ezt a szeretetteljes
közösséget, mert a család a legfontosabb háttér
az életében. 

A „Jákób kapja az áldást” témájú bibliai tör-
ténetbõl (1Móz 27) Rebeka befolyásos szerepét

szántuk protagonistajátéknak, ezért elsõsorban
erre hívtuk meg a csoportot. Ketten jelentkeztek
Rebeka szerepére; egyikük Mónika volt, mert
otthon is Rebekához hasonló módon érzi magát
gyerekeivel szemben, amikor nem egyformán
kezeli õket bizonyos helyzetekben, és szeretné
megtudni, hogy olyankor mit tegyen. A csoport
végül is õt választotta erre a szerepre. A számá-
ra szükséges szereplõk közé behívta az eredeti
történetben meg nem jelenõ Úr hangját is, mert
fontosnak érezte, hogy legyen kivel megbeszél-
nie a dolgait. A szerepbe helyezõ interjúk után
Rebeka vezette végig a folyamatot, egészen ad-
dig, míg le nem állítottuk a játékot. Világosan és
elszántan tudta, mikor mit kell tennie, kivel kell
beszélgetnie, hová kell mennie. Miután Rebeka
megtudta Izsák szándékát az áldásadásról, elõ-
ször az Úr hangját kérdezte meg, csak ezután
fordult Jákóbhoz, és biztatta az örökség átvéte-
lére. Szüksége volt arra, hogy az Úr hangja meg-
erõsítse abban, amit eltervezett és járható útnak
gondolt. Jákóbot teljesen irányítása alatt tudta
tartani, sõt a hazatérõ Ézsaúra is hatással tudott
lenni, így a játék végére Rebeka helye a családjá-
ban még erõsebbé vált. Visszajelzésében Móni-
ka hangot adott annak, hogy számára nem volt
jó érzés így különbséget tenni a gyermekei kö-
zött, és hogy Izsákkal nem volt kapcsolata, nem
beszélt vele a játék alatt. Fontos volt számára a
játékában, hogy érezze az Úr hangjának támoga-
tását, erõt nyert arra, hogy akár „rossz érzése” el-
lenére is megszerezze Jákóbnak az áldást. 

A harmadik csoportfoglalkozáson Mónika az
apjával való konfliktussal jelentkezett be. El-
mondta, hogy számos vitájuk volt az eltelt idõ-
szakban, és most már ott tart, hogy átadja ezt a
helyzetet az Isten kezébe, mert õ már nem tud-
ja megoldani. Azért választott a bejelentkezõ
körben egy hidat ábrázoló képet, mert õ egy híd-
ra lépett rá, amely átvezeti a múltból. Az elõzõ
alkalomból behozta a Rebeka szerepébõl tanul-
takat, tudniillik hogy többet kell foglalkoznia
férjével, mert úgy érzi, elhanyagolja, valamint
azt, hogy másképpen kellene beszélnie gyerme-
keivel. Meglátása szerint több figyelmességet,

104EMBERTÁRS
2014 / 2.

10 A dõlt betûvel szedett részekben saját csoportvezetõi meglátásaimat írom le Mónika játékaival kapcsolatosan, s ezekben
az õ istenképének, apaképének és saját szülõi képének összefüggéseit vizsgálom.
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párbeszédet és megértést igényelne a gyermeke-
ivel való kapcsolata. 

