
A SZUPERVÍZIÓS SEGÍTÕFOLYAMAT
MEGHATÁROZÁSA

1. Általános definíciók

A szupervíziónak több érvényes megközelítése is
létezik. Én, elismerve más irányok értékeit és lét-
jogosultságát, az európai, azon belül is a holland
iskola irányának megfelelõen közelítem meg.1 A
következõ, Sárvári György által megfogalmazott
definícióval határozom meg a szupervízió miben-
létét: „A szupervízió olyan indirekt tanulási folya-
mat, amely a kommunikációs szûrõk mögött rej-
lõ prekoncepciók, elõítéletek, indulatáttételek
feltárásával egy szakmai kontextusban segít hoz-
zá a személyi kompetencia fejlõdéséhez. A szak-
mai helyzetekbõl adódó elakadásokra való refle-
xió olyan megértést tesz lehetõvé, ahol az önis-
meret által bõvül a szakmai hozzáértés.”2 Felfogá-
som szerint ebbõl hiányzik a tanácsadás funkció-
ja, ami több más definícióban benne foglaltatik.3

A szupervízió mint professzionális segítõ-kí-
sérõ folyamat a szakmai mûködés megakadása-
ival foglalkozik. Mivel azonban a személy szak-
mai és egyéb – magánéleti, lelki, társas stb. –
mûködése nem választható el egymástól élesen,
és mert nagyon gyakori tapasztalat, hogy a szak-
mai mûködés esetleges leválása a személyiség
egyéb megnyilvánulási területein gyakorolt szo-
kásokról, vagy azokkal való ellentétessége csak
látszólagos, a szakmai mûködéssel való belsõ
munka a teljes személyiség fejlesztésének lehe-
tõségét is magában foglalja. A szupervíziós
munka távlataiban mindig a változás-fejlõdés
irányába mutat, ez feszíti ki a szakmai mûkö-
désbõl hozott esetek ugródeszkájától induló
belsõ folyamat ívét, erre irányul igazából a szer-

zõdés is, amelyet a munka elején köt a szuper-
vizor a szupervizálttal. Ahogy Sárvári írja: „a
szupervízió az egyik leghatékonyabb személyi-
ségfejlesztõ modell”, lényege a tapasztalati ta-
nulás, speciális körülmények között.4

2. A szupervízió sajátosságai

A szupervízió a szabadság és felelõsség pillérein
nyugszik: alapkövetelménye a szupervizált bel-
sõ elhatározása és elkötelezõdése a változási fo-
lyamat mellett. Ha ez hiányzik, megtörik, akkor
a folyamat csak lehetõségeket tud elõhozni:
tényleges fejlesztés nem történik.5 A szupervi-
zor nem guru, nem varázsló, nem különös mé-
dium, aki beavatottságánál fogva többet lát, és
ezért olyat is tud, amit a másik nem. Viszont
olyan szakember, aki képes medret teremteni
ahhoz a történéshez, amely során a másik be-
rögzült és õt a személyes fejlõdésében akadá-
lyozó mûködésétõl a továbblépéshez talál. Mi-
vel ez a másik szabadságának teljes tiszteletével
történik, nem a sikerre irányul. A szupervizor-
nak hatalma nincs és nem lehet a másik felett,
mivel ez a felelõsség olyan átvállalását is jelen-
tené, amely a szupervizált tényleges átalakulá-
sát leszûkített mederbe szorítaná. 

A szupervíziónak nincs külön módszertana
vagy elõzetesen letett pillérei. Bár fontos meg-
említeni, hogy módszertanilag természetesen
kidolgozott, mégis olyan folyamatot jelent,
amely személyek közötti interakcióban, együtt-
mûködésben, a tudatosság és a reflektív jelen-
lét erõterében zajlik.6 Egyfajta ráhagyatkozás
jellemzi a valóságra, a megjelenõ tartalmakra, a
helyzetben rejlõ hívásokra. A figyelem és alázat
magatartása jellemzõ a szupervíziós munkára:
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1 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász szupervíziós gyakorlat néhány eltérése a szupervízió folyamattanulásának
tükrében. In Supervisio Hungarica Füzetek. Tanulmányok a szupervízió körébõl II. A szupervízió koncepcionális kérdései.
Budapest, 1996, 25.  2 Uo. 25.  3 Belardi, N.: Supervision. Grundlagen, Techniken, Perspektiven. München, 2005, Verlag C.
H. Beck, 15.  4 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 25–26.  5 Vö. Wolff, H.: Jézus, a pszichoterapeuta.
Budapest, 1995, Egyházfórum, 12–44.  6 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 28.
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a szakember minden tudását elengedi, és ki-
szolgáltatja magát annak, ami történik, a válto-
zás bizonytalanná tevõ lehetõségével és a figye-
lem biztonságot adó irányával. Figyelmének
minõsége csak úgy érvényesülhet, ha háttérbe
helyezi saját érdeklõdését, segítõvágyát, rész-
vétét stb. 

A módszertan és a kontroll igényének hiányá-
ból fakad, hogy a szupervízió nyitva áll a folya-
mat történéseire, és a siker, az elõrelépés kegyel-
mi pillanatként születik meg: olyan elõidézhe-
tetlen, csak befogadható pillanatként, amelyre
irányul a szupervíziós munka, de amely a szu-
pervíziós tapasztalat szerint kivonja magát az
irányíthatóság és elõidézhetõség világából. A
szupervizor mint jó vadász bizonyos jelekbõl ér-
zi közelségét vagy lehetõségét, de nem tudja
erõltetni, siettetni, sõt: mindezzel távolítaná.
Csupán saját nyitottságát tudja fokozni, tisztí-
tani, hogy ha a pillanat érkezik, jelen legyen és
jelen lenni segítsen. 

A szupervizor legfõbb munkaeszköze önma-
ga: belsõ történései, megérzései, iránytûje.
Ezért belebocsátkozik a folyamatba: nem kívül-
rõl, biztonságból szemléli, bár nem is vész bele.
Kettõs módon van jelen: miközben figyelmével
teljesen a másik felé fordul, saját belsõ mozgá-
saira is ügyel, és azok jelzéseit is fogja. 

A szupervízió alapja a bizalom légkörének
megteremtése, ebben tud kibontakozni, mû-
ködni. Bizalom, elfogadó szeretet nélkül nem
mûködik a közös munka. A szeretet ebben az
összefüggésben a másik tényleges érdekét, javát
és törekvését segíti, nem ellenére, de akár pilla-
natnyi kedve ellen is. Ez a szeretet segít érzékel-
ni is az irányt, a súlyt, a másik belsõ mozgását,
és olyan szemet nyit, amely nélkül a szupervizor
mindenképpen felületesebben látna. 

3. A szupervíziós munka és a kereszténység
alapértékeinek kapcsolódásai

A szupervízió és 
a keresztény tanítás kapcsolódási pontjai

A szupervízió meghatározásakor észrevehetõ a
keresztény spirituális hagyomány megjelenése a
segítõfolyamat leírásában. A legfontosabb fo-
galmak:

Szabadság: A személy szabadsága, a szabad
akarat és felelõsség mint alapérték és kiindulási
pont.7

Személyközpontúság: A személy tisztelete,
egyedisége és a folyamat egyedi volta, mindig
kitalálhatatlan újdonsága: a sémákkal és rutin-
nal szembeforduló irány.

Testvériség: Egyik embernek a másikra való rá-
szorultsága, egy közösség, emberi testvériség
képe a háttérben: amennyiben a szupervízió, a
rálátás egy másik személy vagy csoport közre-
mûködésével, a „személyes találkozás aktualitá-
sában”8 jön létre.

Áldozat: A szupervizor figyelmében bizonyos
értelemben „meghalasztja” saját személyes
mûködését, háttérbe szorítja, és aszketikusan,
magáról lemondva a másiknak adja idejét és fi-
gyelme teljességét, még azt a kettõs figyelmet
is, amelynek egyik ága saját, a folyamathoz kap-
csolt történéseit figyeli.

Kegyelem: A folyamatban való tényleges elõ-
rehaladás kegyelmi mûködés, amely kívül esik
az irányíthatóság területén.

Szeretet: Aminek nem az érzelmekhez van
köze, hanem a másik feltétel nélküli elfogadása,
bizalom ajándékozása, ami feltétele a közös
munkának, a folyamat megtartója, biztos alap,
amelynek megléte a szupervizor részérõl bátor-
ságot ad a szupervizáltnak, hogy maga is szere-
tettel nézze saját történéseit.

Nyitottság: A hipotézisekkel és reflexióval va-
ló munka állandó nyitottságot jelent, a meglá-
tások újraértelmezésének esélyét teszi lehetõvé,
változásra tesz képessé a változásnak mint a fo-
lyamat alapjellemzõjének tapasztalatával. A fo-
lyamat elõre nem tervezhetõsége miatt ez a nyi-
tottság a váratlanra, kontrollálhatatlanra, meg-
lepõre abszolút nem kiszámítható képet hordoz
a valóságról, ennek ellenére vagy emögött pedig
bizalmat, amely a kiszámíthatatlanság ellenére
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7 A szabadsággal kapcsolatos az egyik legmesszebbre visszanyúló keresztény teológiai vita (Isten mindenhatósága és az
emberi szabad akarat), s a mai keresztény egyházak is többféleképpen vélekednek a személyes szabadság mértékérõl és
súlyáról, de abban nincs különbség köztük, hogy a szabadságot Isten ajándékának és az emberi méltóság legfontosabb
alapjának tartják.  8 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 28.
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ráhagyatkozásban jelenik meg. Ebben feltûnik
a látható valóság mögött felsejlõ biztos, örök
léttörvények átalakító erejének tapasztalata, és
a kereszténység emberképe, a megtérõ, megvál-
tozó, metanoiát átélõ, változásra képes és a vál-
tozásnak kitett ember.

Hit: Abban az értelemben szükséges a szu-
pervízió folyamatához, hogy a közös munka so-
rán elkerülhetetlenek a sötét szakaszok, sõt, a
teljes elbizonytalanodás és akár a szupervizor
részérõl is bekövetkezõ zavar. E szakaszok fon-
tosak, és hozzátartoznak a komoly belsõ mun-
kához, ugyanakkor a sötétség, káosz beállásakor
semmi más fogódzó nincs a továbbhaladáshoz,
mint a nyitott figyelem és a sötétség kitartó el-
viselése, annak biztos tudatában, hogy ez a sö-
tétség továbbvisz, vezet valahová. E pillanatok-
ban nincs semmi támpont, csupán a szupervi-
zor hite és a szupervizáltak bizalma, illetve hite
abban, hogy van valami, ami mûködik, sõt, ép-
pen így mûködik, a káoszon át. Bátorság szüksé-
ges a sötétséghez,9 s e bátorságnak az alapja az,
amit itt hitnek nevezek.

Ezt az élményt a keresztények a húsvéti misz-
tériumhoz kötik, a halálon át élethez vezetõ út-
hoz. Lehet reménynek is nevezni, ha „arról a re-
ményrõl van szó, amely a sötétség, az útvesztés,
az elbizonytalanodás helyzetébõl a fény felé
mutat, utat talál, és új biztonságot alakít ki. Ke-
resztény értelemben ez a remény Istenben van
megalapozva, aki a pusztában és a számûzetés-
ben is úton van az õ népével.”10 

Mindezekben a szupervízió szemben áll
azokkal az irányokkal, amelyek az emberrõl
másképpen gondolkodnak. Ilyen különbség le-
het a más megközelítésekre jellemzõ, lépésrõl
lépésre megtervezett vagy kontrollált beavatási
vagy fejlesztési séma, az egyik embernek a má-
sik feletti tudása, hatalma, illetve az ezzel való
(vissza)élés,11 a különbözõ beavatottsági fokok
közti különbség és a különbözõ lépcsõfokokon
lévõ személyek közti tér átjárhatatlansága, a
függések, alá- és fölérendeltségek, a szabadság

tagadása, bármilyen természetû determináltság
hite, a bármilyen személyes érzékenységen,
adottságon, tapasztalaton alapuló, véglegesnek,
biztosnak tûnõ ítéletek stb.

A transzcendens megjelenése a szupervízióban

A felsorolt jellemzõk mindegyike a transzcen-
denciára nyíló ablak.

A szabadság és felelõsség elfogadása,12 a saját
sors és élet történéseiért vállalt személyes fele-
lõsség csak akkor elképzelhetõ, ha a személy vá-
lasztások elé van állítva, és azokban szabadon
dönthet. A választások lehetõsége, és a követ-
kezmények, amelyek az egyes döntéseket köve-
tik, komolyságot és súlyt adnak az emberi dön-
téseknek. Ha ez nem is feltétlenül jelent transz-
cendens távlatot, a felelõsség révén olyan etikai
súlyt helyez az emberre, amely további követel-
ményeket támaszt. Ilyennek látom a helyes
döntéshez szükséges mérce, az eligazító jelek,
az összefüggések lehetõségig való belátását,
amelyeknél az ember beleütközik határaiba. Így
a szabadság élménye a határok élménye is, és a
végesnek a végtelennel való találkozási pontja.

A személyközpontúság annak a tapasztalatnak
elismerése és alapvetõ axiómaként való elfoga-
dása, hogy minden ember története, világa, fej-
lõdésének ritmusa megismételhetetlenül egye-
di. Ahelyett, hogy a személyeket sémára szabva
az egyszerûsítés bármilyen kísértésének enged-
nénk, mindenkinek megadjuk a teret, lehetõsé-
get, hogy saját világát megjeleníthesse. Ez a
tisztelet a másik mássága felé egyfajta önlegyõ-
zést követel: mert elsõsorban saját korlátaimat
kell túllépni, amikor a másiknak megengedem,
hogy egészen önmaga legyen. Egyáltalán: a má-
sikkal való kapcsolódás pillanatában élem át sa-
ját korlátom létét, hiszen a korlát jelzi, hogy itt
kezdõdik a másik világ. Kapcsolódás, találkozás
nélkül nem is ismerem saját korlátom létét,
vagy legalábbis nem tapasztalom meg. Martin
Buber ezt Te-kapcsolatnak nevezi, és azt mond-

9 Belardi, N.: Supervision, i. m. 81.  10 Schaupp, K.: Zum Konzept der „Neugründung”. Begriff und historisch-sozialer
Kontext. Es geht nicht ohne Wagnis – Neugründung als schöpferische Treue. In Erneuerung oder Neugründung? Mainz,
2002, Matthias-Grünewald-Verlag, 14.  11 Ilyen jellegû, pozitív példával lehet találkozni az irodalomban Goethe
nevelésregényeiben, például a Wilhelm Meisterben.  12 A felnõtt ember egyik legfontosabb sajátosságának tartja Thorwald
Dethlefsen, hogy egy transzcendens háttérre támaszkodva vállalja a felelõsséget az életéért. Dethlefsen, T.: Oidipus, a talány
megfejtõje. Budapest, 1997, Magyar Könyvklub.
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ja, hogy a zsidó-keresztény kultúra legnagyobb
felfedezése a Te, a kapcsolódás lehetõsége két
személy között.13

A testvériség e kapcsolatra szorultság megélé-
se. A testvér fogalmában fontos, hogy egyik
nem létezik a másik nélkül: ha az egyik testvére
a másiknak, akkor a másik is tesvére az egyik-
nek. A fogalomban kivédhetetlenül jelen van a
kölcsönösség. Az, hogy rászorulunk egymásra,
csak a legújabb kori európai kultúra számára
meglepõ, az individualizmusnak a személyeket
egymástól elválasztó hatása nyomán. A szuper-
vízióban a fejlõdés feltétele, hogy a szupervizor
és a csoport más szemszögbõl láttassa a feltett
kérdést, mert a szupervizált ezáltal tud kiszaba-
dulni a megakadást okozó hurokból, saját hur-
kából. Feltétel tehát, hogy egymástól különbö-
zõ személyek egymástól különbözõ módon lás-
sák a felmerült kérdést, és ezt a látást odaadják
annak, aki kérdez, aki rászorul, és kérdésével el-
árulja rászorulását a válaszra. A kérdezõ rábízza
magát a többiekre, a többiek pedig ebben a bi-
zalomban találják meg saját helyüket: hogy
amit csak õk láthatnak, feltárják a másik segíté-
se érdekében. A kérdezõ rászorultsága a többi-
ekre, és a többiek ezáltali saját helymegtalálása
egyaránt annak élménye, hogy egymás nélkül
nem jutunk elõre. A kérdés alázata pedig közös-
sé teszi azt az élményt, hogy tudásunknak hatá-
ra van, és ezt épp a kérdés léte tárja fel.

