
Csak abban a mértékben teljesítjük ki önmagunkat,
amennyire képesek vagyunk feláldozni, feladni és átad-
ni magunkat a világnak, azoknak a feladatoknak és el-

várásoknak, amelyek a világból áradnak felénk, csak
amennyire a külvilág és annak tárgyai fontosak szá-

munkra, s nem mi magunk, a saját szükségleteink,
csak amennyiben feladatot teljesítünk, és elvárásoknak
teszünk eleget, értelmet és értéket valósítunk meg, csak

abban a mértékben valósítjuk meg önmagunkat is. 1

VIKTOR FRANKL

Az alábbiakban az osztrák orvos-filozófus
Viktor E. Frankl (1905–1997) által megalapított
úgynevezett harmadik bécsi pszichoterápiás
irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis
módszertani jelentõségét vázolom a szociális
munka vonatkozásában. A tanulmány alapvetõ
állítása, hogy a logoterápia elmélete és módszer-
tana kiválóan összeegyeztethetõ a kortárs szoci-
ális munka törekvéseivel. Ennek köszönhetõen a
Frankl által kidolgozott segítõszemlélet jól alkal-
mazható a szociális munka elméleti összefüggé-
seinek értelmezésénél és a szakmai gyakorlatban
elõforduló érték- és értelemproblémáknál. A
fenti állítás alátámasztása érdekében a gondolat-
menet a következõképpen alakul: Elõször a
logoterápia és egzisztenciaanalízis témáját rögzí-
tem. Ezt követõen három fontos módszertani el-
vet határozok meg. Majd végül annak a kérdés-
nek járok utána, hogy ezek a módszertani elvek
mennyire egyeztethetõk össze a szociális munka
törekvéseivel.2
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A téma

Viktor Frankl  így fogalmazza meg a logoterápia és egzisztenciaanalízis megkülön-
böztetõ jegyét: „A téma így hangzik: az ember olyan lény, aki az értelem, a logosz
után kutat. Az embernek segíteni az értelem meglelésében a pszichoterápia egyik fel-
adata; viszont a logoterápiának ez az igazi feladata.”3 Az idézet rész három fontos ál-
lítást tartalmaz: a) Az ember logosz, értelem után kutató lény. b) A logoterápia fel-
adata nem más, mint az értelem meglelésében nyújtott szakmai segítségnyújtás. c)
Különbség van pszichoterápia és logoterápia között. Az elsõ állítás a logoterápia ant-
ropológiai és motivációelméleti alapját fogalmazza meg, vagyis Frankl szerint az em-
ber alapvetõ „humánspecifikus” törekvése nem az élvezet vagy a hatalom, hanem az
értelem akarása. A második állítás a logoterápia és egzisztenciaanalízisnek mint se-
gítõfoglalkozásnak a kiemelt célját és feladatát rögzíti, vagyis egy olyan pszichoterá-
piai, tanácsadói, szociális esetkezelõi, pedagógiai, lelkigondozói stb. gyakorlatról
van szó, amely az értelem akarásának igényére épül. Végül a harmadik állítás alap-
ján különbséget tehetünk pszichoterápia és logoterápia között. Ez utóbbi állítás,
Frankl írásait figyelembe véve, kétféleképpen értelmezhetõ. A szakirodalom által be-
vett egyik értelmezési lehetõség a logoterápia és egzisztenciaanalízist pszichoterápi-
ai irányzatként kezeli, amelynek a sajátossága az értelemproblematika kidolgozása.
A Frankl által sokszor hangsúlyozott másik értelmezés szerint a logoterápia a pszi-
choterápia kritikai szempontú kiegészítése, amely a mindenkori segítõi elméletet és
gyakorlatot filozófiai, antropológiai és pszichológiai vonatkozásaiban egyaránt szem-
léli, és a bennük tetten érhetõ redukcionista eljárások (naturalizmus, pszichologiz-
mus, materializmus stb.) kiküszöböléséért harcol.4 E két értelmezés nem zárja ki egy-
mást, sõt, Frankl írásainak olvasása során könnyen arra a megállapításra juthatunk,
hogy az értelemkérdés kidolgozása magától értetõdõen elõfeltételezi a redukcioniz-
musok elleni fellépést és – ezzel párhuzamosan – az emberi jelenség átfogó leírásá-
ra való törekvést.

