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„Mama, ölelj meg! Mama, ölelj meg, 
kérlek!” – esdekel édesanyjának egy ki-
lencéves kislány epekedő tekintettel, a 
padlón ülve, a Dorota Kedzierszawaska 
rendezte Varjak (Wrony) című film 
(1994) utolsó jelenetében. Hogy „ma-
ma” végül megölelte-e (képes volt-e 
megölelni) a kislányát, nem derül ki a 
filmből. Az egész film alapján inkább 

az a benyomásunk, hogy a gyakran el-
hangzó „Mama!, Mama!”-esdeklés most 
utoljára sem talált visszhangra. Annál 
váratlanabb, hogy ebben a kislányban – 
ha némi tétovázás után is és jogos düh 
ellenére – visszhangra talál egy kétéves 
kislány „Mama!, Mama!”-esdeklése (akit 
egy napra „elvitt” a szüleitől), és oda-
megy hozzá, és megöleli őt.  

Úgy tűnik, hogy az ember már na-
gyon fiatal korában és annak ellenére, 
hogy alapvető dolgokat (hogy tartoz-
zon valakihez, hogy szeressék) kell nél-
külöznie, képes arra, hogy mások sorsát 
(ha rövid időre is) magára vegye. Erő-
teljes igényként megszólítja őt a másik 
ember sorsa, és ő képtelen arra, hogy 
ezt a megszólítást figyelmen kívül hagy-
ja, vagy megmásítsa. Ezt akarja sugallni 
e kötet címe, a Megmásíthatatlan jogigény.  

De miként lehetséges ez? És ho-
gyan lehet a gyermeket, az embert 
megóvni attól, hogy visszaéljenek ezzel 
az érzékenységével? Többek között 
ezekre a kérdésekre keres és ad választ 
a kontextuális szemléletmód, amelyet a 
magyar származású amerikai terapeuta, 
Böszörményi-Nagy Iván dolgozott ki 
kollégáival együtt.  

A kontextuális szemléletmódot 
leginkább a gondos felelősség jellemzi 



584 VARIA 

azok iránt, akik lelkileg súlyosan szen-
vednek az őket ért sérelmek és/vagy 
mások szenvedései miatt, illetve azok 
iránt, akik komoly konfliktusokba 
bonyolódtak. Ez a szemléletmód az 
elmúlt évtizedekben sok nyugat-euró-
pai, mindenekelőtt hollandiai segítő-
foglalkozásúnál és lelkipásztornál ta-
lált visszhangra. Most erdélyi és 
magyarországi lelkipásztorok mélyül-
hettek el benne, hogy segítségével el-
sajátítsák a gondos felelősség lel-
kigondozói alapmagatartását. Ugyanis 
2012-ben – a Hollandiai Protestáns 
Egyház (PKN, Kerk in Actie) és a Ju-
hász István Alapítvány jóvoltából – 
kezdetét vette a magyar nyelvű 
kontextuális szemléletű lelkigondozói 
képzés.  

Már a képzés elején világossá vált, 
hogy a meglévő magyar nyelvű szak-
irodalom – Meulink-Korf, Hanneke – 
Rhijn, van, Aat: A harmadik – akivel nem 
számoltak (Kolozsvár, 2009), Michielsen, 
May – Mullingen, van, Wim – Hermkens, 
Leen: Összetartozásban (Kolozsvár, 2010), 
valamint Böszörményi-Nagy Iván – 
Krasner, Barbara R., Kapcsolatok ki-
egyensúlyozásának dialógusa (Budapest, 
2001) – mellett további forrásokra van 
szükség ahhoz, hogy a komplex 
kontextuális szemléletet jobban értsük, 
annak egyes témáiban elmélyülhessünk 
és a kontextuális lelkigondozás gyakor-
latát még inkább elsajátítsuk. A kötet 
szerkesztői ezt a hármas célt tartották 
szem előtt a lefordítandó szövegek ki-
választásában, és ezt a gondolatmene-
tet követi a szövegek sorrendje is. 

A kontextuális szemlélet jobb meg-
értését szolgálja a Rhijn, van, Aat – 
Meulink-Korf, Hanneke: De Context en 
de Ander. Nagy herlezen in het spoor van 

Levinas met het oog op pastoraat című 
könyv (a szerzők doktori értekezése) 
III. fejezetének 3. és 4. része.  