Az áldozat, a szeretet és a kegyelem három
olyan tapasztalat, amely megjelenik a szuperví-
zióban.

Az áldozathozatal elsõsorban a szupervizor ol-
daláról feltétele a folyamatnak. Mivel érzõ em-
ber saját folyamatokkal, ezért a szupervizált kér-
désben többfelõl érintett lehet, illetve többirá-
nyú indíttatás érheti, hogy akár személyes ér-
deklõdése, akár saját tapasztalatai, értékrendje,
vágyai, félelmei szólaljanak meg, és vegyék át az
irányítást egy-egy intervenció esetén. Ezek meg-
jelenése fontos, a velük való folyamatos párbe-
széd a tudatos fejlesztõi mûködés feltétele, de
alapvetõ, hogy nem irányíthatnak. A szupervizor
úgy mond le közvetlenül jelentkezõ igényérõl,

érdekérõl, hogy a szerzõdésnek megfelelõen a
szupervizált rendelkezésére álljon, belsõ terét és
figyelmét az õ fejlõdése szolgálatába állítsa, hogy
közben kapcsolatban marad e belsõ mozgások-
kal, hangokkal, és figyeli õket. Kettõs figyelme
nagy fegyelmet és tudatosságot követel, sokszor
fájdalmat és feszültséget jelent, mindez azonban
a szülést kísérõ körülményekhez hasonlít: célja a
másik ember születése. Ennek az áldozatnak
vagy odaadásnak megvan a helye a lét rendjében,
és fontos sajátossága, hogy nélküle nem történik
meg a születés, a folyamat elakad, nem mélyül,
elveszti hitelességét, energiáit. 

A szeretet ebben az összefüggésben fontos
motiváló tényezõ, az odaadás motorja, nélküle
valószínûleg nincs, nem jön létre áldozat. Te-
hát maga a szupervizor is képtelen szeretet nél-
kül segíteni, odaadni a másiknak belsõ terét, fi-
gyelmét és idejét, de a szupervizált is képtelen
arra, hogy a szeretet elfogadó légköre híján fej-
lõdjön. A szeretet a szupervízióban a másik fej-
lõdésének, jobb létének, kiteljesedésének aktív
akarása, egyben elfogadása mindannak, ami
eközben történik, a másik elfogadása. A szere-
tet egyetlen igen arra, ami van: a másik ember-
re a maga történéseivel, törekvéseivel, belsõ ru-
góival és megakadásaival, egyben a lehetõ leg-
nagyobb jó kívánása számára, és elkötelezõdés
ennek elõsegítésére. Viszont lehetetlen elfo-
gadni a másik embert – és tulajdonképp önma-
gunkat is –, ha nincs valami biztos tudásunk,
pontosabban megnevezve hitünk arról, hogy
„kimondhatatlan jól van, ami van”,14 vagyis
aminek tudatában, pontosabban hitében sem-
mitõl nem ijedünk meg és nem frusztrálódunk.
Úgy tûnik, hogy szeretetünk határa hitünk ha-
tára is: ahol már nem tudunk hinni a megjelent
valóság mögötti transzcendens rendben, sem-
mi nem ad biztonságot, ott a szeretet is meg-
szûnik. A szeretet erõs, amennyiben erre tá-
maszkodva mer a szupervizált szembesülni
esetleges saját sötétségeivel. 

A tudás azonban gyakran inkább hit, mint
fentebb is írtam: talán még pontosabban biza-
lomnak nevezhetném. A megtapasztaltakon
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13 Buber M.: Én és Te. Budapest, 1991, Európa Könyvkiadó, 18–20.  14 Pilinszky J.: Aranykori töredék. In Pilinszky János
összegyûjtött versei. Budapest, 1992, Századvég Kiadó, 47–48.
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alapszik. Amikor a szupervíziós folyamatban
„beakad” a szupervizált, félelem, fájdalom, fe-
szültség, agresszió jelenik meg, esetleg kudarc
vagy olyasmi, aminek sötétsége a szupervizorra
is ránehezedik, akkor egyedül a bizalom marad,
a várakozással teli bizalom, amely a „remény el-
lenére” (Róm 4,18) is remél. 

A SEGÍTÕMUNKA
TRANSZCENDENCIÁJA

Minden segítõmunka tartalmaz transzcendens
mozzanatot. Annak elismerésén alapszik, hogy
az egyik embernek szüksége van a másikra, s
így a személy, az individuum rászorultságát, vé-
gességét evidensnek tekinti. A végesség, szük-
ség, rászorultság pedig igényli a másik pozitív,
segítõ, kiegészítõ odafordulását. Mint léttör-
vény tehát az egész segítõmunka-rendszer azon
alapszik, hogy akinek valamibõl több van – pél-
dául energia, tudás, lehetõség, idõ stb. –, az ad
annak, akinek ebbõl hiánya támad, és aki szá-
mára ez a hiány szorongatóvá vált. A termé-
szetben ennek nincs – vagy inkább nagyon rit-
kán adódik – példája: a kölcsönös érdekszövet-
ség inkább jellemzõ, a saját érdek érvényesülé-
se a másik kárára, illetve a faj fennmaradásának
érdeke az egyén kárára. Természetesen a segí-
tõmunka létét is lehet úgy magyarázni, mint az
emberiség szükségletét a fennmaradásra, és
mint a gyenge tagok ebbõl fakadó védelmét,
támogatását. 

Ugyanakkor vannak kultúrák, ahol a segítés-
nek nincs erkölcsi értéke és kötelezettsége, leg-
alábbis ami a felnõtt emberek egymásnak nyúj-
tott segítését illeti. Margaret Mead írja a
mundugumor kannibál törzsrõl, hogy náluk is-
meretlen a részvét, illetve az empátia, és kikö-
zösített az, aki ilyen értékek mentén mûködik.15

Így még világosabb, hogy a segítés egyfajta lu-
xus a természet rendjében, amennyiben egy bi-
zonyos fokig e nélküli kultúrák élete is lehetsé-
ges. A „bizonyos fok” a gyermekek nevelése: ott
ugyanis segítés nélkül az élet folytonossága
alapjaiban kerül veszélybe. 

A segítõ oldaláról a képesség a másik kiegészí-
tésére, továbblendítésére, feloldására tulajdon-
képpen újjáteremtõi, megváltói élmény. Meg-
rendítõ az is, hogy a segítõmunka során milyen
nem várt energiák, ötletek aktivizálódnak, ame-
lyek egyébként szunnyadnak. Egyfajta identi-
tásélmény ez a segítõ számára, amely a léttör-
vény folyamatos megélésének lehetõsége felé
nyitja: hogy tudniillik mi, emberek egymásra
szorulunk, és a minket összekötõ jóakaratú, szo-
lidáris, az egymás és önmagunk iránti tisztelet-
tel jellemezhetõ viszony az, amely fenntartja az
életet a Földön. 

A segített oldaláról a rászorulás, a bizalom és
a kívülrõl kapott-megerõsített erõ, világosság, a
továbblépéshez kapott segítség olyan létél-
mény, amely a rászorultság mellé nem a re-
ménytelenség, hanem a megsegítettség tapasz-
talatát társítja. Ilyen szempontból az a termé-
szetes, ha a rászoruló magányt, elhagyatottsá-
got, megalázottságot él át, és nem természetes,
ha az ellenkezõjét. 

Az életet és nem a pusztulást, a reményt és
nem a kilátástalanságot elkötelezetten szolgálni
– mindennek megtapasztalása természetfeletti
hátteret tár elénk: „Az élet minden. Az élet az Is-
ten. (...) Az életet szeretni annyi, mint Istent sze-
retni.”16

TRANSZCENDENS ELEMEK 
A SZUPERVÍZIÓS FOLYAMATBAN

1. A meder megteremtése 

A szupervíziós segítõmunka alapsajátossága,
hogy szigorú keretek között mûködik. Keretei
részben eleve adottak: szakmai megakadások je-
lentik a témáját, kompetenciája ezen nem nyú-
lik túl. Idõhatárait is tisztán megállapítja: egy-
egy folyamatot foglal magában a szupervízió
szerzõdéskötése, alkalmai elõre meghatározott
idõben és gyakorisággal zajlanak. 

A közös munka egyéb keretei a kliens(ek) és a
szupervizor megállapodásának függvényei.
Ezekre nem térek ki részletesen. Itt igazán az a

15 Mead, M.: Férfi és nõ – A két nem viszonya a változó világban. Budapest, 2003, Osiris Kiadó, 198–205.  16 Tolsztoj, L.
Ny.: Háború és béke. 2. kötet. Budapest, 2005, Európa Könyvkiadó, 618.



53EMBERTÁRS
2011 / 1.

H
á

l
ó

z
a

t
i

 
h

o
z

z
á

f
é

r
é

s
e

k

fontos számomra, hogy a keretek, a meder tisz-
tasága biztonságot és otthonosságot teremt a
folyamat tulajdonképpen kiszámíthatatlan me-
nete számára. 

A szupervízió biztos határokat teremt, nem
mûködik saját kompetenciáján túl, és ezt nyíl-
tan vállalja: ennek az igazságon kívül egyfajta
tisztító ereje is van. Ez természetesen minden
segítõmunka sajátossága, azonban épp ezen a
téren van nagy kísértése a segítõnek, hogy olyas-
mit is elvállaljon, akár nem is nyíltan, ami nem
kimondott, vagy amiben nem kompetens, vagy
olyan játszmák kialakulásában vegyen részt,
amelyek a változást, a fejlõdést eleve megaka-
dályozzák. 

A világos határok megszabása a valóság elõtti
tiszteletet alapozza meg, fegyelmet közvetít,
egyfajta feszességet és koncentrációt tesz lehe-
tõvé. A lehetõségig tisztává teszi a helyzetet,
még mielõtt bármilyen munka elkezdõdne. Ez-
zel egyfajta elkötelezettséget és döntéshelyze-
tet készít elõ, amelyben a tiszta választások
megtörténhetnek. Ebben különösen is elõtérbe
kerül a szupervízió irányultsága: a változásra és
a változást lehetõvé tevõ belsõ döntésre, belsõ
munkára való figyelem. Az erre fókuszálás esz-
köze a szupervízió mederteremtése.

Tulajdonképpen az igazi szabadság feltétele a
meder tisztasága: a szupervizált ebben tud a
legközelebb jutni szabad döntéséhez. Már a ke-
retek kialakítása is közös munka, amennyiben
éppen ezt a tiszta döntést segíti elõ. Sokszor ép-
pen ezért már itt megáll a folyamat: a játszmák
egy része ezen a ponton lefaragódik, és aki nem
kész erre, az már itt leakad. 

2. Figyelem, nyitottság – jelenlét 

„Itt és most”

A szupervízió szemléletmódja teljes egészében
a jelenre összpontosít, amennyiben a belátás, a
döntés és a változás, a szupervízió célja a jelen-
ben történhet meg. A szupervíziós folyamat

sem egyszerûen idõben egymás után következõ
események sora, hanem inkább a jelen pillanat
folyamattá nyílása: sok-sok jelen pillanat együt-
tes érvényesülése, együtt megjelenése egy-egy
belátás, az igazság egy-egy megnyilvánulása pil-
lanatában. A jövõ annyiban kapcsolódik szoro-
san e folyamathoz, hogy a szupervízió a jövõ fe-
lé orientálódik,17 ám ez az orientáció csak mint-
egy irányt ad a jelenben folyó munkának, és
nem tematizálódik.

Az „itt és most” során, a szupervíziós folya-
matban megjelennek azok a párhuzamos törté-
nések és izomorfikus, többszintû, komplex
strukturális ismétlõdések, amelyek egy nagyobb
rendszernek, „a szupervizor és a szupervizált
személyes és élettörténeti kontextusból szár-
mazó ismétléseinek ráhelyezéseit foglalják ma-
gukban”.18 Ezek a jelenben zajlanak, és a rájuk
adott reflexió, illetve az ebbõl fakadó megértés
szintén a jelenben történik. A szupervizált bel-
sõ munkája természetesen folytatódik, a válto-
zás zajlik, döntés születik, hiszen a szupervízió
erre irányul. A folyamat azonban szüntelen je-
len. A gondolatmenetnek van egyfajta történe-
tisége, a megértés azonban a jelen pillanatban
zajlik, és annak mintegy kitágulásában közelít-
hetõ meg, a jelenre (arra, ami van) való figye-
lemmel. Ezt fogalmazza meg Tolsztoj az Anna
Kareninában Levin megvilágosodása, felismeré-
se leírásakor: „Nem emlékezett, ahogy máskor
szokott lenni, egész gondolatmenetére (erre
most nem volt szüksége). Az érzésbe talált bele
rögtön, amely irányította, s ezekkel a gondola-
tokkal volt kapcsolatban [...]. Most nem az tör-
tént, mint a régebbi, kieszelt megnyugtatások-
nál szokott, amikor az egész gondolatmenetet
kellett rekonstruálnia, hogy az érzést megtalál-
ja: épp fordítva, az öröm és a megnyugvás érzé-
se erõsebb, élénkebb volt, mint elõbb, s a gon-
dolat nem ért az érzés nyomába.”19

A szupervízióban a jelennel, a jelenben való-
val folytatott intenzív kapcsolat révén nyílik
meg a transzcendens dimenzió, a „metalépés”,
az átkapcsolás lehetõsége.
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17 Ezt erõsíti meg Bagdy E. – Wiesner E.: Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. In Szupervízió – Egyén-csoport-
szervezet. Supervisio Hungarica IV., 2005, 18.  18 Lavemann, L.: A szupervízió és a pszichoterápia hasonlósága és
különbözõsége. In Supervisio Hungarica Füzetek – Tanulmányok a szupervízió körébõl II., 147.  19 Tolsztoj, L. Ny.: Anna
Karenina. Budapest, 1952, Új Magyar Kiadó, 850.
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„Aki Van”

„Nincs más eszközöm, mint saját magam.”20

Fejér Péter mondata mintegy összefoglalja, amit
a szupervizor eszköztelenségérõl tapasztaltam.
Ha nincsenek eszközeim, és kiszolgáltatom ma-
gam a helyzet elõre nem láthatóságának, maga
a kiszolgáltatott állapot tesz képessé arra, hogy
intenzíven átéljem és vállaljam azt a valóságot,
amely történik. Ebbõl a szempontból úgy lá-
tom, minden eszköz egyfajta biztosíték, amely
lehet akármilyen jó, mégis valamennyire elzár
az elõl, hogy teljes kiszolgáltatottsággal adjam
át magam a jelen pillanat valóságának. 