Módszertani elvek

Fontos kérdésként merül fel, hogy a logoterápia hogyan segít az értelem meglelé-
sében. Felfogásom szerint ennek a kérdésnek a megválaszolásakor nem elégséges
azoknak az eljárásoknak és módszereknek a felsorolása, amelyek egyértelmûen a
logoterápiához köthetõk, mint például a paradox intenció, dereflexió és beállítódás-
moduláció, hanem mindenekelõtt azoknak az általános bölcseleti elveknek a kieme-
lése szükséges, amelyek a logoterápia elméleti hátterére és módszertani vonatkozá-
saira egyaránt rámutatnak, és amelyek módszertani elvekként írhatók le. Legalább
három olyan fontos módszertani elv fogalmazható meg, amelyeknek alapján a
logoterápia alkalmazási lehetõségeire rákérdezhetünk.

a) Antropológiai reflexió. Az egzisztenciaanalitikus logoterápia egyik legfonto-
sabb módszertani elve az antropológiai reflexió.5 Eszerint tudatosítani szükséges azt
a nyíltan megfogalmazott vagy rejtetten érvényesülõ emberképet, amelyre a konkrét
segítõmunka támaszkodik. Frankl tudatosan visszatér egy hagyományosnak nevez-
hetõ háromosztagú antropológiához, amelyben az egyes rétegek, mint a test, lélek és
szellem heurisztikus értelemben különíthetõk el egymástól.6 Innen nézve a
logoterápia és egzisztenciaanalízis „szellemi megközelítésû pszichoterápia”, amely-
nek alapvetõ feladatai közé tartozik az ember sajátosságának hangsúlyozása és a
mindenkori segítõ szakmáknak a szellemi dimenzióval történõ kiegészítése, amely
Frankl szerint mindenekelõtt az ember öndistanciájában, öntranszcendenciájában
és értelemirányultságában érhetõ tetten. Ezek közül antropológiai szempontból a30
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logoterápia számára különösen jelentõs az öntranszcendencia fogalma, amely opti-
mális esetben a mindenkori helyzetben az egyes személy önfelülmúlását teszi lehe-
tõvé. Ennek kiemelkedõ példája lehet a szerelem vagy egy konkrét feladatban, mun-
kába történõ belefeledkezés. Az öntranszcendencia antropológiai törvényszerûségét
szép szavakkal fogalmazza meg Frankl: „Az ember nem azért van, hogy saját magát
megfigyelje, saját magát tükrözze vissza, hanem azért, hogy kiszolgáltassa magát, fel-
áldozza magát, megismerõen és szeretve átadja magát valakinek vagy valaminek.”7

Az öntranszcendencia az öndistancia képességén nyugszik. Ennek jelentõségét
Frankl szakmai credóként fogalmazza meg: „hit az emberi szellem képességében, ab-
ban, hogy minden feltétel és körülmény között képes valahogy a benne rejlõ pszi-
chofizikumtól eltávolodni s önmagát ettõl gyümölcsözõ távolságba helyezni.”8

b) Egzisztenciaanalízis. A másik fontos módszertani elv az egzisztenciaanalízis,
amely Frankl felfogásában elsõsorban a konkrét személy szellemi mivoltára, szabad-
ságára és felelõsségére irányuló elemzést jelent. Martin Heidegger sajátos fogalmát
kölcsönözve állítható, hogy az egzisztenciaanalízisben egy adott személy konkrét
helyzetében megnyilvánuló „egzisztenciáléinak” (kategóriáinak) az elemzésére kerül
sor. Vagyis az egzisztenciafilozófiával ellentétben a kérdés nem csupán az, hogy az
általános és mindenkire vonatkoztatható egzisztenciának melyek a legfontosabb sa-
játosságai, „egzisztenciáléi”, hanem ezek hogyan nyilvánulnak meg a konkrét sze-
mély életében. Ezen a szinten az általános antropológiai reflexió elõvételezett, hi-
szen az egzisztenciaanalízis esetében nem valamiféle metapszichológiai nyelvezeten
megfogalmazott psziché elemzése (értsd pszichoanalízis) zajlik, hanem  az egzisz-
tenciára összpontosító elemzésrõl van szó. Egy olyan elemzés, amely a személy ed-
digi döntéseire, szabadságára (mitõl és mire szabad) és felelõsségére (ki elõtt és mi-
ért) irányul. A terápiás vagy tanácsadói helyzet szókratészi dialógusában megvaló-
suló közös elemzés a szenvedõ és értelemkeresõ személy jelenlegi egzisztenciális ál-
lapotát a jövõbeli döntési és felelõsségvállalási lehetõségeivel szembesíti. Ezért az
egzisztenciaanalízis során a segítséget kérõ személy emberképe is tudatosításra ke-
rül. Mindez azonban nem valamilyen normatív emberkép elõírását jelenti, hanem –
történjen ez akármelyik vallási és/vagy világnézeti összefüggésrendszerben – az ön-
transzcendencia konkrét megélését, az értelemmegvalósítási lehetõségek egyedi le-
hetõségeinek megélését.  A logoterápiában az értelemmeglelés aktív egzisztencia-
analízisben valósul meg, amely az embert értékei felõl szemléli. Vagyis a szellem, a
szabadság és felelõsség egzisztenciáléin intencionális struktúrát értünk, mely
annyit jelent, hogy ezek mindig konkrét és objektív „tárgyiságokra” irányulnak. Eze-
ket az objektív tárgyiságokat Frankl értelemnek (Sinn) nevezi.