Ábrahám próbatételének történetére (1Móz
22) azzal hangolódott rá a csoport, hogy Ábra-
hámként személyes levelet írtak az Izsák feláldo-
zását kérõ Istennek. Ezt követõen vignettákra
osztottuk fel a történetet, s ezeknek a következõ
címeket adtuk: „Ábrahám és Isten párbeszéde”,
üres helyként „Ábrahám és Sára beszélgetése”,
„Izsákkal az úton” és végül „Fent a hegyen”. Mó-
nika az utolsó történeti szakaszt választotta, az-
zal az indoklással, hogy Izsák szerepében kipró-
bálja, mennyire félelmetes az oltáron lenni, és
rábízni sorsát az apjára. Kíváncsi volt arra is,
hogy míg õ az oltáron fekszik, addig mi fog el-
hangzani Ábrahám és Isten párbeszédében. A já-
tékban az áldozatra készülõdõ Ábrahámot meg-
szólította az Úr hangja, és az eredeti történethez
hasonlóan zajlott a helyzet megoldása, apa és fia
azonban egy szót sem váltottak egymással a játék
során. Izsák passzív szemlélõje és fültanúja volt
a felette zajló eseményeknek. Visszajelzésében
Mónika arra utalt, hogy a játékban nem érzett
félelmet az oltáron fekve. Eddig nagyon félelme-
tesnek tûnt ez a bibliai történet, soha nem volt
képes arra, hogy otthon elolvassa, de átélve az
adott helyzetet már nem tartotta annyira rémisz-
tõnek. Azt is megosztotta a nagy körben, hogy
most lett világos számára, mennyire összetarto-
zik a szeretet és az áldozat, és hogy nincs szere-
tet valamilyen áldozathozatal nélkül.

Ha összekötjük az életérõl tudottakat a törté-
netrész-választással, az tûnik ki, hogy az Izsákot
az oltárra tevõ és feláldozni készülõ Ábrahám sze-
repére a saját apa képe vetült rá, aki elmondása
szerint megnehezíti az életét, viselkedésével, ma-
gatartásával szinte felemészti Mónika lelkét, bel-
sõ nyugalmát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy apjá-
val való kapcsolatában az õ lelki élete van az
áldozati oltáron, s mellette apja áll a feláldozó-
szerepben. Ugyanakkor megjelenik benne az Úrra
való ráhagyatkozás érzése is, a támadóként meg-
élt apa mellett ott van Isten, aki biztonságot
nyújt neki, és feloldja az apjával való nehéz kap-
csolatából adódó negatív érzéseit. A bejelentkezõ
körben elhangzottakkal összevetve Mónika ebben
a játékában valóban az Úrra bízta az õt megpró-
báló helyzet megoldását. Egyértelmûen fontosnak

látszott számára, hogy Isten kezébe helyezheti egy
olyan belsõ vívódásának a kulcsát, amelyben tehe-
tetlennek érzi magát apjával szemben. Nehéz kap-
csolatuk jelent meg abban is, hogy Ábrahám és
Izsák között nem jött létre semmilyen párbeszéd,
meg sem szólították egymást; ahogy a valóságban
is megszakították a kapcsolatot egy idõre, s ekkor
beállt a kommunikáció teljes hiánya.

A negyedik alkalom témája a szülõi ragaszko-
dás és elengedés volt. A bejelentkezõ körben
Mónika visszahozta múltkori felismerését a sze-
retet és áldozathozatal párosáról, és arról is be-
számolt, hogy átértékelõdött benne az ószövet-
ségi történet, újra elkezdte olvasni a Szentírást,
és már nem látja annyira ijesztõnek a hasonló
ószövetségi történeteket. 

A túlzott szülõi ragaszkodás témájának kibon-
tásához a megtartás–elengedés élményeit meg-
erõsítõ játékokat követõen az 1Móz 42,29–38
történetrészt kínáltuk fel, amikor Jákób az Egyip-
tomból visszatérõ testvérek kérésére nem hajlan-
dó elengedni velük a legfiatalabb Benjámint,
hogy ezzel kiszabadítsák a fogságban maradt Si-
meont. A csoportjátékban Mónika Jákób barát-
jának szerepét választotta, és a Dávid nevet talál-
ta erre megfelelõnek. A játék elsõ szakaszában
passzívan szemlélte Jákób családja mellett a ház-
ban zajló eseményeket, csak akkor szólalt meg,
amikor a visszaérkezõ testvérek és az apa között
vita alakult ki az elõterjesztett kérést illetõen.
Jákób barátjaként a biztató hangot képviselte: ar-
ra bátorította a dühös és bizonytalan apát, hogy
bízzon gyermekeiben, és ne féljen elengedni a fi-
atal, de már felnõtt Benjámint, hiszen tud már
vigyázni magára. A játék végén és a visszajelzés
során Mónika egyaránt a düh érzését fogalmazta
meg, amely Jákób felé irányult, aki nagyon kétel-
kedõen, gyanakvóan kezelte gyermekeit, és nem
bízott bennük annyira, hogy elengedje velük a
legkisebb gyermeket.