Fontos tudatosítani, hogy ez esetben a cso-
portvezetés már egészen mást jelent. Esetleg
elõrébb megyek, mint a többiek, ha jobban en-
gedem magamban megtörténni a helyzet való-
ságát, és erre reflektálok, ezt kifejezem. Ez
szabhat egy utat, amely segíthet a csoportnak,
az egyénnek, de nem én tartom kézben az ese-
mények irányítását, hanem erõmbõl telhetõen
figyelek arra, ami van, és ez a figyelem irányít.
Hasonlatot használva: az egyik változatban úsz-
ni akarunk egy mély és örvényes folyóban, és
ehhez sok eszközt használunk: úszógumit,
úszódeszkát, csónakot, mentõövet, távirányítót,
biztonsági kötelet, bójákat. Mindezt a szupervi-
zor tartja a kezében, és alkalmasint adagolja, ki-
osztja, s beugrás nélkül is végig lehet evickélni.
A második esetben bele kell ugrani a vízbe, és a
szupervizor igyekszik figyelni a víz áramát, erõs-
ségét, örvényeit, s ennek engedelmeskedve
úszik, megfelelõ irányokat keresve, mindig a víz
folyamatos változására figyelve, és arra hagyat-
kozva, amit maga a folyó mutat neki. Tiszteli a
folyót, és hisz neki, nem felejtkezik el az óvatos-
ságról sem, egyszóval: felelõs, aki azonban tud-
ja, hogy nála nagyobb erõk hatnak, amelyeknek
a természetét csak sejteni lehet.

Mindez nagyon emlékeztet Andrej Tarkovsz-
kij Sztalker21 címû filmjének fõhõsére, aki két

utazót vezet a Zónába, arra a titokkal teli, ve-
szélyes helyre, ahol minden másképp, kiismer-
hetetlenül mûködik. A Zóna a filmben a leigáz-
hatatlan természet öntörvényû világa. Értelme-
zésemben ez a lélek, az emberi belsõ világ, vagy
ha úgy tetszik: magának az életnek a metaforá-
ja,22 ahol a vezetõ sem tud biztosat. Mitõl veze-
tõ, mitõl sztalker mégis? Attól, hogy viszonyul-
ni tud és mer a Zóna kiismerhetetlenségéhez:
tiszteletben tartja, nem felejti el, hogy veszé-
lyes, figyeli viselkedését és a jeleket, amelyeket
ad, mintegy ráhagyatkozik a Zóna vezetésére.
„Hisz a Zónában.”23

A film egyik jelenetében a sztalker kétség-
beesetten próbálja kivenni a Tudós kezébõl a
bombát, amellyel az véget akar vetni a Zóna kö-
rül támadó miszticizmusnak. Mikor nem sike-
rül, szakadozottan, sírva vall arról, hogy semmi-
je sincs, az emberek megvetik, a gyereke beteg,
szegény, egyetlen kincse van: a Zóna. Ez a ki-
fosztottság az, amely képessé teszi arra, hogy
vezetni tudjon, beléphessen a Zónába. Meste-
re, Zordon, amikor a maga javára akarta hasz-
nálni a Zónát, meggazdagodott (ahelyett, hogy
halott testvére támadt volna fel, ahogy szerette
volna), és öngyilkos lett. A sztalker tudja, hogy
addig marad meg a kincse, a Zóna, amíg nem
használja ki, nem akarja valamire váltani. Ez az
önként vállalt és kikerülhetetlen lemondás teszi
lehetõvé, hogy a sztalker vezessen. 

3. Aszkézis, etika

A szupervizor kiüresedettsége

Sárvári24 szerint a szupervizor a mûvészhez ha-
sonlít, szemben az iparossal, a faberrel. A mû-
vész számára a feladat a fontos, a faber számá-
ra az én, aki a feladatot végzi. A mûvész az al-
kotásban megélt helyzetre figyel, a faber az al-
kotás sikerére koncentrál. A mûvész számára az
alkotás folyamata fontos, a faber számára az al-

20 Fejér Péter, az IBS szervezetfejlesztõ-szupervizor-képzés tanárának kijelentése egy tanszupervíziós ülésen hangzott el, az
IBS képzése alatt, 2003-ban.  21 Andrej Tarkovszkij ezt a filmjét 1979-ben fejezte be a Sztrugackij-fivérek tudományos-
fantasztikus regényébõl írt forgatókönyv alapján.  22 „A Zóna semmit sem szimbolizál, miként más egyéb sem a
filmjeimben: a Zóna – a Zóna, maga az élet, melyen áthaladva vagy megtörik, vagy helytáll az ember. A helytállás attól függ,
tudatában van-e méltóságának, képes-e eldönteni, mi lényeges és mi lényegtelen.”  Tarkovszkij, A.: A megörökített idõ.
Budapest, 2002, Osiris Kiadó, 192.  23 Kovács A. B. – Szilágyi Á.: Tarkovszkij – Az orosz film Sztalkere. Budapest, 1997,
Helikon Kiadó, 230.  24 Elhangzott az IBS szervezetfejlesztõ-szupervizor szakának tartott elõadásában, 2004. április 30-án.
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kotás célja. Ha azonban az ént helyezem a kö-
zéppontba, a folyamat ellen vagyok, ha pedig a
sikerre figyelek, meghal a folyamat. 

A mûvészi alkotás folyamata valóban ilyen: az
alkotó mintegy kilép az idõbõl, olyan értelem-
ben, hogy elfelejti a múltat és a jövõt, a jelent
viszont a maga végtelenségében éli. Amint el-
veszti ezt a jelenben létet, kételyei támadnak,
elveszti az alkotás lendületét, erejét, a hitet a
mûben, azt, amit ihletnek hívnak. Magát a mû-
vet veszti szem elõl, és saját énje kerül elõtérbe,
s ez az én telve van a múlt és a jövõ kibogozat-
lan gubancaival. Úgy tûnik, az alkotás szabadsá-
ga csak a jelenben élhetõ meg. A jelenben ér-
keznek, nyilvánulnak meg az ötletek, amelyek
addig nem voltak, a jelen szüli a döntéseket,
amelyek a harmóniát eredményezik. 

Az ötlet megjelenése, az ötleté, amely csak a
helyzetben, az itt és mostban tud megszületni
és csak ott érvényes, oda tartozik, egyike a leg-
izgalmasabb jelenségeknek. „Nincs olyan mód-
szer, amellyel meg lehetne tanulni kérdezni, a
kérdésest meglátni.”25 A szupervíziós kérdés öt-
lete is a pillanat szülötte, a mûalkotás „szülése”
is a pillanat aktuális ihlete nyomán történik. Az
ötlet születésérõl írja Gadamer: [...] „az ötletek
mégsem egészen elõkészítetlenül jönnek. Eleve
feltételezik a még nyitottak felé való irányulást,
melybõl az ötlet eredhet, ez pedig annyit jelent,
hogy kérdéseket elõfeltételeznek. Az ötlet igazi
lényege [...], hogy eszünkbe jut a kérdés, mely
elõrehatol a nyitottba, s ezáltal lehetõvé teszi a
választ. Minden ötletnek kérdésstruktúrája van.
A kérdés felötlése azonban már az elterjedt vé-
lemény elegyengetett területére való betörés.”26

Vagyis már maga az ötletet lehetõvé tevõ kérdés
is rést nyit a változatlanon. Az ötlet megjelené-
se tehát nyitottságot, megnyílást elõfeltételez,
valami meglevõ elengedését, elvesztését.

Az ihletett kérdésötlet a szupervízió egyik
legfontosabb eszköze. Megszületéséhez olyan
szabad tér kell, amelyben helye van a valóságos
érdeklõdésnek, a valóságos kérdésnek, a
„nemtudás” tudásának, amelybõl a kérdés for-
mát tud venni. Ennek hagyománya a legrégibb
híres kérdezõtõl, Szókratésztõl ered: „Tudom,

hogy nem tudom.” Ez a szupervízió egyik alap-
felismerése. „Minden kérdezés és tudni akarás
elõfeltétele a nemtudás tudása.”27 Ez beismeré-
se, felismerése tudásunk felületességének vagy
határainak, ehhez látnunk kell bizonytalansá-
gunkat, tájékozatlanságunkat, végül is kiszol-
gáltatottságunkat. Mi késztethet azonban arra,
hogy ezt a bizonytalanságot látni/elviselni akar-
juk? Nyilván az igazság keresése, sürgetõ igénye
is. De elõbb még kell valami: egyfajta hit,
amellyel hisszük, hogy ha elrugaszkodunk a pal-
lóról, a víz fenn fog tartani. Azaz, hogy az igaz-
ság keresése, a kérdés megengedése, az ihlet, az
ötlet megjelenésének való helyadás „fenntart”,
vagyis nem csap be ez az út.

Ezt a hitet, bizalmat a szupervizor ismeri, és
erre támaszkodva teszi ki magát a pillanat ve-
szélyének. Ismeri, mert tapasztalja, de nem
tudja elõállítani, csak meghívni; és a meghívás
módja éppen az eszközökrõl való lemondás,
egyfajta kiüresedés. Saját bebiztosítatlansága
az, ami a szupervizáltra is biztatólag hat(hat),
elõhívhatja a benne is meglévõ bizalmat és az
erre való ráhagyatkozás bátorságát.

A szupervizált azzal, hogy elfogadja a szuper-
vizort vezetõjének, már egyfajta bizalommal
van jelen. Ez az alapbizalom annyira fontos, ép-
pen a bizonytalanságba ugrás miatt, hogy en-
nek érdekében kell minél tisztább helyzetet te-
remteni az elõkészítés és a szerzõdés során. A
szupervizor nem tud bizonyítani, mint egy elõ-
adó vagy tanár, de még annyira sem, mint egy
tréner. Nem tudja megszerezni a bizalmat, leg-
alábbis nem a teljesítményével, vagyis azzal,
hogy mutat valamit, és az lám, mûködik, amire
válaszként bizalmat szavaznak neki a csoport
tagjai. Nem tud ugyanis mutatni egy jól mûkö-
dõ szupervíziós feldolgozást bizalom nélkül. 

Egy egyetemista csoporttal megélt tapaszta-
latom szerint azok a végzõs szociális munkás
hallgatók, akik kényszerbõl, tanrendi elvárás
miatt érkeztek a csoportba, és nem bizalom-
mal, harmincórányi, több alkalommal sikeres
ülésfeldolgozás hatására sem tudtak/akartak
nyitottan belebocsátkozni a folyamatba. A szu-
pervizor szerepe egyszerre lett volna a bizalmat
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ébresztõ/kiérdemlõ tanáré és a folyamatba fel-
tétel nélkül belebocsátkozó szupervizoré. Ha-
bár a hallgatók e csoportja azt fejezte ki újra és
újra, amit az evangéliumi jelenet résztvevõi:
„Mutass valami csodát, és akkor hiszünk ne-
ked!” (Jn 2,18), amikor a csoport többi tagja ré-
vén csodaközelbe kerültünk, mindig kevésnek
bizonyultak a tapasztaltak. Éppen az volt ne-
héz, hogy ha szupervizortársammal felajánlot-
tuk, hogy vállalják szabadon és világosan kima-
radni akarásukat, bizalmatlanságukat vagy gya-
nakvásaikat, félelmeiket, ezt mindig elhárítot-
ták azzal, hogy készek megnyílni, csak várják a
bizonyítékot. Errõl a jelenségrõl többen írnak
úgy, mint egyfajta hárításról, amellyel egyéb-
ként Jézus is találkozott.28

Visszatérve a kezdõ képhez: a faber-iparos
tudna valami tetszõt, sikereset alkotni, figyelve
az elvárásokat, a változó ízlést, a hangulatot stb.
Az alkotó mûvész, a szupervizor azonban nem
tud alárendelõdni a siker elvárásának anélkül,
hogy el ne vesztené elsõdleges figyelmét a fo-
lyamat iránt. Ehelyett mást veszít el: éppen ma-
gát a sikert. Az e veszteségre való nyitottság nél-
kül könnyen átcsúszik a siker követelte produk-
ciók megteremtése felé. Miért választja mégis a
folyamatot, miért hisz mégis abban, amit az itt
és mostban érinthetünk csak meg? 

„Nem az a misztikum, hogy milyen a világ,
hanem az, hogy van.”29 A siker a milyenséghez
kapcsolható, a folyamat azonban a jelen pilla-
nat létezésében, vagyis abban ragadható meg,
amit Wittgenstein a misztikum jelenléte helyé-
nek tart. „Kétségkívül létezik a kimondhatat-
lan. Ez megmutatkozik, ez a misztikum.”30 Az
ember több, mint a gondolkodó egó, mint saját
érzõ lénye, mert egyik sem a teljesség. Az em-
ber spirituális énje az, amely a szabadon meg-
hozott döntések nyomán lépésrõl lépésre ki-
bontakozik. A szupervízió a szupervizált szak-
mai énjének témáin keresztül ezt a szabad dön-
tést segíti, és így végsõ soron a szupervizált leg-
teljesebb módon önmagává válásának szolgála-
tába áll.31

Hatalom

A szupervízióban a szupervizornak hatalma
van, amelyet a szerzõdés ruház rá. A hatalom-
nak ez a tiszta formája. Emellett azonban léte-
zik egy másik, mindig jelen lévõ, Ynse Stapert
kifejezésével élve „a sarokban leselkedõ
szörny”, amely a hatalom nem tiszta, nem
nyílt formájának gyakorlására készül, és sok-
szor meg is történik, hogy ez a szörny észrevét-
lenül uralomra jut. 

Ez a szörny leselkedik a szupervizorra, ami-
kor például megpróbálja átlátni, megérteni a
szupervizált által hozott témát a maga teljessé-
gében, s ezzel mintegy fölébe kerülni a témá-
nak. Minden olyan helyzet, amelyben szakértõ,
szakember mivoltára hagyatkozva valamely
módszert vagy rutinmegoldást részesít elõny-
ben a folyamatra, az „itt és most”-ra való fi-
gyelmes ráhagyatkozás és a valóságnak való ki-
szolgáltatottság helyett, félõ, hogy hatalmi po-
zícióba csúszik. Sõt, talán már az is a manipu-
latív hatalom veszélyes közele, amikor a szu-
pervizor „tudni véli”, mi is a következõ lépés,
vagy „érteni véli” a felhozott témát, érzést, él-
ményt, és elgondolása van a folyamat további
menetérõl. Ha ezek megszületnek is a szuper-
vizorban, hipotetikusan kell kezelnie õket, kü-
lönben észrevétlenül irányítani kezdi a folya-
matot, ahelyett, hogy kitenné magát neki. Szá-
momra már a magabiztosság is figyelmeztetõ
jel, ha eluralkodik rajtam, úgy tûnik, lezárul-
tam bizonyos utak felé.