c) Értelemközpontúság. Az egzisztencia mellett az „értelem” a logoterápia máso-
dik legjelentõsebb fogalma. Az értelem szó jelentése Frankl számára az élet értelmé-
nek a kérdéskörében sûrûsödik össze. Az ember alapvetõ motivációjának megfelelõ-
en értelemre irányul, vagyis arra törekszik, hogy konkrét helyzetének és egész életé-
nek értelmét lássa. Frankl gyakran parafrazeálja Nietzschét, aki szerint az ember
olyan lény, aki szinte bármit képes elviselni, ha tudja, hogy annak mi a célja, mi az
értelme.9 A logoterápia éppen ebben az értelemkeresésben és értelemmegvalósítás-
ban kíván segítséget nyújtani: „A gyakorlatban a logoterápia legfõbb feladata az,
hogy az egzisztencia konfrontálódjon a logosszal.”10 Ez a logosz  konkrét, személy- és
helyzetfüggõ, mégis objektív, tehát nem önkényesen létrehozott, hanem a szituáció-
ban találunk rá. Egy adott helyzetben ránk váró feladatként adott, ami döntésünk ré-
vén megvalósításra vagy elhanyagolásra vár. Frankl meg van gyõzõdve arról, hogy
nincs olyan helyzet, amelyben az élet ne kínálna értelmet: „Minden nap, minden óra
egy új értelemmel szolgál, és minden emberre egy másik értelem vár. [...] Nincs
olyan helyzet, melyben az élet ne kínálna fel egy értelemlehetõséget, s nincs olyan
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személy, akinek az élet ne tartogatna egy feladatot.”11 Az élet feladatjellegének hang-
súlyozásával Frankl arra figyelmeztet, hogy az élet értelmének kérdése szigorúan eg-
zisztenciális összefüggésben nyilvánul meg. Így a kérdést szerinte tulajdonképpen
maga az élet veti fel: „Végsõ soron nem az embernek kell megkérdeznie, életének mi
az értelme, hanem azt kell felismernie, hogy õ az, akit megkérdeztek. Az élet min-
den egyes embernek felteszi a kérdést. Az élet kérdésére pedig mindenki csak saját
életével, felelõsségének elvállalásával válaszolhat.”12 Ennek a „kopernikuszi fordu-
latnak” a belátása képezi az értelemközpontúság lényegi sajátosságát. Ennek alapján
a logoterápiában az egzisztencia az eddigi értelemmegvalósításokkal és a megvalósí-
tásra váró értelemlehetõségekkel (feladatokkal) szembesül. Frankl „hétköznapi feno-
menológiára” hivatkozva, a felelhetõ értelemmegvalósítási lehetõségekkel kapcsolat-
ban egy meglehetõsen egyszerû tipológiát állít fel. Eszerint megkülönböztethetünk
élményértéket (pl. nyugodt táj szemlélése, zenedarab meghallgatása), alkotói értéket,
amikor valami objektív értéket létrehozunk (pl. hétvégi ebéd elkészítése) és a beállí-
tódási értéket, amikor a sorsszerû események (betegség, baleset stb.) következmé-
nyeként kialakuló  állapotokhoz szabadon így vagy úgy viszonyulunk.13 A
logoterápia ezeknek az értelemmegvalósítási utaknak a feltárására és megnyitására
törekszik a mindenkori egzisztenciaanalízis eredményeivel összhangban.

A megfogalmazott három, egymással szorosan összefüggõ módszertani elv a
logoterápia és egzisztenciaanalízis lényegi álláspontját foglalja össze. Ha a
logoterápia értelmezésénél és alkalmazásánál bármelyik elv sérül, joggal merülhet
fel a kérdés, hogy az a tevékenység vajon a frankli értelemben vett logoterápiának te-
kinthetõ-e vagy sem. 

