Izgalmas összetettség és ambivalencia tükrözõdik abban, ahogyan korunk a gyermekhez viszonyul: a gyermek rapszodikusan egyszer a figyelem középpontjába kerül, máskor teljesen perifériára tolódik; bizonyos összefüggésekben érthetetlenül mellékes tényezõként kezelik, máskor indokolatlannak tûnõ hirtelenséggel jelentõs szerepet kap... Az ambivalencia és az összetettség hátterében meghúzódó bizonytalanság
a gyermeken túlmenõen a vele foglalkozó felnõtteket is erõterébe vonja, és nemegyszer fokozott intenzitással jelentkezik, amikor találkozásra kerül sor gyermek és felnõtt között. Még a
legborúsabb hátterû találkozásoknak is különleges szépségük, hogy lelkigondozói kapcsolattá
válhatnak – olyan kapcsolattá, amelyben a felek
komolyan veszik egymást, és így túllátnak magukon; rálátnak egymás valóságára, túllátnak
egymáson és ráláthatnak egy más valóságra.
Akár az emberitõl alapvetõen különbözõ, az
embert (felnõttet és gyermeket) mégis a maga
életében is megragadó és gazdagító Valóságra,
Istenre. Ezt a kapcsolatot és lehetõséget tartotta figyelemre méltó kutatási területnek az a
munkacsoport, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán – a KRE
HTK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0006 pályázat
támogatásával – alakult. Amikor a gyakorlati
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teológia meglehetõsen szerteágazó spektrumából kiemelkedett a „gyermek-lelkigondozás”
mint munkaágak metszésterületén fekvõ téma,
egy olyan kérdéskör körvonalazódott, amelyet
sem a hazai, sem a külföldi szakirodalom nem
részesít kitüntetett figyelemben. Bár ez utóbbi
tényállás nehézségeket is okozott az elõkészületekben, a célirányos körülhatárolást követõen
az interdiszciplinaritás jegyében sikerült – elsõsorban hazai, de nemzetközi szinten is – felvenni a kapcsolatot azokkal a szakemberekkel,
akik a párbeszéd partnereként vagy akár elõadóként hozzájárulhatnak a kutatási téma mélyebb kibontásához. Ezt követõen került sor
egy konferenciára a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán 2012. május 19én, Gyermekek lelkigondozása – A lelkigondozás
feladata és lehetõségei a gyermekek körében címmel. Az itt elhangzott elõadások közül hétnek
a szerkesztett változatát adjuk közre az Embertárs mostani számában. Bízunk abban, hogy a
tanulmányok egyrészt mérséklik a tagadhatatlan szakirodalmi hiányt, másrészt kedvet hoznak a további kutatáshoz és publikáláshoz.
A konferencia elõadásai alapján készült tanulmányokat a gyerekek-serdülõk mentálhigiénéjével foglalkozó írások követik.
Kaszó Gyula

Gyermekutak kísérõi

Miért épp a gyermek-lelkigondozás?