Minden, ami a szupervíziós folyamat szolgá-
latában áll, helyérõl kikerülve a hatalom eszkö-
ze lehet: még a keretek is, ha nem figyelünk rá-
juk, összebarátkozhatnak a hatalommal.32 Efe-
lõl nem lehet biztonságban a szupervizor, s
ezért folyamatos párbeszédben kell lennie a
„sarokkal”, s számítania kell a hatalom sötét ol-
dalának megjelenésére munkájában. Ez a foly-
tonos figyelem, amelyet alázatnak is nevezhet-
nénk, a saját határaink – itt a másik szabadságá-
nak megõrzése és tiszteletben tartása – megta-

28 Wolff, H.: Jézus, a pszichoterapeuta, i. m. 29.  29 Wittgenstein, L.: Logikai-filozófiai értekezés. Budapest, 1989,
Akadémiai Kiadó, 88. (6.44.)  30 Uo. 6.522.  31 Sárvári Györgynek az IBS szervezetfejlesztõ-szupervizor szakán 2004.
szeptember 3-án elhangzott elõadása alapján.  32 Ynse Stapert az IBS szervezetfejlesztõ-szupervizor szakán 2004. március
19-én elhangzott elõadása alapján.
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pasztalására való nyitottság, és elfogadása an-
nak, hogy ezzel sohasem vagyunk „készen”.

Ezt az alázatot megközelíthetjük a veszteség
szemszögébõl: lemondás arról, ami nem illet,
tudván, mi illet. Felelõsség a meglévõ, szüksé-
ges hatalom gyakorlatáért, és lemondás a hata-
lom nem nyílt, a másikat szabadon nem hagyó
(habár esetleg jó szándékú) használatáról.

4. Tematikus vallási tartalmak 

Eddigi szupervíziós tapasztalatomat részben
keresztény emberek között szereztem. A témá-
hoz kapcsolódó esetekben többször is nyíltan
felmerült a felhozott probléma összekapcsolása
a hittel. 

Egy csoportos munka során, a húszéves Nata-
sa esetében a feldolgozás során volt egy pilla-
nat, amikor a lány – õt elhagyó barátairól be-
szélve, érzelmileg egyre inkább átélve a történ-
teket, s az egyik, õt megérintõ reflexiós kérdés-
re („Betöltöd-e a benned megjelenõ ûrt, vagy
hagyod, hogy fájjon?”) reagálva – így szólt:
„Mindez nem végzetes. Ha más nem, föntrõl
csak vigyáznak rám.” 

Ebben a helyzetben az egész csoport visszalé-
pésként érzékelte ezt a megjegyzést, és a követ-
kezõ kérdéskörben egyre erõteljesebben irá-
nyultak a kérdések arra, amit az egyik csoport-
tag így fejezett ki: „A fejemben nagyon sok
minden rendben van, tudom, hogy így kell... de
belül nincs azonosulás. Eszem vagy a szívem
szavát kövessem-e?” Illetve: „A sémák azt
mondják: minden javunkra válik, de az a kérdé-
sem itt: mered-e átélni azt a fájdalmat, amit
legbelül érzel?”

Minderre válaszolva Natasa eljutott oda,
hogy kifejezze az érzéseit, és szembenézzen ve-
lük. Úgy tûnt, a csoport és én magam is megtor-
panásnak érzékeltük Natasa hitéhez való „oda-
kapcsolását”; és nem azért, mert nem értettünk
vele egyet, hanem abban a helyzetben túl ko-
rán, túl evidensen, vagyis hiteltelenül hangzó
megoldásként érzékeltük. A csoport minden
tagja hitt a gondviselõ Istenrõl szóló keresztény
tanításban, amelyet az evangélium így fejez ki:

„Nektek minden szál hajatok számon van tart-
va. Ne féljetek tehát!” (Lk 12,7). A helyzet va-
lóságában mégsem „mûködött” ez a tanítás. Va-
lószínûleg azért, amit Majsai Hideg Tünde így
fogalmaz meg: sok esetben a vallásos emberek
közt a szupervízió feladata az, hogy az aktuális
helyzetben a hit más területére irányítsák a
szupervizált figyelmét.33

Natasa számára az ismert tanítás, amely nyil-
ván többször megnyugtatta és meggyógyította,
most menedékként szolgált, ahová a várható
fájdalmak elõl futott. Mivel azonban a csoport
más irányt kínált neki, elhagyta a menedéket, és
továbbment. Úgy tûnik, szüksége volt arra,
hogy bejárja ezt az utat, és arra, hogy a csoport
továbbsegítse innen. 

Mindennek alapján felmerül bennem, hogy a
vallás kínálta válaszok, amelyek mély emberi ta-
pasztalatokból fakadnak, és kinyilatkoztatott
(Istentõl eredõ) tanítást adnak, akadállyá is vál-
hatnak, ha „használjuk” õket. Használaton itt
azt értem, hogy a valóság elutasításának eszkö-
zévé tesszük õket, és olcsón szeretnénk értékek-
hez jutni, vagyis szenvedés nélkül tapasztalat-
hoz, bejárt út nélkül terepismerethez.

A veszteségek megélése különösen nagy kísér-
tés arra, hogy egymásnak vagy önmagunknak
ilyen kevésbe kerülõ válaszokat kínáljunk. És
éppen a veszteség tényleges átélése kérdõjelezi
meg e válaszokat, illetve ad lehetõséget igazsá-
guk valódi átélésére, megszenvedésére.

Egy személyes szupervíziós folyamatban a
negyvenéves Lili egyik legfontosabb felismerését
is egy ilyen vallásos igazság „használat”-kísérleté-
nek köszönhette. Az egyik alkalommal váratlanul
az apácalét szomorú voltáról tett egy megjegy-
zést nekem, aki szerzetes vagyok. Ez megérin-
tett, és visszajeleztem, hogy ez a saját képe az
apácaságról, én nem így látom. Ezután arról kér-
deztem, milyennek látja Istent. Válasza a követ-
kezõ volt: „Szomorúságon keresztül tudok köze-
líteni hozzá.” Ezután arról beszélt, hogy a bánat,
a lemondás szükségszerû, és Istenhez kapcsolja.
Ettõl õ gazdagodik, bár más számára ez áldozat-
nak tûnne. Õ olyanná válik, „mint a szedett fa”,
de közben ez az õ odaadásának az útja. 
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33 Majsai Hideg T.: Az egyházi kontextusban végzett szupervízió jellegzetes elemei. In Supervisio Hungarica IV., 2005, 337.
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A kereszténységben valóban fontos tanítás a
szenvedés békével és hittel való elfogadása és a
szeretetbõl fakadó áldozat ereje. Egyes lelkiségi
mozgalmakban nagy hangsúlyt kap az áldozat,
az engesztelés, az önként vállalt vezeklés. Ez az
irány nem tartozik a kereszténység lényegéhez,
bár helyet kap(ott) benne. És mindenkinek
vannak olyan idõszakai, amikor jobban érti a
szenvedés hatalmát, fejlõdésre, rendezõdésre,
tisztulásra lehetõséget nyitó voltát vagy a ve-
zeklés gyógyító erejét. A veszteségek idõszaka
Lili életének is ilyen nehéz ideje volt: ekkor ta-
lált rá az áldozat értelmére. Ugyanakkor Jézus
minden hozzá forduló szenvedõt meggyógyí-
tott, megsegített, egész életével az Élet Istenét
hirdette: „Én azért jöttem, hogy életük legyen,
és bõségben legyen” (Jn 10,10).

Mivel úgy éreztem, Lili az általa mondotta-
kat nekem is mintegy kötelezõen ajánlja, meg-
fogalmaztam, hogy én egészen másképp élem
meg mindezt, és az a nyomás, amely most fe-
lõle érkezik, nagyon erõsen rám nehezedik.
Megkérdeztem, esetleg ismerõs-e ez a helyzet
neki. Ismeri-e ezt a rányomakodni akaró, kény-
szerítõ elvárást? És ekkor ébredt rá, hogy vala-
hogy mintha fontos lenne neki ez a bánat,
depresszív indíttatás, de õ nem teljesen azo-
nos vele. A következõ ülésen egészen kicseré-
lõdve mondta: úgy érzi, neki már fontos a föl-
di lét is, ezt is, ennek örömét is szeretné. 

Ebben az esetben a vallási igazság személyes
tapasztalattá vált, beépült Lili életébe, és sok
erõt, biztonságot és békét adott neki. Amikor
azonban megváltoztak élete körülményei, a
megmerevedõ és egyoldalúvá váló értelmezés
már akadállyá lett: azt megtartva, de túl is ha-
ladva rajta tudott Lili új élethelyzetében fejlõd-
ni, a kényszerítõ erõt lerázva magáról.

5. Párhuzamos történések 

A szupervíziós üléseken a szupervizor és a
szupervizált, illetve esetenként a csoport más
tagja közt megjelenik a szupervizált indulata,
indulatáttétele, esetleges viszontáttétele, kiraj-

zolódik a felhozott megakadás képe olyan mó-
don, hogy az itt és mostban ténylegesen is meg-
jelenik, a résztvevõk számára érzelmileg, indu-
latilag átélt módon. Ezek a helyzetek a reflexió
mentén feltárulnak, nevet kapnak és megköze-
líthetõek lesznek.34 A jelenséget ismerjük a terá-
piás ülésekrõl, azonban itt egy másik szempont-
ból említem meg. 

A párhuzamos történések jelenségének meg-
tapasztalása minden belsõ munkát intenzíven
végzõ személyben mély hatást okoz. Nemigen
van olyan, akit ne rendítenének meg a teljesen
váratlan és logikus módon érthetetlen egybeesé-
sek. Ezek egyik elsõ leírója és értelmezõje volt C.
G. Jung, aki a szinkronicitás fogalmát bevezette. 

„A szinkronicitás [...] két vagy több nem
kazuálisan egymáshoz kapcsolódó, de hasonló
vagy azonos értelmi tartalmú esemény idõbeli
egybeesésének speciális értelme [...] ellentét-
ben a szinkronizmussal, ami két eseménynek
puszta egyidejûségét jelenti.”35 „...minél gyak-
rabban fordulnak elõ, és minél inkább és ponto-
sabban egyeznek meg egymással, annál inkább
csökken a valószínûségük, és annál nagyobb
mértékben elképzelhetetlenek, vagyis nem te-
kinthetõk többé pusza véletleneknek, hanem
kauzális megmagyarázhatóság hiányában
»mégis« rendezettségnek kell felfognunk õket...
Ami a »megmagyarázhatóságuk hiányát« illeti,
az nem csupán abból áll, hogy az okot nem is-
merjük, hanem hogy a mi értelmi képességünk-
kel el sem tudjuk képzelni.”36

Talán a legmegrendítõbb tapasztalat, amely
mindenféle vallásos hit nélkül is elérhetõ, hogy
„vezetve vagyunk”, vagyis amit a kereszténység
gondviselésnek nevez, a személy sorsának ma-
gasabb szempontú, transzcendens kísérése,
óvása, vezetése közvetlenül megtapasztalható a
párhuzamos történések esetében.

6. Csoportmozgások, közösségi történések 

Mint minden valódi csoportos segítõmunka, a
szupervízió is az összetartozás/közösség döbbe-
netes élményét nyújtja a csoportban részt ve-

34 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 27.  35 Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Budapest, 2006, Európa
Könyvkiadó, 477.  36 Uo. 478.
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võknek. Ez megnyilvánulhat a kérdés tisztítása
során, amikor az esetleges érintettségek kerül-
nek terítékre, de a személyes élettörténetek is
újra meg újra összeérintõdnek. Ezek helye a
közös, illetve hasonló megtapasztalások és az
életrõl alkotott látásmódok találkozása, illetve
a különbségek megrendült tapasztalata, az egy-
más elõtti õszinte vallomások, megnyílások, il-
letve a megakadások vállalásának tiszteletet
keltõ tette. 

Mivel sem tanácsadás, sem eligazítás nem
történik, sõt, fegyelmezetten nem is irányul er-
re a figyelem, hanem az elfogadó és aktívan
elõresegítõ magatartás válik csoportmércévé,
lassan mindenki kikerül a mindenhatóság,
mindentudás és folyamatos irányítás kényszere
alól, és nõ a képessége a folyamat szabad figyel-
mére, az érzékeny közremûködésre, az örömre,
ami a másik esetleg/gyakran nem értett tovább-
lépése miatt születik, illetve saját belsõ folya-
matának ettõl független gondozására és felelõs
figyelmére. Olyasmi történik a csoportban,
amit az evangéliumok is ismernek: Isten orszá-
ga köztetek van... (Lk 17,21), a szeretet nem
örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazság-
gal... (1Kor 13,6) 

Az egyetlen személyre, azaz a szupervizáltra
való figyelem segíti kinek-kinek a saját (egyet-
len) személyére való figyelmét, s felszabadítja
arra, hogy önmagát egyre inkább elfogadja,
mint egyedi és másokkal mégis közösségbe tar-
tozó személyt.

7. A kérdés 

„Aki egyáltalán hagy magának mondani vala-
mit, az elvileg nyitott.”37 Ez a nyitottság kulcs-
fogalom a gadameri filozófiában. Nemcsak az
emberi kapcsolatok alapvetõ feltétele, hanem
minden megismerésé is. És nemcsak a szellemi
értelemben vett megismerésé, hanem egyálta-
lán: minden tapasztalathoz szükséges a „kérdés
aktivitása”. Vagyis ahhoz, hogy tapasztalni tud-
junk – írja Gadamer –, szükséges, hogy nyitot-
tak legyünk arra, hogy a dolog így vagy úgy van,
és hogy nem tudjuk, hogy van. Vagyis a kérdés

legmélyén az a tudás van, amelyet Szókratész a
nemtudás tudásának nevezett.

Gadamer ezek után részletesen megvizsgálja a
kérdés lényegét. „Egy kérdés felmerülése úgy-
szólván feltöri annak a létét, amire a kérdés vo-
natkozik.”38 Ez a feltörés az elsõ lépés afelé, hogy
egy dolog feltáruljon, s ezért kérdezni nehezebb,
mint válaszolni. A kérdés mindig megelõzi a
megismerést, és a megismerésnek szüksége van a
kérdésre, hogy irányt mutasson a dolog felé.
Ugyanis minden tudás áthalad a kérdésen. 

A kérdés ingadozást idéz elõ pro és contra
közt, hogy a „prót a contra tartsa egyensúly-
ban”. Ekkor igazi, ekkor nyitott a kérdés. Nyi-
tottsága mellett körülhatárolható: különvá-
lasztja a biztos feltevéseket a még nyitottaktól.
Eszerint lehet hamis vagy igaz: ha eljut addig,
ami még nyitott, igaz, ha nem, akkor hamis (ha
nem jut el addig a pontig, ami még valóban nyi-
tott) vagy ferde (ha eltér attól az iránytól, ahol
a megismerés megszülethetne). A kérdést a vé-
lekedés (görögül doxa) fojtja el, amely általános
szeretne lenni. 