Logoterápiai szemlélet és szociális munka

Ha a logoterápiai szemléletû szociális munkára irányuló kérdést firtatjuk, tulaj-
donképpen a fent összefoglalt módszertani elvek és a szociális munka érintkezési fe-
lületére kérdezünk rá. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a szociális
munka alapelvei könnyen összeegyeztethetõk a megfogalmazott módszertani elvek-
kel, a logoterápiai szemlélet – bizonyos módosításokkal és kiegészítésekkel – a szo-
ciális munkában is érvényesíthetõ.14 A továbbiakban a logoterápiai szemlélet és a
szociális munka kapcsolódási lehetõségeit vázolom a szociális munka önmeghatáro-
zásából, elméleti és módszertani irányultságából kiindulva.

a) A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) és a Szociális Munkást
Képzõ Iskolák Nemzetközi Egyesülete (IASSW) 2011-ben elfogadta a szociális mun-
ka nemzetközi meghatározását: „A professzionális szociális munka elõsegíti a társa-
dalmi változásokat, a problémamegoldásokat az emberi kapcsolatokban, valamint
segíti az empowermentet; az emberi képességek felszabadítását és az emberek felha-
talmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében. Az emberi viselke-
désrõl és a társadalmi rendszerekrõl szóló elméletek felhasználásával a szociális
munka azokon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi
környezetükkel kerülnek kapcsolatba. Az emberi jogok és a szociális igazságosság
alapvetõ fontosságúak a szociális munkában.”15 Az idézet meghatározás elsõ része az
emberi képességek felszabadítását és felhatalmazását fogalmazza meg célkitûzés-
ként. Ezzel egyértelmûen elismerve azt, hogy az ember szabad lény, aki képes sorsát
alakítani, még akkor is, ha számos tényezõ miatt sokszor segítségre szorul. Ezen a
ponton a szociális munka és a logoterápia emberképe egyértelmûen fedik egymást.
Az antropológiai reflexió és az általános egzisztenciaanalízis módszertani követel-
ménye a szociális munkában nem idegen elemként, hanem magától értetõdõ elõfel-
tételként adott. Ebbõl kifolyólag legalább két ponton képes a logoterápiai szemlélet32
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megerõsíteni és kiegészíteni a szociális munka törekvését. A Hong Kong-i Egyetem
által is kritizált szempontokkal16 egyetértve, a logoterápia a szabadság mellett a fele-
lõsségnek is azonos jelentõséget tulajdonít. Frankl számos írásában arra figyelmez-
tet, hogy a szabadság lehetõsége önmagában nem garantálja a felelõs viszonyulást.
Ennek megfelelõen az emberi képességeknek a felszabadítása, amely egyben szük-
ségleteknek a felszabadítását is jelenti, együtt kell hogy járjon a megfelelõ önkorlá-
tozás és felelõsségteljes viszonyulás kialakításával. A konkrét egyén értelemközpon-
tú egzisztenciaanalízise éppen arra mutat rá, hogy a sikeres élet megélése konkrét
feladatokhoz kötött felelõsségvállalásban teljesül. Emellett az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) egészségmeghatározásával összhangban, miszerint az egészség nem a
betegség hiánya, hanem az ember testi, lelki és szociális jólléte, a logoterápia arra mu-
tat rá, hogy a szociális jóllét megélése a konkrét élethelyzetek értelmességének tuda-
tával szorosan összefügg. Ebbõl a szempontból éppen a jólléti társadalmakban a szo-
ciális jóllét igencsak veszélyeztetett attól az értelmetlenségérzéstõl, amit a logoterápia
az egzisztenciális frusztráció és az egzisztenciális vákuum fogalmaival ír le.17