Mónika játéka és visszajelzése során azt lát-
tam, hogy az apától való érzelmi függetlenedés vá-
gya jelent meg benne. Szerepválasztása is arra
irányult, hogy közvetíteni tudja az apa felé saját
meglátását a szülõi magatartással kapcsolatosan.
Gyermeki vágya, hogy az apa engedje õt élni, a
barát tanácsadói szerepében és mûködésében öl-
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tött testet. Jákóbbal szemben megfogalmazott ha-
ragja tulajdonképpen a saját apja iránti érzése
volt, amelyet magánéletében nem szokott gyakran
megmutatni, mert élete bizonyos területén a csa-
ládjával együtt még mindig függ az apjától. Újból
megjelent játékában a bizalom kérdése is, amely,
ha ez nem is volt kimondva, mégis az isteni gond-
viselésre utalt, hiszen a gyermek függetlenedése
szempontjából ez a szülõ számára elengedhetet-
len ajándék.

A csoportjáték után szereptréning követke-
zett, amelyben a Jákóbok és a Benjáminok talál-
koztak, és egy-egy mondatot mondhattak egy-
másnak. Mónika Benjámin szerepét választotta,
és a találkozásban õ tette meg az elsõ lépést az
apa felé a következõ mondattal:

Benjámin: „Megyek, engedsz?” E rövid mon-
datában Mónika már megtette az apjával szem-
ben számára fontos lépést: õ az, aki felnõttként
dönt a saját útjáról, életérõl, aki kijelentheti ap-
jának, hogy mi az akarata, döntése – ha el akar
menni, akkor elmegy. Ugyanakkor ott van még
benne a szülõtõl függõ gyermek magatartása is,
ugyanis szándéka bejelentését követõen rögtön el-
hangzott az elkéredzkedés szava is. 

Jákób: „Úgy lesz jó, hogy elmenj, ideje meg-
bíznom benned, elég nagy vagy, hogy gondos-
kodj magadról, tudom, hogy jó lesz. Nem köny-
nyû, s gondoltam, Isten hátha esõt ad, hogy ne
kelljen elmenned, de igaza van testvéreidnek,
hogy eddig kétszer is visszajöhettetek volna.
Mind elpusztulunk, ha görcsösen itthon tarta-
lak, talán Isten azt akarja, hogy itt az ideje meg-
bíznom saját gyermekeimben.” 

A visszajelzõ körben Mónika az öröm érzését
hangsúlyozta ki az apa-gyermek találkozásból.
Majd a zárókörben kifejtette, hogy megváltozott
benne a szülõi szeretetrõl eddig alkotott vélemé-
nye. Most úgy látja, hogy a ragaszkodás nem fel-
tétlenül jelent szeretetet, mert amikor a szülõ
túlzottan ragaszkodik gyermekéhez, valójában
az önszeretete nyilvánul meg ebben. Ott van je-
len igazán a gyermek iránt érzett szeretet, ahol
van elengedés. 

Ötödik alkalmunk a függetlenedõ gyermek és
az elengedõ szülõ kapcsolatát vizsgálta meg a

tékozló fiú példázata alapján. Bejelentkezésében
Mónika megosztotta, hogy nagy szüksége volt
az elõzõ játékra, hiszen az elmúlt idõszakban
máris el kellett engednie gyerekeit egy hosszabb
útra, s ez végre már nem okozott számára akko-
ra gondot. A bizalomerõsítõ játékok után csalá-
di szociometriát készítettünk jelképes tárgyak
segítségével, amelyeket õk kerestek meg család-
tagjaik megjelenítésére. 