Hogyan lehet eljutni a nemtudás felismerésé-
ig, vagyis a kérdés bennünk való megszületésé-
ig? Ahogy az ige (megszületik, felmerül, felöt-
lik) jelzi, a kérdezés inkább elszenvedés, mint
tevékenység. A kérdezés a továbbkérdezés mû-
vészete, vagyis a gondolkodásé, amely pedig a
kérdés tárgya által hagyja magát vezettetni,
amíg a dolog a maga igazságában feltárul. „Az
igazság lehetõségének lebegésbe hozása” a kér-
dezés lényege.39

A kérdés a szupervízió legsajátabb eszköze. A
szupervizált egy kérdésen keresztül mutatja be
a hozott esetet, és ez a kérdés jelenti a keretet
az eset feldolgozásakor, a feldolgozás fonalát is,
és a végén szintén ide csatolunk vissza. A kérdés
tehát gadameri értelemben valóban feltöri a
mögötte lévõ dolog zártságát, és egyben irányt
is szab a továbbkérdezésnek, a keresésnek. S mi-
vel a kérdésnek ilyen feltörõ szerepe van, kulcs-
fontosságú, hogy „igaz” legyen, vagyis a még
nyitott területig juttasson el. A kérdés csiszolá-
sa azt szolgálja, hogy az minél inkább megköze-
lítse a „még nyitott” területet. 
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Gyakori, hogy nehéz megtalálni a hozott té-

mához utat nyitó kérdést. Az igaz kérdésig el-
jutni ugyanolyan fontos lehet, mint azután
maga a feldolgozás. Pedagógusokból álló szu-
pervíziós csoportomban többször elõfordult,
hogy a témahozásnál hosszú idõt töltöttünk el
a megfelelõ kérdés keresésével. Elõfordult,
hogy a feltett kérdés (talán szakmai ártalom-
ként) didaktikus volt, vagy ahogy Gadamer ne-
vezi: „pedagógiai”, amelyhez nem tartozik kér-
dezõ – errõl jegyzi meg Sárvári, hogy ekkor
nem személyek, hanem megoldási sémák
találkoznak40 –, vagy szónoki, amelyhez sem
kérdezõ,41 sem valódi kérdezett dolog nem tar-
tozik. A szupervizált által hozott kérdés megke-
resésének követelménye, hogy személyes és
konkrét legyen, önmagában komoly belsõ mun-
kát igénylõ feladat. A jó kérdés viszont végig
vezetni tudja a szupervízió folyamatát. Ha el-
fogadjuk Gadamer megfigyelését, ez azért van,
mert a jó kérdés a lehetõ legközelebb megy, és
a lehetõ legegyenesebb utat mutatja a mögöt-
te lévõ ismeretlen területhez. A jó vagy igaz
kérdés megtalálásának legfontosabb feltétele
az, hogy valóban nyitottak legyünk a kérdés ál-
tal megnyitott dologra. A másik fontos feltétel
pedig egyfajta hit abban, hogy nyitottságunk
megszüli a megfelelõ kérdést, még ha eseten-
ként nehezen is. 

Úgy tûnik, a szupervízióban a nyitottság a
még nem ismertre és a ráhagyatkozás arra a fo-
lyamatra, amely e nyitottsággal – tanulási kész-
séggel – kezdõdik, döntõ feltétele a szupervízió
mûködésének. A szupervízió a keresõ ember
eszköze, aki az igazság feltárulását keresi. És a
szupervízió reflektív szemlélete ezt a keresést
segíti, teszi lehetõvé a szupervíziós folyamaton
kívül is. 

A magyar nyelvben a „keres”, „kér”, „kérdez”
egy tõrõl fakadó, finnugor, õsi eredetû igék. A
latin „rogare” és az angol „ask” igéhez hasonló-
an42 bennük is összekötõdik a kérdezés és a ke-
resés, kérés fogalomköre: a valamire való rászo-
rultságot, vágyat és e vágy vállalását jelentik.

„Egyáltalán nem tud kérdezni, aki azt hiszi,
hogy mindent jobban tud. Kérdezni csak akkor
tudunk, ha tudni akarunk, ez pedig azt jelenti:
ha tudjuk, hogy nem tudunk.”43

A szupervízióban a feldolgozás során a
reflektív (és informatív) kérdések körében is
eszközként szerepel a kérdés. Itt azonban a szu-
pervizornak és a csoport tagjainak kell kérdése-
ket feltenniük, amivel a szupervizáltat segítik
mélyebben érteni, másként látni saját témáját.
Ezeknél a kérdéseknél többször szembesültem
azzal, hogy ha a kérdést feladatnak tekintik a
csoporttagok vagy a szupervizor, nehezen tud-
nak valóban segítõ kérdésekre találni; ellenben
ha sikerül teljesen a szupervizáltra figyelni, ak-
kor lehet mintegy „rátalálni” arra a kérdésre,
amely a hallottak-érzékeltek alapján megszüle-
tik belül, erõlködés nélkül, pusztán a figyelem
és nyitottság segítségével. 

Errõl az élményrõl ír Gadamer a beszélgetés
(dialektikus) folyamatát elemezve: ebben az a
mûvészet, ha az ember nem akarja kikezdeni a
másik által mondottakat a gyenge pontjukon,
hanem mintegy próbára teszi és maga keresi a
mondottak erejét.44 A másik megértése kedvéért
vissza kell mennünk a mondottak mögé, a szö-
vegen túlra. „A megértés kérdez, értelemlehetõ-
ségeket nyit meg.”45 Vagyis, ha a kérdések felõl
közelítünk: akkor tudunk kérdezni, ha valamit
már értünk a másikból, és jobban akarjuk érteni.

Így oda jutunk, hogy a kérdezés módszerét
ugyan nem lehet megtanulni, de megmutatko-
zik az az út, amelyen egyre tisztább kérdések
tudnak megszületni. Ennek az útnak a sajátos-
sága a figyelmes jelenlét a másik számára, a
megértés vágya és a ráhagyatkozás erre a vágyra:
figyelem a bennünk feltáruló nyitottságra. 

Ez a fajta jelenlét, a kettõs figyelem egyben
távolodást is jelent saját képességeim hasznosí-
tásának megerõsítõ rutinjától, mert magamat is
kiszolgáltatom valami nagyobbnak, és a másik-
ra való figyelmemmel is kilépek magamból. Az
énközpontúságból „egyfajta tanulóhelyzetbe
vagy kérdezésszituációba”46 kerülök: lemondok
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40 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 39.  41 Gadamer, H-G.: Igazság és módszer, i. m. 255.  42 A magyar
nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest, 1976, Akadémiai Kiadó, 452–453.  43 Gadamer, H-G.: Igazság és módszer,
i. m. 254.  44 Uo. 257.  45 Uo. 262.  46 Sárvári Gy.: Az európai és az angolszász..., i. m. 39.
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az ismeretek közvetlen biztonságot adó alapjá-
ról, hogy kilépjek – vagy belépjek – a bizonyta-
lansággal együtt járó valóságba.

8. Hipotézis 

Gadamer írja Bacon filozófiájáról, arról az elha-
markodott, nem megalapozott következteté-
sekkel szembeni kísérleti módszerrõl, amellyel
Bacon az emberi szellemet fogságban tartó elõ-
ítéleteket kívánta leleplezni: mindez „a szellem
módszertani önmegtisztítása”,47 „szellemünk
hozzáértõ irányítása, melyet így megakadályo-
zunk abban, hogy elsietett általánosításokba
bocsátkozzék...” Erre szükségünk van, mivel
elõítéleteink – vélt tudásaink – folyamatosan le-
zárják elõttünk a horizontot. „Aki azt hiszi,
hogy mentes az elõítéletektõl, bízva eljárásának
objektivitásában, és tagadja saját történeti fel-
tételezettségét, az a felette uralkodó, ellenõriz-
hetetlen elõítéletek hatalmát, hogy úgy mond-
jam, hátulról fogja tapasztalni.”48 Vagyis az elõ-
ítélet-mentesség, ahogy az objektivitás lehetõ-
sége is, merõ illúzió.

M. Wheatley, aki a modern természettudo-
mányok új szemléletének fényében gondolta át
a szervezet mûködését, felhívja a figyelmet arra,
hogy a szervezeti életben igazságkeresésünket
még mindig a newtoni világnézet határozza
meg, holott a modern fizika már tudja, hogy ér-
zékelésünk befolyásolja a megfigyelt valóságot, s
egyetlen megfigyelési szempont kiválasztásakor
elveszítjük a többit, hiszen a kiválasztott szem-
pont hat magára a megfigyelt rendszerre is.49

Még sincs más, mint elõítéleteink segítségé-
vel haladni a valóság irányában, tudván, hogy
amit bizonyosnak tartunk, egy adott pillanat-
ban illúziónak bizonyulhat, azért, hogy meglás-
suk, ami elõítéleteink „fényénél láthatóvá vá-
lik”.50 Mint szükséges elégtelen eszközt kell kö-
vetnünk saját igazságainkat, hogy töredékessé-
gük ellenére utat mutassanak nekünk a valóság

tapasztalata felé. Tökéletlenségüket elfogadva,
hipotézisként kezelve az igazságról való véleke-
désünket, saját határainkat is szem elõtt tartva,
belátva leszünk alkalmassá arra, hogy nyitottan
és bizalommal várjuk az igazság feltárulását.
Minderre, úgy tûnik, szüksége van az igazság-
nak, hogy megjelenhessen. 

A reflektív szupervízió hipotézisfogalma en-
nek megfelelõen valóban csak ajánlás: felkínál
egy lehetséges szempontot a továbbhaladásra,
de hangsúlyozottan szabadon hagyja mind a
szupervizáltat, mind a hipotézis megalkotóját
(a szupervizort vagy a csoporttagot). A hipoté-
zis nem hipotézis többé, ha elfelejtkezik arról,
hogy tökéletlen, szubjektív és töredékes. Esz-
köz az úton. Saját felismeréseinket, vélekedé-
seinket hipotézisként kezelni azt is jelenti,
hogy távolságot veszünk azoktól az ítéletektõl,
amelyek pedig tájékozódásunk alapját jelentik,
és elengedve a tájékozódási képességet kitesz-
szük magunkat a nem ismert valóság megjele-
nésének.

PÁRHUZAMOK A SZUPERVÍZIÓ ÉS 
AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSA KÖZÖTT

Az evangéliumi szövegek vizsgálata során több
olyan pontot találunk, ahol a szupervízióval, an-
nak mûködésével kapcsolatot fedezhetünk fel.
Mivel a szupervízió alapvetõen kérdéssel, dialó-
gussal dolgozik, egy evangéliumi párbeszédet
választottam ki, hogy megvizsgáljam az esetle-
ges párhuzamos vonásokat. Ez a párbeszéd Jé-
zus és a szamariai asszony közt zajlik, és a Já-
nos-evangéliumban olvasható (4,1–42).

A szöveget gyakran helyezik a Nikodémussal
folytatott párbeszéd mellé (Jn 3,1–21), külön-
bözõ vizsgálati szempontok szerint. Margaret
Bierne például hat párt, férfi-nõi alakmásokat
sorakoztat fel a János-evangéliumból, s köztük
az egyik a szamariai asszony és Nikodémus.51

Az összehasonlítás nagyon vonzó, hiszen amíg
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47 Gadamer, H-G.: Igazság és módszer, i. m. 245.  48 Uo. 253.  49 Wheatley, M.: Vezetés és a modern természettudomány.
Budapest, 2001, SHL Kiadó.  50 Uo.  51 Például Beirne, M.: Women and Men in the Fourth Gospel. London, 2003,
Sheffield Academic Press, 67–105. http://books.google.hu/books?id=cZ68gn0rAWAC&dq=Women+and+Men+in+
the+Fourth+Gospel&printsec=frontcover&source=bl&ots=e7w6gk9O1q&sig=7L-fAkNglQy6kuddoWQy-
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a nikodémusi párbeszéd megszakad, s bizo-
nyos értelemben kudarcos, a szamariai asz-
szonnyal folytatott beszélgetés pozitív válto-
zást okoz az asszonyban, és ennek konkrét je-
lei is vannak.

Ezúttal lemondok az összehasonlításról, és
önmagában vizsgálom azt a párbeszédet, amely
a leírás szerint „jól mûködött”.

1. Közelítés

A kiválasztott szöveget nem teológiailag, s nem
is irodalmi elemzéssel közelítem meg. Az eddi-
gi kutatások tömör összefoglalását próbálom
elõrebocsátani, ez azonban csak a tájékozódást
hivatott segíteni. Megközelítésem pusztán a di-
alógus szavain alapszik, a helyzet dinamizmu-
sának vizsgálata. Ugyanakkor némely körül-
mény ismeretét alapul veszem. 

Habár általánosan elfogadott, hogy a vizsgált
párbeszéd a feltámadás utáni keresztény
(jánosi) közösség hitének kifejezõdése, és szim-
bolikus értelmû, vizsgálatom a ténylegesen le-
írt-áthagyományozódott mondatokon alapszik.
Abban a hitben teszem ezt, hogy a dialógus fo-
lyamatában megjelenõ dinamizmus ugyanúgy a
korai keresztények tapasztalata Jézus mûködé-
sérõl, mint a kifejezett tartalom, tanítás, tehát
ez is a Jézus-élmény, a Jézussal megjelent kinyi-
latkoztatás része. 

A kiválasztott szöveg a János-evangéliumban
található, amely Takács Gyula szerint eleve „di-
namikus jellegû”, szemben a statikusabban
építkezõ szinoptikusokkal.52

2. Mûfaj

Irodalmi

A kiemelt szentírási részlet mûfaja a platóni di-
alógusból eredõ úgynevezett tanító párbeszéd,
a hermetikus irodalomban is ismert tanítási for-

ma, amelyben a tanítvány kérdez, de a választ
félreérti, és így alkalmat teremt a mesternek,
hogy tanítását kifejtse. A kútnál lezajlott be-
szélgetés „önmagában zárt irodalmi egység”.53

Dramatikus szerkesztését felvonásokra is le-
het osztani: ebben az esetben az elsõ felvonás
az, amikor Jézus és az asszony beszélgetnek, s
ezt követi két másik: Jézus és a tanítványok,
majd Jézus és a falusiak találkozása.54

A helyzet ugyanakkor intim: más szereplõ
nincs jelen, a „mûvészien kialakított párbe-
széd”55 két személy között zajlik. 

A párbeszéd irányítója Jézus.56 Õ kezdemé-
nyezi, és dinamikailag is õ vezeti. Ugyanakkor
beszélgetõpartnere, a szamariai asszony „kriti-
kus és kreatív”57 társ e beszélgetésben. Nem „Jé-
zus szavait visszhangozza”, hanem „igazi part-
ner egy teológiai párbeszédben”.58

Biblikus

A szöveg az Ószövetségbõl ismert „kútnál tör-
tént találkozások” típusába tartozik. Ennek ál-
talános jegyei: egy idegen férfi találkozik egy fi-
atal leánnyal, beszédbe elegyednek, majd a tör-
ténet vége eljegyzés és házasság lesz. Idetarto-
zik Izsák felesége, Rebekka és Ábrahám szolgá-
jának találkozása, illetve Jákob és Ráchel talál-
kozása. (Jákob neve a jézusi párbeszédben is fel-
idézõdik.) 