Az értelemközpontú egzisztenciaanalízis a szociális munka ember- és értékköz-
pontú jellegének a megerõsítésére is kiválóan használható. Hiszen miközben az elmé-
leti oktatás számára az emberi természet különféle megközelítései, relativista és
absztrakt leírásai kívánatosnak tûnnek, mert az ismeretek bõvítéseként és a különfé-
le elméleti nézõpontok elsajátításának pedagógiai gyakorlataiként értelmezhetõk, a
szociális munka gyakorlata szempontjából már kevésbé tudnak eligazítást nyújtani.
Ekkor derül ki ugyanis, hogy a világnézettõl állítólag független, általánosan elfogadott
és sokat hangoztatott értékek, mint a humánum, a tolerancia, a szabadság és az egyen-
lõség kategóriáival éppenséggel az a baj, hogy általánosak, szemléleti alap nélküliek,
s ezáltal például egy  konkrét konfliktushelyzet csak elvont szinten vezethetõ le belõ-
lük, vagy fordítva: a konkrét helyzetet, eseményt kell utólag erõltetett gondolati lépé-
sekkel visszavezetni az általánosan elfogadott értékmeghatározásokhoz. Ehhez képest
a logoterápia holisztikus megközelítése világosan rámutathat nemcsak arra, hogy pél-
dául a személy méltóságán alapuló emberi jogok elveinek alkalmazása során sem a
deduktív, sem az induktív megközelítés nem célravezetõ, és ezért az egész értelem-
összefüggés figyelembe veendõ, hanem arra is, hogy ez az átfogó értelemösszefüggés
a hagyományon, annak minden rétegén és így például annak vallási fogalmán is nyu-
godhat. Ebbõl szervesen következik, hogy a szociális munkának mint emberjogi szak-
mának (Staub-Bernasconi)18 a gyakorlatába érdemes felvenni az értelemközpontú eg-
zisztenciaanalízis szemléletét, amely az általánosan elfogadott értékeket az adott sze-
mélytõl és helyzettõl függõ értelemösszefüggésekre vezeti vissza.

b) Az ember egységére, teljességére, az egyén szabadságára és felelõsségére össz-
pontosító logoterápiát a különbözõ pszichológiai iskolák vonatkozásában a huma-
nisztikus irányzathoz szokás sorolni. Mégis Frankl logoterápiája Abraham Maslow
és Carl Rogers pszichológiájától jelentõs pontokon eltérõ álláspontot képvisel. A
Maslow-féle szükségletpiramisra Frankl mindig szkeptikusan tekintett, hiszen az ab-
ból levont törvényszerûségek éppen annak az alapvetõ emberi tapasztalatnak mon-
danak ellent, hogy az ember akkor is élhet kiegyensúlyozott és boldog életet, ha né-
hány alapvetõ szükséglete nem teljesen kielégített. Az önmegvalósítás ellenébe pe-
dig a logoterápia az öntranszcendencia jelenségét helyezi, hiszen az önmegvalósítás
is Frankl szerint kizárólag a világon keresztül valósítható meg. A szociális esetkeze-
lésben gyakran hivatkozott kliens- vagy személyiségközpontú megközelítés ellené-
ben, amelynek fontos  módszertani eleme a non-direktivitás, a logoterápia aktív, di-
rektív és appelatív esetkezelést javasol. Vagyis a logoterápiai segítõmunkában meg-
engedett az igényes egzisztenciaanalízisre támaszkodó és a személy méltóságát tisz-
teletben tartó értelemközpontú, szembesítõ-felszólító jellegû tanácsadás. Felfogásom
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szerint ez a megközelítés közelebb áll a szociális esetkezelés gyakorlatához, és job-
ban kezelhetõvé teszi a szociális munka kettõs mandátumából (kliens segítése ver-
sus intézmény képviselete) fakadó dilemmákat, sõt csak ebben a formában képzel-
hetõ el a szociális segítõ hivatású szakember hitelessége, ami egyébként a humanisz-
tikus megközelítésben alapvetõ követelményként fogalmazódik meg. Mindebbõl kö-
vetkezik, hogy a logoterápia és egzisztenciaanalízis elsõsorban a problémamegoldó
modellek, a feladatközpontú, a megoldásközpontú és az életvilág-irányultságú
irányzatokhoz áll közelebb. A szociális munka problémamegoldó modelljéhez közel
áll a logoterápiában alkalmazott értelemkeresõ tréning, amelynek lépései (Mi az én
problémám?; Hol van az én szabad terem?; Milyen választási lehetõségeim vannak?;
Ezek egyike a legértelmesebb?; Ezt meg akarom valósítani!)19 egyértelmûen jelzik,
hogy a logoterápia egy konkrét értelemproblémára fókuszál, és annak feltérképezé-
sében, illetve megoldásában érdekelt. A feladat- és a megoldásközpontúság a
logoterápia magától értetõdõ elõfeltételei, amelyek az élet feladatjellegének, az érte-
lemkérdés egzisztenciális voltának fent említett hangsúlyozásával és a jelen és a jö-
võ perspektívájának elõtérbe helyezésével valósul meg. Ráadásul a logoterápia mód-
szertani elvei jól illeszthetõk a szociális munkában igen elterjedt életvilág-irányult-
ságú szemlélettel, amely a hétköznap és életvilág fogalmán keresztül a szociális
munka célkitûzését a mindennapos, a hétköznapi problémák menedzselésében, a si-
keresebb hétköznapok elõsegítésében látja. A Hans Thiersch által leginkább kidolgo-
zott hétköznap- és életvilág-irányultságú szociális munka a hétköznapi életvilág je-
lenségén alapul, amelynek fontos jellemzõi a kérdésnélküliség (magától értetõdõ-
ség), az interszubjektivitás (másokkal való együttlét), a pragmatikusság (cél és esz-
köz összefüggése), a tipizálhatóság (ismétlõdõ és ezért ismerõs momentumok) és az
érthetõség. Az említetteken kívül a hétköznapi életvilág fontos aspektusa még az ér-
telemadás, ami annyit jelent, hogy a hétköznapi életvilág nem kizárólag tárgyakból,
emberekbõl és történetekbõl, hanem értelmezésre szoruló különbözõ értelem-össze-
függésekbõl áll, amelyek az életvilág kultúráját adják.20 Ezért az életvilág-irányultsá-
gú szociális munkában a konkrét hétköznapi életvilágnak az elemzési szempontjai-
ba kiválóan beleillik az egzisztenciaanalízis, amely az egyén vagy a család szabad
választási alternatíváit, szellemi erõforrásait, illetve az élmény, az alkotói és beállí-
tódási értelemmegvalósítási lehetõségeit térképezi fel, s ennek alapján tervezi meg a
beavatkozást. Ebben a logoterápia konkrét módszertani-technikai elemei, mint a pa-
radox intenció, dereflexió vagy beállítódásmoduláció alkalmazásra kerülhetnek.
Tény, hogy a logoterápia és egzisztenciaanalízis pszichoterápiás irányultságának kö-
szönhetõen a klinikai gyakorlatból indul ki, s ezért elsõsorban a klinikai szociális
munkában alkalmazható,21 de a korábban már említett okok miatt becsatlakoztatha-
tó abba a törekvésbe, amely elmozdult a szociális „esetmunka hagyományos pszicho-
logizáló irányától egy pragmatikus – a pszichológiai és szociális oldalt reális egyen-
súlyban kezelõ, a szociális munka feladatainak és klientúrájának jobban megfelelõ –
gyakorlat felé”.22 A logoterápia értelmezése során azonban mindenképp figyelembe
kell venni, hogy Frankl nem az angolszász pragmatista filozófia nyelvezetét, hanem
a kontinentális élet- és egzisztenciafilozófia tudományos érvrendszerét használja.