A Lukács-evangélium 15. fejezetének felolva-
sása vezette be a csoportot a példázat témájába.
Elsõ lépésként ki kellett választaniuk a szereplõk
közül azt, akinek a jellemével, élethelyzetével
valamilyen kapcsolódást éreztek. Így alakult ki
az apa, a függetlenedni vágyó fiú és a nagyobbik,
otthon maradt fiú lelkialkatát megjelenítõ há-
rom csoport. A bibliai történetet variáció segít-
ségével dolgoztuk fel, és a már megalakult kis-
csoportokból hívtunk be egy-egy szereplõt
mindegyik történetszakaszba. Az elsõ jelenet a
családi otthont mutatta meg, ahol még együtt
van a család, de megtörténik a vagyon kikérése.
Mónika a nagyobbik fiú szerepét vállalta. A játék
indulásakor, amikor a kisebbik fiú rákérdez az
örökségre, a nagyobbik fiú már tudja, mi az öcs-
cse szándéka. Innen indult a beszélgetés, mely-
nek során az apa könnyedén átadta a vagyon egy
részét kisebbik gyermekének, és útjára is enged-
te. De ekkor a nagyobbikban is megszületett az
elmenetel határozott vágya, és ki is fejezte az
apa elõtt, hogy õ is el akar menni. Az apa neki is
kiadta a részét a vagyonból. A jelenet mindkét
testvér távozásával zárult. A játék végén Mónika
a becsapottság érzését fogalmazta meg.

Ebben a játékában Mónika az apától való füg-
getlenedés egy újabb lépését tette meg. Az általa
igazságtalannak érzett apai magatartással szem-
ben megnyilvánuló tiltakozása volt az, hogy õ is
elment az apai házból. Ez a vágya többször is
megfogalmazódott találkozásaink során, és most
átélhette a játékban ezt a vágyott döntést, amikor
ténylegesen is otthagyta apja házát, hogy teljesen
önálló életet éljen családjával. 

A visszajelzõ körben Mónikát nagyon elön-
tötték az érzelmek, és könnyeivel küszködve
mesélt a nagy körben is az apjához fûzõdõ
kapcsolatáról. Elmondta, hogy a bibliodráma-
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játékokból azt szûrte le, mennyire fontos az apa-
kép, neki pedig ez hiányzik. Azaz van, de õ min-
dig épp az ellenkezõje akart lenni, még férjét is
az ellenkép szerint választotta ki egykor, hogy
semmivel se emlékeztesse az apjára. Nem tud
megbocsátani apjának, mert neki is tulajdonítja
azt, hogy édesanyja feladta a harcot a betegségé-
vel szemben. Jelenleg is folyton borsot tör az or-
ruk alá, folyton bezavar az életükbe, kétszínû,
kifelé megjátssza magát, úriemberként viselke-
dik, családjában pedig elviselhetetlen. Mónika
elmondta, hogy fiatalkorában a vallás segítségé-
vel, hitével épített ki magának az apjától függet-
len istenképet. Azt is megosztotta, hogy fizikai-
lag sem tudott még igazán függetlenedni az
apjától, noha már külön laknak, de bizonyos
élettevékenységek még mindig a szülõi házhoz
kötik. Sokszor kívánja, bárcsak apja is meghalna,
hogy végre szabad tudjon lenni, bármennyire
szégyelli is ezt az érzését, úgy érzi, másképp
nem tud békességben lenni. Visszajelzésében
felmerült benne a gondolat: tulajdonképpen

meg kellene tanulnia, hogy érzelmileg ne hasson
rá ennyire az apja, és tudjon szabad lenni a saját
életében. 

ÖSSZEGZÉS

A szülõ-gyermek kapcsolattal foglalkozó bibliai
történetek és bibliodráma-játékok során Mónika
rájött arra, hogy gyerekei elengedésében elsõdle-
gesen a saját apjával van feladata. Csak akkor
tudja igazán elengedni gyerekeit, és önmagában
feloldani a görcsös ragaszkodást, ha megerõsö-
dik benne az apjától való függetlenedés, s meg-
tanul kiszabadulni az apai befolyás alól. Ebben
a belsõ munkában nagyon sokat segít neki Isten-
nel való kapcsolata. Eredményt ígérhet ebben az
is, hogy hite által sikerült a negatív apaképétõl
eltérõ istenképre találnia, és istenkapcsolatában
fontos szerepet játszik a bizalom, a ráhagyatko-
zás. Ezek az érzések tudják Mónikát segíteni ab-
ban, hogy szülõként, anyaként meg tudja élni a
vágyott elengedõ szeretetet.
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