E típustörténetnek messzemenõ teológiai vo-
natkozásai voltak: a házasság metaforikus képe
volt Jahve és Izrael kapcsolatának. Így a Jézussal
találkozó szamariai asszony azon jegyessé váló
fiatal leányok utóda és típusának újabb megtes-
tesítõje, akik Isten és népe házassági szerzõdés-
sel leírt kapcsolatát szimbolizálták.59

Még megjegyzendõ, hogy a feminista katoli-
kus teológia több képviselõje a katolikus egyház
és benne a nõk lehetséges új, kreatív, egyenran-
gú mûködési formáját látja szimbolikusan a
szamariai asszonyban.60

52 Takács Gy.: A Jn 4 elemzése. In uõ: Az újszövetség irodalma – Jézus élete. Budapest, 1999, Paulus Hungarus – Kairosz, 183.
 53 Schwank, B.: János. Szeged, 2001, Agapé, 153.  54 Farkasfalvy D.: Testté vált szó – Evangélium Szent János szerint.
Eisenstadt, 1986, Prugg Verlag, 127.  55 Schwank, B.: János, i. m. 152.  56 Dr. Lenkeyné dr. Semsey K.: János
evangéliumának magyarázata, 47.  http://152.66.64.20/gergo/biblia/jbooks%5CJn.%201.htm  57 Chennattu, R.: Nõk az
egyház küldetésében – A Jn 4 értelmezése. Pannonhalmi Szemle, 2008/2., 13.  58 Uo. 17.  59 Uo. 16.  60 Balode, D:
Samaritanerin – eine neue Identität von Frauen in der Kirche. ESWTR Yearbook 11 (2003) http://www.eswtr.org/yearbooks-
previous.html
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3. Szerkezet

Bevezetésül egy tömör összefoglaló szentírási
elemzést közlünk Neal M. Flanagantõl, amely
különösen a szöveg szerkezeti vázát vizsgálja.61

„Ez bizonyosan az egyik legdrámaszerûbben
szerkesztett rész az evangéliumban. Különbözõ
szereplõk szólalnak meg – (1) az elbeszélõ; (2)
Jézus; (3) a szamariai asszony; (4) a tanítvá-
nyok; (5) a város népe –, és máris egy színház-
ban érezzük magunkat. A jelenet másik jelleg-
zetessége, hogy a drámai játékban kiürül a szín-
pad az asszonnyal folytatott párbeszédhez (8.
vers), a tanítványokkal való beszélgetés elõtt
pedig az asszony távozik el (28. vers). Az asz-
szony korsója, amit a 28. versben otthagy, szín-
padi jel, azt sugallja a közönségnek, hogy vissza
fog még térni. Még drámai haladás is van az
asszony és a város népe hitbéli tudásában. Mi-
vel Jézus zsidó (9. vers), a szereplõk úgy hisznek
benne, mint egy prófétában (19. vers), majd
mint Krisztusban (25–26., 29. vers), és végül a
világ megváltójaként (42. vers) fogadják. 

Ez a kitûnõen szerkesztett fejezet két köz-
ponti dialógusra épül: az elsõ Jézus és az asz-
szony között, a második Jézus és a tanítványok
között folyik. A szerkezet a következõképpen
épül fel:

BEVEZETÉS (1–6. versek), amelyben Jézus
elindul Júdeából Galileába, észak felé. Útköz-
ben áthalad Szamarián, Szikarnál délben meg-
pihen Jákob kútja mellett (amit még ma is
használnak). 

ELSÕ DIALÓGUS (7–26. versek), Jézus és a
szamariai asszony között, témájuk: 
a) Az élõ víz (7–15. versek): Jákob kútjának vi-

zét fölülmúlja az a víz, amelyet Jézus fog ad-
ni, »örök életre szökellõ vízforrás lesz benne«
(14. vers). Átmenet: Jézus tudása az asszony
múltjáról az asszonyt a hit felé mozdítja:
»Uram, látom, próféta vagy« (19. vers). 

b) Imádás lélekben és igazságban (20–26. ver-
sek): »De elérkezik az óra, s már itt is van,

amikor igazi imádói lélekben és igazságban
imádják az Atyát« (23. vers). Az asszony a
Messiásra illõ gondolatokkal kezd foglalkozni,
Jézus azt mondja, õ az. 

MÁSODIK DIALÓGUS (31–38. versek), Jé-
zus és a tanítványok között, témájuk: 
a) Jézus eledele (31–34. versek): »Az én elede-

lem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki kül-
dött, s elvégezzem azt, amit rám bízott« (34.
vers).

b) Az aratás (35–38. versek): »Emeljétek fel
szemeteket, és nézzétek meg a szántófölde-
ket, már megértek az aratásra« (35. vers).

KONKLÚZIÓ (39–42. versek). A szamariaiak
hite: »Tudjuk, hogy valóban õ a világ üdvözítõ-
je« (42. vers).”

Egy másik szerkezetet ajánl Takács Gyula,62 már
az asszonnyal folytatott dialógus elemzésével: 
Elsõ párbeszéd (4,9–10): szimmetrikus szer-

kesztésû: J-A.
Második párbeszéd (4,11–15): hármas szerkesz-

tésû: A-J-A, magasabb síkon zajlik.
Harmadik párbeszéd (4,16): hármas szerkezetû:

J-A-J.
Negyedik párbeszéd (4,19): hármas + 1 szer-

kesztésû: A-J-A+J.
Itt a párbeszéd megszakad, és a tanítványokkal

való párbeszédben folytatódik, amelyben
megismétlõdik ugyanez a szerkezet.

Rekha Chennattu szerint a tanítványokkal
kapcsolatos jelenetet többen késõbbi betoldás-
nak tekintik, amely beékelõdik Jézus és a sza-
mariaiak találkozásának jelenetébe.63

4. Körülmények

A jelenet értelmezéséhez fontos néhány té-
nyezõ tisztázása. Ezt Flanagan írásának alap-
ján teszem, az õ szerkezeti vázlata szerint, ki-
egészítve más kutatók meglátásaival. Minde-
nekelõtt Rekha Chennattu megjegyzésével
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61 Flanagan, N. M., OSM: Az evangélium János szerint és János levelei. http://mek.niif.hu/00100/00188/html/4janos.htm#
2,1-4,42 I. Epizód: Új kezdetek  62 Takács Gy.: A Jn 4 elemzése, i. m. 183–190.  63 Chennattu, R.: Nõk az egyház
küldetésében..., i. m. 15.
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kapcsolódva a fentebb tárgyaltakhoz: bár úgy
tûnik, hogy a szöveg nem egy valóságos törté-
net egyszerû leírása, szerzõje mégis „mûvészi-
en és ügyesen helyezte természetes környezet-
be”64 a történetet. 

a) „A zsidók viszonya a szamariaiakhoz, akik
északról Galileával, délrõl Júdeával voltak hatá-
rosak, hagyományosan rossz volt. Krisztus elõtt
772 körül az asszír hadsereg erõvel megszállta
Észak-Izraelt, lakosságát deportálta, s azok soha
nem tértek vissza; elhagyott földjükre idegene-
ket telepítettek be, akik a századok folyamán
részben átvették Izrael vallását, ám a zsidók
mindig utálattal tekintettek rájuk, mint afféle
félpogány hódítókra (2Kir 17,23–41 adja a tör-
ténet rövid összefoglalóját). Ezért jogosan le-
põdhetett meg az asszony, amikor Jézus egyszer
csak szóba állt vele, és még arra is hajlott, hogy
a vizeskorsójából igyék.”65

Régészeti és történelmi adatok alapján tud-
juk, hogy Garizim hegyén állt a Jahve-templom
a Krisztus elõtti IV. századtól, majd ezt a Krisz-
tus elõtti II. századtól Zeusz-templommá akar-
ták alakítani, és ez valószínûleg meg is történt.
Esetleg szidoniak lakták Szikemet.66 Krisztus
elõtt 114–111-ben67 Johannesz Hürkanosz le-
romboltatta a templomot és a várost. Jézus ide-
jében gyéren lakott volt. Majd csak Krisztus
után 72-ben építik újjá Neapolisz, Nablusz né-
ven. Jézus idejében tehát romokban hevert.
Ezért jelöli az evangélista Szikart mint tájéko-
zódási pontot.68 A három-négy számba jöhetõ
helység közül legvalószínûbben a ma Tell Balata
nevet viselõ egykori faluról van szó a szövegben,
ezt nevezték Szikarnak. Ez nem azonos Szama-
ria városával, amely tizenkét kilométerre fekszik
a ma is pontosan azonosítható Jákob kútjától.
Az ott lakók a korban elterjedt vélekedés szerint
„esztelenek”, ahogy a Sir 50,25 (LXX) alapján
olvassuk, s ezt írja Lévi testamentuma69 is.

A pogányokkal, félpogányokkal való érintke-
zést a Tóra is tiltotta. Ezért Jézus barátságos vi-
selkedése merõben szokatlan, csak úgy érthetõ,

hogy „õ nem a Tóra alapján alakította ki saját
Isten-képét, hanem saját Isten-ismeretének a
fényében értelmezte, mit is akar Isten közölni a
Tórában”.70

b) „A 6. versben Jézus nagyon emberi, ül a
kútnál, kimerülve az utazástól. János rendsze-
rint jóval istenibb színnel festi meg Jézus port-
réját. Az asszony is nagyon emberi. Az, hogy
délben jelenik meg a kútnál (6. vers), jóval ké-
sõbb, mint ahogy a falu asszonyai szokták merí-
teni aznapi vizüket, arra utalhat, hogy a város
társadalmában elszigetelt lehetett a helyzete.
Mivel erkölcstelen volt, magára maradt, csak
férfibarátai körében forgott. Mégis õ az, aki Jé-
zus gyógyító erejû szavaitól új erõre kap, és né-
pének misszionáriusa lesz. Az Úr szava kimoz-
dítja az elszigeteltségbõl, arra indítja, hogy
higgyen és misszionáljon. 

c) Az elbeszélés, mint ahogy ez Jánosnál
gyakran megtörténik, különbözõ idõperióduso-
kat von össze. Úgy tûnik, ez erõs utalás az egy-
ház föltámadás utáni szamariai missziójára,
ahogy azt Fülöp, Péter és János tevékenysége is
bizonyítja az ApCsel 8,4–25-ben. Vonatkozhat
ez még János közösségének élettörténetére is,
ez a közösség magába foglalta a szamariai meg-
térteket is, akik visszahatottak a közösség életé-
re. Arra szeretnék utalni ezzel, hogy János iro-
dalmi technikája csodálatos mélységgel és for-
dulatokkal teli. Különleges sajátossága a két-
szintû ábrázolás. (...) Nekünk, XX. századi olva-
sóknak kissé szokatlanul léteznek történetileg
kettõs szintek is. A Jézus életének ideje alatt meg-
történt eseményeket átszínezik a késõbbi, a János
közösségének idejében történt események. Ebben
a fejezetben a víz az örök életet szimbolizálja,
amelyet az igazság Lelke ad, ez a teológiai kettõs
szint. Másrészt a szamariai asszonnyal való ta-
lálkozás át- meg átszövõdik a késõbbi, a föltáma-
dást követõ, szamariaiakra vonatkozó utalások-
kal, ez a történeti kettõs szint.

d) Végül meg kell jegyeznünk, hogy a szama-
riaiak megtérése nem csodás jelek hatására tör-

64 Uo. 13.  65 Flanagan, N. M., OSM: Az evangélium János szerint és János levelei, i. m.  66 Delcorra hivatkozva írja
Schwank, B.: János, i. m. 147.  67 Vagy 128-ban: lásd Gál F.: János evangéliuma. Budapest, 1987, Szent István Társulat, 86.
 68 Kroll, G.: Jézus nyomában. Budapest, 1982, Szent István Társulat, 262.  69 Nem kánoni, az Újszövetség elõtti írás. 
70 Török L.: Jézus és a Tóra. In Tarjányi B. (szerk.): Út, igazság, élet – Biblikus tanulmányok. Budapest, 2009, Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat, 304.
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ténik, hanem Jézus szavának erejére: »S az õ sza-
vát hallva még többen hittek benne..., mert
magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy
valóban õ a világ üdvözítõje« (41–42. sorok). Já-
nos Jézusnak erre az életadó szavára fog rátérni
a következõ epizódban.”71

5. Asszonnyal beszél

A kortárs zsidó erkölcsi rend tiltotta a férfiak-
nak az asszonnyal való beszélgetést. Semsey
Klára írja: „Erubim 53b, Joma 66b, Kidduschin
701 megtiltja az asszony köszöntését, üdvözlé-
sét. A rabbik illetlen dolognak tartották az asz-
szonnyal való beszélgetést. A rabbinövendékek-
nek akkor is felrótták, hogy asszonnyal beszél-
gettek utcán, ha történetesen az illetõ felesége
vagy leánytestvére volt beszélgetõpartnere.”72

Ezek társadalmi szabályok voltak.73

Az pedig, hogy milyen asszonnyal beszélge-
tett Jézus, más szemponból megint csak erköl-
csi tiltás alá esett: „Zsidók esetében – és nagyon
valószínû, hogy ez a samaritánusok esetében is
így volt – már a 4. és 5. házasságkötést sem en-
gedélyezték. Egy asszony Jézus korában legfel-
jebb háromszor mehetett férjhez.”74 Ez az írás-
tudók állásfoglalása volt, a törvényben nincs er-
rõl rendelkezés, viszont az egész korabeli Kele-
ten szokás volt.75

Elfogadva azt a széles körben elterjedt felfo-
gást, hogy a szövegrész a feltámadás utáni
jánosi közösségnek szólt, és annak helyzetét
tükrözi, feltûnõ, hogy az asszony szerepe mi-
lyen kulcsfontosságú (az egész János-evangéli-
umban is), pozitív, illetve, hogy szerepel az ez-
zel kapcsolatos ellenérzés, meghökkenés meg-
említése is a férfitanítványok részérõl.76

Jézus korában újszerû kapcsolatáról a nõkkel
több evangéliumi jelenet tanúskodik: „nem ér-
tékeli le, még csak nem is kritizálja a nõket”,77

ellenkezõleg, környezetében többen állandó
szereplõk, tanítványai között is vannak nõk,

többször megvédi õket, asszonyoknak jelenik
meg feltámadása után, és rájuk bízza a hír át-
adását. 

6. A szöveg vizsgálata

Szituáció78

Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy ér-
tesültek, hogy õ több tanítványt szerez és keresz-
tel, mint János – noha Jézus maga nem keresztelt,
csak a tanítványai –, elhagyta Júdeát, és vissza-
tért Galileába, így keresztül kellett mennie Sza-
marián. Odaért Szamaria egyik városához, Szi-
karhoz, ez annak a földnek a közelében volt, ame-
lyet Jákob fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob
kútja. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál.
A hatodik óra felé járt az idõ. Egy szamariai asz-
szony odament vizet meríteni. (Jn 4, 1–7)

A szövegrész bevezeti a párbeszédet. Bár na-
gyon valóságosnak tûnik, több szerzõ kételkedik
történeti hûségében: Szamarián nem kell ke-
resztülmennie annak, aki a Jordán völgyében is
felfelé haladhatna Galilea felé, bár azt az utat
forróbbnak, kellemetlenebbnek tartották.79 A
szinoptikusoknál pedig ellenkezõ elõjelû törté-
neteket olvasunk arról, hogy Jézust nem fogad-
ták be a szamariaiak, de õ leinti tanítványait,
mikor azok meg akarják büntetni õket. Jézus-
nak Szamariához való viszonya tehát másként
tûnik fel a szinoptikusoknál, mint Jánosnál. Ez
legalábbis összetett kérdés. 

