
Hézser Gá bor ne ve és szak mai te kin té -
lye is mert, el is mert im már Er dély ben is: 
a re for má tus lelkész-pszichoterapeuta
elõ adá sa i ra egye te mi és más szer ve ze ti
ke re tek közt so kan, nem csak re for má tu -
sok kí ván csi ak, szak ér tel mé re szá mí ta -
nak se gí tõk, lel ké szek, baj ba ju tot tak egy -
aránt. Mi hály Emõ ke né hány éve ve le ké -
szült be szél ge té se a Kis Tü kör ben meg je -
lent, elõ ke res he tõ, ol vas ha tó. De aki
Hézser Gá bor ral be szél get, rö vi de sen új ra
kí ván csi lesz: va jon egy egé szen más élet -
hely zet rõl mi a vé le mé nye? Ho gyan kö ze -
lí te ne egy má sik eset hez? Ezért az egyik
be szél ge tést kö ve ti egy má so dik, har ma -
dik, so ka dik, és egy szer re egy má sok elé
kí ván ko zó kö tet anya ga kör vo na la zó dik.
A be szél ge té se ket ki egé szí tik elõ adá sok
szö ve gei, ame lyek egy be csen ge nek a sze -
mé lye sebb hang vé te lû pár be szé dek so rán
fel ve tõ dött fon to sabb té mák kal, s ame -
lyek szé le sebb kör ben ér dek lõ dés re tart -
hat nak szá mot. 

A be szél ge tõ Hézser Gá bor ra az a jel -
lem zõ, hogy egyen lõ fél ként tár gyal az zal,
aki vel szó ba áll: nem ki nyi lat koz tat, re -
cep tet ad, meg fel leb bez he tet len íté le tet
mond, ha nem va ló ban be szél get, part ner -
ként kér vé le ményt és ad öt le tet a hely zet
meg ol dá sá ra, a fel ve tett prob lé ma kör be -
já rá sá ra sar kall azért, hogy azt több ol dal -
ról szám ba vé ve eset leg új szín ben si ke -
rül jön meg lát ni, így új (ki)útra lel ni.
Mind eköz ben a be szél ge tõ tár sat vég te le -
nül ko mo lyan vé ve el kí sér, mind vé gig 
ér zé kel te ti a part ner au to nó mi á ját és
hely zet meg ol dó ké pes sé gét, rá se gít egy a
hely zet re és az adott sze rep lõk re leg job -
ban ta lá ló út ra. Az a tí pu sú mes ter Hé-
zser Gá bor, aki úgy ta nít, hogy rá ve zet,
meg erõ sít a sa ját prob lé ma meg ol dó kész -
ség ben, bá to rít, mint egy ész re vét len ne -
vel és nö vel. Aki tõ le kér ta ná csot, va ló -
ban új ra szárny ra kap. Olyan te o ló gus,
aki a Te rem tõ kép vi se le té ben nem elõ re
gyár tott, meg fel leb bez he tet len igaz sá go -

kat vág a má sik fe jé hez, nem hi szi azt,
hogy akár hi te, akár lel kész vol ta fel ha tal -
maz za ar ra, hogy mint íté let tel kó lint sa
fej be a szen ve dõt vagy a baj ban le võt az
egy biz tos igaz ság gal. A lel kész – hi va tás -
ból em ber: ahogy egyik be szél ge tés cí me
jel zi, Hézser Gá bor a hi va tá sát nem az 
át lag fö lé ma ga so dó s on nan di ri gá ló póz -
ban lát ja s éli meg. 

Õt hall gat ni, mon da ta it ol vas ni se gít -
ség és fel üdü lés, mint ahogy meg osz tott
te her a gond a ve le va ló be szél ge tés nyo -
mán. A kö tet ben szó ba ke rü lõ fõbb té mák
közt sze re pel a mun ka he lyi ki égés és a
de presszió, az ön gyil kos sá gi kí sér le tek és
a mö göt tük ál ló lel ki ál la pot, a ve szé lyez -
te tett ség „kór ké pe”, az érin tet tek utó gon -
do zá sa, kí sé ré se, a nél kü löz he tet len és
vég sõ so ron egye dül gyó gyí tó kö zös sé gi
tá mo ga tás, de sze re pel nek a se gí tõ fé lel -
mei, di lem mái, sze re pé nek buk ta tói is.
En nek el mé le ti ol da lát jól egé szí ti ki a Hé-
zser Gá bor sa ját ta pasz ta la tá ról szó ló
rész, ahol pá lya vá lasz tá sá ról, pá lya ala ku -
lá sá ról me sél, ahol szó ba ke rül nek na -
gyon konk rét út vesz tõk és út mu ta tók. Ér -
de kes le het a ne ve lõk, szü lõk szá má ra is
a ser dü lõk és a ser dü lés prob lé má i nak
szak sze rû en, ugyan ak kor nagy be le ér zés -
sel (és ítélkezésmentesen) tá lalt te ma ti ká -
ja. Fon tos, mert még élõ elõ í té le te ket bon -
to gat az ép test – ép lé lek té má ját be mu -
ta tó be szél ge tés, majd az azt kö ve tõ és az
aka dá lyo zott ság gal élõk éle tét tár gya ló ta -
nul mány. Mai egy há zi ak tu a li tá so kat is
tár gyal a meg bo csá tás, ki en gesz te lõ dés,
il let ve az egy há zi kom mu ni ká ció té má já -
ban, olyan rá lá tás sal, szem lé let tel, amely
a fe le ke ze ti nél jó val tá gabb ra tár ja a ka -
pu kat. A min den hely zet ben ere de ti mó -
don gon dol ko dó, és gon do la ta it min dig
õszin tén, a tren dek el le né ben is ki mon dó
Hézser Gá bort ta pasz tal juk meg, ami kor
két esé lyes krí zis rõl be szél, nem hall gat ja
el, hogy a krí zis, bár ma elõ re len dí tõ, fej -
lõ dést elõ ké szí tõ vol tát sze re tik hang sú -
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A PROB LÉ MA MEG OL DÁS RÓL
Hézser Gá bor: Új ra szárny ra kap ni. In ter júk 
és elõ adá sok a krí zis rõl és a se gít ség nyúj tás ról