A 3. rész azáltal, hogy előtérbe állít-
ja Böszörményi-Nagy Iván emberér-
telmezésének egyik központi elemét, 
ti., hogy a másokkal való kapcsolat he-
teronómiája eredendőbb az egyén au-
tonómiájánál, vagyis: az emberi létezés 
intrinzikusan etikai természetű. A 4. 
rész pedig azáltal, hogy rávilágít: a Bö-
szörményi-Nagy szemléletére nagy ha-
tással volt a zsidó származású Martin 
Buber filozófiája, azon belül minde-
nekelőtt a párbeszéd-modell, a viszo-
nyok a priori jellegének és a vétek eg-
zisztenciális voltának gondolata. Vrielink, 
Henk Levinas hozzájárulása a kontextuális 
pasztorációhoz című cikke Emmanuel 
Levinas zsidó származású francia filo-
zófus gondolkodásába nyújt betekin-
tést, ugyanis az, amit Levinas a szub-
jektumról és a szubjektivitásról vall, 
nagy jelentőséggel bír a Böszörményi-
Nagy gondolkodásában is. Vrielink 
rámutat a Böszörményi-Nagy és Levinas 
közötti különbözőségre is: előbbi a 
nem egyenrangú kapcsolatokat tekinti 
aszimmetrikusnak, utóbbi viszont 
minden kapcsolatot annak tekint. Az 
aszimmetria Levinas értelmezésében 
azt jelenti, hogy a másik ember arca, és 
rajta keresztül a Véghetetlen Isten, a jó 
cselekvésére késztet engem – ez pedig 
az ember felelősségének óriási kibőví-
tését jelenti. 

Az egyes témákban való elmélyülést 
segíti a Van Rhijn – Meulijk-Korf 
Kontextuális lelkigondozás című cikke, va-
lamint a fentebb említett disszertáció-
juk (De Context en de Ander) VI. fejeze-
tének 3. része. A szerzők a terápia és a 
lelkigondozás kapcsolatát vizsgálják, és 
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meghatározzák a lelkigondozást – és-
pedig úgy, mint fáradozást az ember 
szubjektivitásának védelmezéséért, va-
gyis, hogy megtartsuk őt Isten Igéje 
mellett. Bakema, Martine a Megbocsátás 
és mentesítés (exoneráció) című cikkében 
keresi, hogy miként használhatjuk a 
megbocsátás fogalmát a kontextuális 
lelkigondozásban, tekintettel arra, hogy 
Böszörményi-Nagy tartózkodik (eluta-
sító) ennek a fogalomnak a használatá-
tól. Ugyanakkor arra is törekszik, hogy 
meghatározza a megbocsátás és az 
exoneráció viszonyát. Melzer, Annette, 
a Meddig hat egy áldás című esszészerű 
írásában egy régi levélben adott atyai 
áldásából kiindulva az exonaráció fo-
galmát és folyamatát hívja segítségül, 
hogy megértse az előttünk járó nem-
zedékek traumatikus élettapasztalatait, 
és ennek során felfedezi a jelen nem-
zedék új szabadságát. Kiss Jenő az 
Amint én is megkönyörültem rajtad című 
tanulmányában azt kutatja, hogy az Is-
tentől jövő bocsánatnak milyen kihatá-
sa van az emberek közötti megbocsá-
tásra, illetve azt, hogy a jóvátételnek 
milyen szerepe van a megbocsátás és a 
bizalom helyreállításának folyamatá-
ban. Michielsen, May, A szülő és a gyer-
mek közötti törés: következmények és pre-
venció című tanulmányában a címben 
megjelölt témát taglalja: leírja a törés 
következményeit; keresi, hogy miként 
lehet e következményeket megelőzni; 
hogy miként gyógyíthatók a törés 
okozta sebek, valamint, hogy miként 

lehet megelőzni a törések bekövetke-
zését a következő nemzedékekben.  

A kontextuális lelkigondozás gya-
korlatának elsajátításában segít Bregman, 
Kees Összekapcsoló beszéd című cikke. A 
lelkigondozás egyik fontos tényezője a 
helyes nyelvhasználat, ugyanis a nyelv-
ben összekapcsoló erő szólal meg. 
Allewijn, Marianne tanulmányának cí-
me önmagáért beszél: Életünk ünnepei. 
Keresztelés és konfirmáció, esküvő és házas-
sági évforduló: lehetőségek a kontextuális lel-
kigondozásra. Melle-Baaijens, van, Eveline 
Kontextuális hitel a pszichiátria területén cí-
mű tanulmánya arra reflektál: miként já-
rulhat hozzá a gondozás társadalmasítá-
sa – az integráció és a rehabilitáció – az 
emberek kontextusainak helyreállításá-
hoz, az összetartozáshoz.  

Az említett cikkeket és tanulmányo-
kat tapasztalt lelkipásztorok és terapeu-
ták írták, akik munkájukat főként a 
kontextuális szemléletmód alapján (is) 
végzik. Ám ez a kötet a lelkipásztorok 
és lelkigondozók mellett fontos lehet 
családterapeutáknak, szociális munká-
soknak, pszichoterapeutáknak és taní-
tóknak – mindenkinek, aki szívén viseli 
a mai társadalom lelki egészségét.   

Köszönet a szerzőknek, hogy hoz-
zájárultak tanulmányaik, cikkeik ma-
gyar nyelvű megjelentetéséhez. Kö-
szönet a fordítóknak és a fordítások 
gondozóinak a fáradozásukért. És kö-
szönet az Exit és a Juhász István Ala-
pítványnak, amely e kötet megjelenését 
anyagilag támogatta. 

Kiss Jenő
 