A kút földbe ásott aknája nem emelkedett ki
kávával, s a mai napig beazonosítható, bár mai
állapotában kútháza van. Érdekes módon ere-
deti formájának bizonyos hagyománya is meg-
õrzõdhetett vagy felújult, mert a középkori áb-
rázolásokkal szemben (például a Magyar Anjou
Legendárium 1320/40 körüli ábrázolásán80)
Veronese hires XVI. századi képén is kávátlan,
alig jelzett, a föld felszínébõl alig kiemelkedõ
kút Jákob kútja.81
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71 Flanagan, N. M., OSM: Az evangélium János szerint és János levelei, i. m.  72 Dr. Lenkeyné dr. Semsey K.: János
evangéliumának magyarázata, i. m. 48–49.  73 Farkasfalvy D.: Testté vált szó..., i. m. 132.  74 Dr. Lenkeyné dr. Semsey K.:
János evangéliumának magyarázata, i. m. 47.  75 Gál F.: János evangéliuma, i. m. 89.  76 Chennattu, R.: Nõk az egyház
küldetésében..., i. m. 13.  77 Wolff, H.: Jézus, a pszichoterapeuta, i. m. 112.  78 Az idézett bibliai szöveg a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat fordítását veszi alapul.  79 Lenkeyné Semsey K.: A nõk az Újszövetségben, az Újszövetség a nõkrõl.
Budapest, 1993, Kálvin Kiadó, 76.  80 www.oszk.hu/.../virtualis/3kodex/mal/n59.jpg  81 Die Bibel in Bildern.
Schatzkammer der Malerei. Köln, 1987, Naumann&Göbel, 176–177.
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A helyszín világosan van leírva, illetve az idõ-
pont és a szereplõk is: eltávoznak a tanítványok
(ez csak a következõ szakaszban válik világossá,
mintegy magyarázatul), Jézus egyedül marad,
és egy szamariai asszony érkezik. Nem tudjuk,
melyik városból, Szikarból vagy Szamariából, a
„szamariai” általánosabb megjelölés. De azt
tudjuk, hogy vízért jön, Jézusról pedig azt, hogy
elfáradt az úttól. 

A jelenet tehát nagyon valóságos, természe-
tes. Ebben az életszerû helyzetben indul a pár-
beszéd a két szereplõ között. 

A beszélgetés vizsgálata

– A kontaktus felvétele: Jézus egyszerû kéréssel
fordul az asszonyhoz. Az ezzel teremtett szi-
tuáció elõször is természetes (meleg van,
nincs korsója, az asszonynak van, és ez nõi
munka), másrészt maga a megszólítás ténye
barátságos (nem szokás zsidóknak megszólí-
tani szamariaiakat, mert elutasítják õket). A
megszólítás tartalma ennél is több: Jézus saját
rászorultságát fejezi ki, bízza a másik jóindu-
latára, ezzel egyenrangúvá teszi (egyébként
nincs a beszélgetésben leírva, hogy egyáltalán
kapott volna vizet, ez talán azt is jelenti, hogy
szomjúsága nem volt követelõzõen kínos). A
szokástól eltér, és ezzel „helyzetbe hozza” a
másikat is: az nem tud rutinosan reagálni.

– A kontaktus felvétele az asszony oldaláról: Az
asszony kérdez. Kérdésében csodálkozás van,
nem úgy történik találkozása az idegen férfi-
val, mint várta. A meglepõdést az okozza,
hogy viselkedése a szokásostól eltérõ: általá-
ban nem történt meg, hogy zsidók leeresz-
kedjenek a szamariaiakhoz. Jobb is erre rá-
kérdezni: véletlen-e, észrevette-e a másik, mi
van e mögött? Kérdésében megjelenik a
mindennapi megszokott és az ettõl való elté-
rés: „Te zsidó, én szamariai, és szakadás van
köztünk.” Ugyanakkor egy definíció is ez: ki-
ki azonos a népével, vallásával. Ez az elsõ ön-
definiálás és a másik számára is egy lehetsé-
ges megközelítés: te a néped, a nyelved, a
vallásod vagy. 

– Elbizonytalanítás (2). „Nem jók a definíció-
id.” „Ha ismernéd...” Tehát nem ismered,
sem engem, sem „Isten ajándékát”. Az állí-
tás megint elbizonytalanítást céloz. Az asz-
szony válaszul a szokatlan helyzetre a meg-
szokottat említi, bár kérdésként, de mintegy
szabályként, és ezzel szinte lehetõséget ad
annak visszaállítására, ami biztonságosan
bevett szokás. Most Jézus továbbmegy a
helyzet szokatlanságának létrehozásában:
„Nem az vagyok, akinek gondolsz, definiálsz,
aminek látszom... Akkor ki vagyok?” Megint
kaput nyit, most az érdeklõdés felé. „Lehet-
ne tudnod, amit most nem tudsz... Hogy ki
vagyok.” 

– Másrészt van itt valami, „Isten ajándéka”,
amely egyértelmûen transzcendens és pozitív,
„amely élõ vizet jelentene neked, és ez elérhe-
tõ számodra. Vagyis kaphatnál valamit, ami
ajándék. Hogy mit, az is titokzatos, szimbó-
lum, de egyértelmûen pozitív: víz (szüksé-
ges), élõ (az élettel kapcsolatos, az életet szol-
gáló, életre vezetõ).” Élõvíz: ez szokatlan szó-
kapcsolat, valamennyire érthetõ, talán, hogy
nem állott víz, esõvíz, hanem forrásvíz, de a
kifejezést ebben az értelemben használták.82

A szó különlegessége is érdeklõdést kelt.
– Még egy rejtett utalás: „Ha ismernél engem,

akkor most mást tennél: kérnél, hogy adjak
neked.” Vagyis Jézus saját mûködési mintáját
kínálja követésre: õ is kért, olyat, amit reálisan
kaphat, és az asszony kérhetne olyat, amit re-
álisan kaphatna. 

– Kísérlet (2.) a biztonság visszaállítására:
Nincs vödröd, a kút mély – két realitás szem-
beállítása Jézus ajánlatával. Ez egyben az élõ-
víz szimbolikus kifejezésének egyszerûbb,
mindennapi értelmet próbál adni. Ellent-
mondást lát saját értelmezése és az elhang-
zott szavak (ajánlat) között. Az ellentmon-
dást esetleg abban látja feloldódni, ha Jézus
nagyobb Jákobnál, az õsatyánál. Nagyobb: va-
gyis patriarchánál is nagyobb, amire nincs
példa a történelemben, esetleg Mózes jöhet-
ne számításba. De esetleg olyasmi csodát el
lehetne képzelni, mint Mózes vízfakasztása. 

82 Lenkeyné Semsey K.: A nõk az Újszövetségben..., i. m. 77.
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– Itt nyílik egy új szint az asszony számára, sa-
ját vallásos meggyõzõdése alapján: Jákob em-
lítése a csodák lehetõségét eleveníti fel, a
transzcendenshez való közvetelen kapcsoló-
dás lehetõségét, s emögött más, az Írásban le-
írt esetek képe merülhet fel, amikor a transz-
cendenssel kapcsolatban lévõ õsatyák a nép-
nek enni-inni adtak. Az asszony valóban el-
szakad a mindennapiság szintjétõl, de saját
világképének megfelelõen, vagyis saját világ-
értelmezésének biztonságában értelmezve a
hallottakat. 

– Másrészt Jákob említése a közös õsatya em-
lítése is: akkor még nem váltak külön a sza-
mariaiak és a zsidók. Az asszony megint azt
a kérdést érinti, amely elsõ megszólalásánál
is jelen volt: „Te zsidó, én szamariai”, ket-
tõnk közt szakadék – és közben kapcsolat?
Itt most új definíció jelenik meg: „Közös õs-
atyától származunk, tehát van közünk egy-
máshoz.” Akár úgy is, mint egyenrangú le-
származottaknak. Vagy provokatív ez a kér-
dés: az „õsatyánk” érthetõ úgy is, mint aki a
szamariaiaké, hiszen ott van náluk a Jákob-
kút, és a hagyomány is az övék. Vagy gúny le-
het benne, hitetlenkedés, hiszen képtelen-
ség, amit Jézus állít. A „csak nem vagy tán
nagyobb” fordulat köznapiságával, negatív
bevezetésével az utóbbi értelmezés érzelmi
körét mozdítja meg. 

– Megkülönböztetés: két szintet elválasztó. Jézus
elválasztja a két értelmezési síkot: ez a víz – az
a víz. „Ez a víz, a látható, itt iható, amit kér-
tem... ez olyan, ami után újra megszomjazik,
aki issza.” Olyan momentumot emel ki a víz
tulajdonságai közül, amely a kiszolgáltatott-
ságot és mulandóságot hangsúlyozza. A másik
víz ezzel szemben nem mulandó, és ezt még
egy kifejezéssel megerõsíti: „örök életre szö-
kellõ” vízforrás. Erõs, mozgalmas és élõ kép:
innen szökell az örök életbe. Az értelmezést
ezzel egyértelmûen transzcendens irányba vi-
szi, és tiszta helyzetet teremt, a választás le-
hetõségét élesíti. Ugyanakkor ismét említi az
„én adok” kifejezést, ami az ígéretet, a lehetõ-
ség érzését erõsíti a hallgatóban. 

– Szimmetrikus nyitottság: az asszony kérése. A
kérés most kifejezett, de indoklása még min-

dig a két szint összekeveredésérõl tanúskodik.
Jézus transzcendens értelemben ajánlja a vi-
zet, az asszony pedig a kútra járás és szomjú-
ság e világi fáradalmait és szenvedését kíván-
ja megoldani vele. 

– A párbeszédben ettõl a pillanattól látszik
mindkét oldalról azonos nyitottság. Az asz-
szony is kért, ezzel õ is kiszolgáltatódott,
szükségét fedte fel, és bizalmat fejez ki a má-
sik jóindulata iránt (hogy az adni fog).

– Jézus intervenciója: Mivel az asszony tovább-
ra is ragaszkodik a két szint keveredéséhez, és
úgy tûnik, ezzel a biztonságához is, ezért Jé-
zus intervenciót alkalmaz. Intervenciója,
mint minden ilyen eszköz, azt a célt szolgál-
ja, hogy a másikat segítse kimozdítani abból,
ahol megragadva lebénult. Az asszony erre
akkor adott felhatalmazást, amikor kért. Ez
egyben a szerzõdéskötés pillanata is. Kér te-
hát, hogy kapjon, megtehetõ, ami ehhez segí-
ti hozzá.

– Az intervenció kényes terület elõhozását cé-
lozza. „Hívd férjedet, és jöjj” – ez a helyzet az
Ószövetségbõl ismert, amikor a Bírák könyve
13,2–24 szerint az angyal hírül adja Sámson
születését Mánoahnak és feleségének. Ott is a
városon kívül, a mezõn történik a találkozás
Isten embere és egy asszony közt, és az asz-
szony ott is elfut, és a férjét hívja. Tehát az in-
tervenciónak van egy veretes, vallási hagyo-
mányokra utaló formája is. 

– Ugyanakkor egy olyan terület tisztázását is
szolgálja, amely végig ott van a háttérben: fér-
fi és nõ beszélget, tanúk nélkül, elhagyott he-
lyen. A visszatérõ tanítványok majd meg is le-
põdnek, hogy Jézus asszonnyal beszélget,
mert a helyzet szokatlan. Azért is, amit a kö-
rülmények jelentenek (intim helyzet), és
azért is, mert az asszonyokat általában nem
becsülték sokra a komolyabb, elvontabb té-
mák megbeszélése, tanítása terén. A férj em-
lítése, hívása kizárja a férfi-nõi dinamizmus
kettejük közti mélyülését, illetve világos hatá-
rokat rajzol. Ahogy a beszélgetés elsõ részé-
ben éppen a határok átlépése volt az interven-
ció, úgy most a határok keresése. 

– Kísérlet a menekülésre: az asszony féligazság-
gal válaszol. Részben igaz, amit mond, rész-
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ben nem. Elkötelezõdött Jézus ajánlatának
megszerzésére, kérte is tõle, másrészt a szá-
mára kellemetlen kérés – hozza a férjét – ki-
kerülendõ. Nem azt mondta, hogy özvegy,
sem azt, hogy elvált vagy leány, hanem hogy
„nincs férjem”. Ezzel némi zavart feltár életé-
nek errõl az oldaláról, de nem részletezi: hagy
egy utat, hogy ez homályban maradjon. Visel-
kedésében egyfajta kettõsség érezhetõ: ahogy
értette is, nem is Jézus szimbolikus beszédét,
úgy most igazat is mond magáról, meg nem
is. Ugyanolyan leragadás érezhetõ itt is. Nem
utasítja el a kérdést, kérést, de nem is tárja fel
az igazságot. Mezsgyén van, a kettõ között: itt
sem, ott sem, itt is, ott is. 

– Tiszta helyzet teremtése: Jézus a közölt féligaz-
ságot tisztán kibontva kimondja. „Öt férjed
volt, s akid van, az nem férjed.” Ez a pont ke-
mény: szembesítés, konfrontáció. Napvilágra
hozza, amit az asszony rejtegetett, amit nyil-
ván szégyellt, de mindenképpen homályban
tartott. Ami itt meglepõ, hogy mindehhez
nem társul minõsítés, értékítélet. Vagyis olyan
kontextusban hangzik el az igazság, hogy az
nem ítél, nem zár ki, nem utasít el. A valóság
feltárulása ilyen módon nem kelt védekezést,
hiszen nincs támadás. Az elfogadó, békés lég-
körben elhangzó-megjelenõ nehéz igazság
tiszta helyzetet teremt, és energiát szabadít
fel: azt az energiát, amely a rejtegetéshez volt
szükséges. 

– Sõt, Jézus nemcsak az asszony életének meg-
jelent vonatkozásait nem ítéli el, hanem kü-
lön kiemeli, hogy „így igazat mondtál”: ami
azt jelenti, hogy ebben a tisztább értelmezés-
ben értve igaz, amit az asszony mondott. Ez-
zel a kettõs, homályba takaró fogalmazásból
kiemeli és egy tisztább kommunikáció világá-
ba hozza az asszony szavait, de ezzel együtt õt
magát is. Vád helyett („nem mondtál teljesen
igazat”) átértelmezi az elhangzottakat: „Amit
mondtál, ebben az (általam megvilágított) ér-
telemben a teljes igazság.” Ez a szemlélet a
másik mondatainak nem a tartalmát vizsgál-
ja, hanem a mondatot mint bóját kezeli,
amelyhez hozzá vannak kötve a mélyben nem
látszó súlyok, melyeket nem jelez a bója, de
feltételezi õket. E súlyok megérintése-kitapo-

gatása a bójával jelzett hely megismeréséhez
tartozik. A hozzá kötött súlyok megtalálása
nem tette hamissá az asszony mondatát, ha-
nem igazabbá, mélyebben igazzá.

– Ebben az elfogadó légkörben tudja magát is
elfogadni és újradefiniálni az asszony. Akkor
õ, akinek öt férje volt, és most nem férje van,
nem egy megvetendõ és bujkálásra kénysze-
rült senki, hanem egy személy, a másik sze-
mély mellett, figyelmet és tiszteletet kap, a
gyengédség árnyalatával. Csak a gyengéd sze-
retettel teli elfogadó légkörben vagyunk képe-
sek úgy látni magunkat, ahogyan vagyunk: ek-
kor merjük elengedni a védekezés és a szé-
gyen mechanizmusait. Ez az élmény önmagá-
ban új látást, új szemléletet ad. 

– Újradefiniálás, új biztonság: Az asszony meg-
találja Jézus új identitását: „Látom, próféta
vagy.” Azzal az állítással, hogy „ha ismernél”,
most azt szegezi szembe, hogy „rájöttem, ki
vagy”. Az értelmezés figyelembe veszi Jézus
addigi szavait, amelyek egy transzcendens
háttér megnyitására irányultak. Ugyanakkor a
„látom” szó tapasztalatot jelez: „Az a tapasz-
talatom veled, hogy úgy viselkedsz, mint gon-
dolom, a próféták. Te is egy ilyen vagy.” Itt te-
hát bezárni látszik egy kinyílt kaput, amelyet
Jézus a 2. szakaszban nyitott: „Azt hiszed, tu-
dod, de nem tudod, ki vagyok.” „Már tudom,
ki vagy, ez a kérdés már nem kérdés.” 