Lét és értelem korrelációja 

Frankl felfogásában az ember a lét és értelem összefüggésének szemléleti alapjába
kerül. Ez a szemléleti alap az egzisztencia és a logosz eredendõ kapcsolatára épül,
amely arra mutat rá, hogy nincs lét értelem nélkül, és fordítva. A segítõmunka kon-
textusában ezt a jelenséget Elisabeth Lukas, a kortárs logoterápia jelentõs képviselõ-
je „õsterápiás aktusnak” írja le: „Az õsterápiás aktus [...] a lét és értelem összekap-34
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csolását jelenti. Nincs olyan gyógyítás, amely ezt nélkülözhetné, ami nélkül a szen-
vedõ emberen segíteni lehetne. Mert ott, ahol a lét nem kötõdik értelemhez, ott az
ember egészségének, jókedvének, bátorságának stb. sincs értelme; ott, ha jól bele-
gondolunk, mindenféle terápia fölöslegessé válna.”23 Innen nézve a gyógyítás, a ta-
nácsadás, a nevelés, a személyiségfejlesztés, a lelkigondozás, a szociális esetkezelés
stb. egyfelõl a lét és értelem itt és most megnyilvánuló megfelelésének elemzése,
másfelõl viszont az „új” a még nem tudatosított lét- és értelemkorrelációk feltárása
és megvalósítása. Az a tudományos tevékenységekben foganatosított gyakorlat,
amely a konkrét értelem-összefüggések felfüggesztésével kívánja elérni az adott te-
rület objektív elemzésének lehetõségét, a logoterápiában és a mindennapi problé-
mák megoldására törekvõ szociális munkában ellenkezõ irányba halad: a teoretikus
beállítódás érdekeinek a felfüggesztése a személyes értelemkeresés és értelemmeg-
valósítás lehetõségi feltétele. 
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