– Ezzel a definícióval viszont az asszony új biz-
tonságot teremtett, amelyben már tud mo-
zogni: ha Jézus próféta, akkor a vallással kap-
csolatos dolgok tartoznak hozzá. A legfonto-
sabb kérdésként veti fel azt, ami a szamaritá-
nusokat és a zsidókat elkülöníti: Hol kell
imádni az Istent? Ezzel ismét felveti az õt
foglalkoztató kérdést az elszakadás, elkülönü-
lés, szakadék témájáról. Ebben a kérdésben az
is benne foglaltatik: Melyik tanítás a helyes –
hol kell imádni Istent?

– Eloldás a kérdés szintjérõl: Jézus válasza elõször
is közvetlen, bizalmat kérõ: „Hidd el nekem...”
Ez az odafordulás a legkomolyabb tiszteletet
fejezi ki. Ebbõl még inkább látszik, hogy nem
ítélte el, mint elõbbi szavaiból. Tanítja és taní-
tásra méltatja az asszonyt, ami nemcsak az asz-
szonyi és szamariai mivolttal szembeni, a kor-
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ban bevett magatartásformák semmibevétele,
hanem a bûnös állapoton is átlép. 

– A válasz nem foglal állást az asszony által fel-
vetett kérdésben. Az ebben a formában nem
megválaszolható, mert az asszony olyan di-
menzióban él, ahol a vagy-vagy igazsága érvé-
nyesül. Jézus ezzel szemben megint egy má-
sik dimenziót nyit: új idõt, új órát hirdet,
amely már itt is van. Ebben az új idõben nem
helyen imádják az Atyát, hanem lélekben és
igazságban. Ezzel elold a kérdés/probléma fe-
szültségétõl, és másra irányítja a figyelmet.
Sem ez, sem az nem a helyes, hanem a ho-
gyan: lélek és igazság. Az igazság pedig már az
elõbbi szakaszban megjelent, odavette az asz-
szonyt azok közé, akik igazat mondanak, fél-
igazságot közlõ mondatának feltárásával. A
szakadás helyébe tehát olyan szintet állít,
ahol nincs szakadás.

– Mivel Jézus kimondta az igazságot, és ez fel-
szabadította az asszonyt, ezért itt az Isten
(Atya) imádásának helye nyílt meg. Az itt és
most pillanatának hangsúlya erõsödik, amikor
azt mondja: az óra már itt is van.

– Ugyanakkor Jézus is kitér a két fél közti kü-
lönbség megnevezésére: „Isten, akit ti nem is-
mertek – akit mi ismerünk.” Ez ismét vissza-
utal arra, ahogy a beszélgetés 3. szakaszában
kinyitott egy kaput: „Ha ismernél...” Ezt az
asszony a próféta megnevezéssel bezárta, de a
kapu most újranyílik, Istenre vonatkoztatva.
Jézus emlékezteti rá: „Nem tudod, nem isme-
red, pedig azt hiszed, hogy ismered és tudod.” 

– Az itt és most pillanatának megteremtése, és
a „nem tudod, pedig azt hiszed, hogy tudod”
kimozdító hatása az abszolút jelenbe hozza
az asszonyt. 

– Megszólal a mély-én: Ez az elsõ alkalom a be-
szélgetés alatt, amikor az asszony nem kér-
dez, nem reagál, felel vagy kér, hanem vallo-
mást tesz, belsõ meggyõzõdésérõl vall. Az ed-
dig kérdezõ, kérõ, magát takargató asszony
személyiségének mélye szólal meg: „Tudom.”
Ez nem egyszerûen hit, hanem mély meg-
gyõzõdés, olyasmi, amelyen alapszik az em-
ber élete. 

– Ez a meggyõzõdés arra irányul, hogy eljön a
Messiás, és tudtunkra ad mindent. Ebben

benne van egy olyan Isten képe, aki nem
hagyja magukra híveit, hanem Messiást küld
hozzájuk, és tanítja õket, nem hagyva õket
bizonytalanságban, tévedésben. Olyan valaki
eljövetelében, tehát létezésében hisz, aki
„mindent” tudtunkra ad, vagyis a töredezett,
bizonytalan létet teljessé és értelmessé teszi.
Ezek szerint az asszonyban a töredezettség
megtapasztalása mögött mélyen ott él a vágy
és a tudás arról, hogy ez nem a végleges álla-
pota mindennek, illetve a segítség biztos re-
ménye. 

– Ez a biztos, reményteli, mélyrõl fakadó tudás
a személyiség magjának megnyilvánulása, az
itt és mostban megszületõ biztonság, amely
eloldódott az eddigi, felületesebb biztonsá-
goktól és béklyóktól, s szabadon tud megnyil-
vánulni. 

– Jézus bizalma, elfogadása az asszony iránt, a
tanításba való bevonása, a tanított igazság
szabadságot és mélyebb értelmû Isten-képet
jelentõ szavai tették lehetõvé, hogy az asz-
szony eljusson saját lelke mélyére, és ott biz-
tos, reményteli tudást találjon, amely találko-
zik azzal a világgal, amit Jézus közvetít neki.
Identitása ezáltal egészen új alapokon fogal-
mazódik újjá: eljutott belsõ forrásáig, az élõ-
vízig, amelyet Jézus ígért neki.

– Az identitás megnyilatkozása: Jézus kimondja,
ki õ. Vallomást tesz õ is, válaszul az asszonyé-
ra. Amirõl elõbb azt mondta, „ha ismer-
néd...”, amirõl azt mondta: „ti nem ismeri-
tek”, most feltárja az asszonynak: „Én vagyok
az.” Válaszul az asszony magára találására Jé-
zus is feltárja saját identitását.

– Ennek formája, az énközlés ószövetségi ala-
pokon áll. Jahve szólt így Mózeshez a csip-
kebokorból. A mondat folytatása azonban új
értelmezést ad: „Aki veled beszélek.” A
mondat elsõ és legfontosabb értelme, hogy
a Messiás, akirõl az asszony vallott, az, aki-
vel õ beszél: itt és most. A másik értelme,
hogy a Messiás az, aki beszél, kapcsolatban
van vele. 

A beszélgetés menete alapján a következõ
vázlatos szerkezetet állítom fel: 
1–5.: A bizalom légkörének megteremtése
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6. A szerzõdés alapja – kérés, elkötelezettség
7. Intervenció
8–9. Konfrontáció
10. A saját identitás újradefiniálása, leragadás
11. Intervenció
12. A saját identitás újradefiniálása
13. Válaszul a saját identitás kimondása, a szer-

zõdés teljesülése

A szupervízióra emlékeztetõ sajátosságok:
– egyenlõség, kölcsönösség vezetett és vezetõ

közt
– elbizonytalanítás: kimozdítás a megszokott

látásból 
– nyitás: csodálkozásra, vágyra késztetés
– mintamûködés: kérek, te is kérhetsz
– a helyzet tisztítása, tiszta döntéshelyzet elõ-

készítése
– intervenció
– konfrontáció
– szerzõdéskötés, a szerzõdés kereteinek betar-

tása
– itt és most, a pillanat valósága
– módszer: „a természet síkjáról áttér a termé-

szetfölöttire”.83

A beszélgetés hatása 

Közben visszatértek tanítványai, s meglepõdtek
rajta, hogy asszonnyal beszélget. De egyikük sem
mondta: „Mit akarsz tõle?” Vagy: „Miért beszél-
getsz vele?” Az asszony otthagyta a korsóját, siet-
ve visszatért a városba, és azt mondta az embe-
reknek: „Gyertek, van itt egy ember, aki mindent
elsorolt, amit csak tettem. Õ volna a Messiás?”
Az emberek kitódultak a városból, és odasereglet-
tek hozzá. (Jn 4,27–30)

Az asszony otthagyva korsóját elfut a városba.
Erõs érzelmi hatás alatt áll, siet, dolgait elhagy-
va, közlésvágy, megosztásvágy, lelkesedés van
benne. Megosztja, amit a leginkább meg tud
fogni a vele történt eseménybõl: „Mindent el-
mondott, amit csak tettem: vagyis ismeri az éle-
tem folyását, és ez nem nyomasztó, hanem
megrendítõ, felszabadító, kommunikációra sar-
kalló élmény.” 

Ez a felszabadultság, amely átüt a szövegen,
és amely azonnal egy közösségi gesztus felé
mozdít: kommunikációt indít, kontaktusfelvé-
telt és mögötte osztozásvágyat. A magát elfelej-
tõ lelkesedés, amelyet fõként a korsó ottfelejté-
se mutat, a beszélgetés átfordulása akcióba a
szupervízió katartikus pillanataiból is ismerõs.

Másfelõl a szupervízió számára alapvetõ fon-
tosságú, hogy ne szakadjon el a szakmai, mûkö-
désbeli valóságtól, és a feldolgozás végén vissza-
kapcsoljon oda. A valóság, az élethelyzet termé-
szetes megjelenése és a szupervízióban történ-
tek bele/visszakapcsolása a mûködésbe a szu-
pervízió célja.

A pillanat sokak fantáziáját megragadta, és
úgy találják, hogy az asszony, aki esetleg éppen
azért ment délben a kúthoz, mert a közösségbõl
kirekesztett személy volt, most megváltozva sa-
ját maga áttöri az emberektõl elválasztó falat,
és kontaktusba kerül velük: a vele történt válto-
zás legfontosabb jele éppen a megváltozott
kapcsolat az emberi közösséggel. 

A beszélgetés értelmezése 

Közben a tanítványok kérték: „Mester, egyél!” De õ
azt felelte: „Van eledelem, csak nem tudtok róla.”
A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás közt:
„Csak nem hozott neki valaki enni?” Jézus erre
megmagyarázta: „Az én eledelem, hogy annak aka-
ratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit
rám bízott. Vagy nem így beszéltek: Még négy hó-
nap, és itt az aratás? Nos, azt mondom nektek:
Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szán-
tóföldeket: már megértek az aratásra. Az arató már
most megkapja bérét, s termést gyûjt az örök életre,
hogy együtt örüljön, aki vet, azzal, aki arat. Mert
igaza van a szólásmondásnak: Más vet és más arat.
Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok,
amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, s ti
az õ munkájukba álltatok bele.” (Jn 4, 31–38)

A tanítványokkal is – szinte ismétlõdve – az
elõbbi beszélgetés két szintje zajlik: a természe-
tes, látható szint (étel, evés) és a spirituális
szint („Van eledelem, az pedig az, hogy teljesí-
tem Atyám akaratát”). Ugyanígy: „Négy hónap

83 Gál F.: János evangéliuma, i. m. 93.
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van még az aratásig, mondjátok ti, s ez a prak-
tikusan látható valóságos idõ – de már itt is van
az aratás ideje, nem a gyakorlati értelemben,
mondom én.” A két szint kétszer is elválik egy-
mástól, egymást felerõsítve, a láthatóból a nem
láthatóba átkapcsolva. 

Jézust ez a párbeszédrész is úgy mutatja be,
mint aki tudatosan kimozdítja beszélgetõpart-
nereit vélt biztonságukból, mindennapi rutinja-
ikból s ezáltal szokott gondolatmenetükbõl. Új
szemszöge tágasságot teremt, fellazít, elold, és
folyamatosan kaput nyitogat a spirituális di-
menziónak. 

Ha párhuzamot vonunk, akkor ez a csoportos
szupervízió helyzete volt: van is a jelenetben
egy csoportdinamikai helyzet, amikor Jézus szö-
vegére nem nyíltan felelnek, hanem egymás kö-
zött reagálnak rá, és Jézus csak sejtheti, bele-
hallgatva, mi történik köztük. Itt maga idézi,
szólaltatja meg tanítványait („Vagy nem így be-
széltek?”), és erre felel meg. Ekkortól meg is
szûnik a dialógus, és elõadásba, tanításba len-
dül, nagy távlatokba, összefüggésbe állítva a je-
lenlévõk munkáját, életét.

Következmények 

Abból a városból sokan hittek benne a szama-
riaiak közül, az asszony szavára, aki tanúsítot-
ta: „Mindent elsorolt, amit csak tettem.” Ami-
kor a szamariaiak odaértek hozzá, kérték, hogy
maradjon náluk. Két napig ott is maradt. S az õ
szavát hallva még többen hittek benne. Meg is
mondták az asszonynak: „Most már nem a te
szavaidra hiszünk, mert magunk is hallottuk, és
most már tudjuk, hogy valóban õ a világ Üdvö-
zítõje.” (Jn 4,39–42)

A rész a saját tapasztalat, a saját tanulás folya-
matát ábrázolja. A tanúét, aki elõször tapasztal-
ta, hogy „Jézus a világ Üdvözítõje”, vagyis az övé
is, és a szava hatására elinduló „szamariaiakét”,
akik „még többen” saját tapasztalatot szerezve
mind hisznek, mert „magunk is hallottuk”. 

A szupervízió a felnõttek számára egyedül ha-
tékony tapasztalati tanulási formának megfele-

lõen úgy mûködik, hogy a benne részt vevõk sa-
ját addigi tapasztalataihoz kapcsolódva, azokkal
integrálódva tud új (ön)ismeretre, szemléletre
segíteni. A szamariaiak mondata: „Magunk is
hallottuk..., tapasztaltuk, átéltük, amit elõször
te közvetítettél, és ezért hiszünk: az változtatta
meg a hitünket, szemléletünket, hogy magunk
is átéltük, amirõl beszéltél.” A szamariaiak szá-
mára a szamariai asszony hitelesítõ, lelkesítõ ta-
nú volt, aki a kezdeti lökést adta ahhoz, hogy
merjenek belebocsátkozni egy saját tapasztalati
tanulási folyamatba. A szakasz sokak szerint a
korai jánosi közösségekben élõ nõi teológusok
és misszionáriusok (nõ-apostolok) jelenlétét
igazolja.84

ÖSSZEGZÉS

A szupervíziós folyamatot vizsgálva néhány
olyan csomósodási pontot vettem szemügyre,
amelyek a folyamatban részt vevõk számára
transzcendens élményt nyújtanak, vagy egysze-
rûen: a transzcendens valóság tudatában mû-
ködnek. Bár állásfoglalásom szerint minden se-
gítõmunka eleve természetfölötti háttér elõtt
zajlik, a szupervízió különösképpen, összetevõi-
ben is többféleképpen kapcsolódik a látható va-
lóságon túlra. 

A kereszténység és a szupervízió néhány kö-
zösnek látszó sajátosságát áttekintve nyolc
olyan elemet találtam, amelyet részletesebben
is megvizsgáltam. Ezután az evangéliumi taní-
tásból egy párbeszédet elemeztem részletesen,
abból a szempontból, hogy milyen párhuzam
van a szupervízió mûködése és Jézus gyakorlata
között: két, alapvetõen dialogikus formában
zajló és változást célzó folyamatot hasonlítot-
tam össze. 
A további kutatás irányulhatna Jézus más, szu-
pervíziósnak tûnõ „módszerére”, olyan, új né-
zõpontot megjelenítõ eszközre, mint a példabe-
széd, a paradoxon stb., illetve meg lehetne vizs-
gálni a Nikodémussal zajló párbeszédet is, mint
egyfajta megakadást, ahol a végeredmény nem
a kívánt-célzott változás lett.85

71EMBERTÁRS
2011 / 1.

84 Chennattu, R.: Nõk az egyház küldetésében..., i. m. 15.  85 Itt szeretném kifejezni köszönetemet Székelyné Kováts Eszter-
nek, Sárvári Györgynek és Keserû Károlynak a tanulmányhoz fûzött reflexióikért: szakmai segítségük inspiratív és eligazító volt.
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