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A LELKIPÁSZTORI BESZÉLGETÉSEK
LÉLEKTANÁBÓL I.

Miért szükséges a lelkipásztori beszélgetések lélektanával foglalkozni?
Szűkebb értelemben vett lelkipásztori beszélgetésről akkor van szó, ha valaki a lelki

pásztort keresi fel olyan problémáival, nehézségeivel, amelyekkel egyedül nem tud megbir
kózni, és a lelkipásztor vállalja; hogy egy beszélgetésben vagy beszélgetésekben segít a
bajban lévőnek megtalálni a kivezető utat szorongató helyzetéből. Tágabb értelemben
lelkipásztori beszélgetésnek nevezhetünk minden olyan beszélgetést, amelyet a lelkipász
tor folytat valakivel, feltéve, hogy - ha távolról is esetleg, de azért - van valami kapcsola
ta e beszélgetésnek a hit, a vallás kérdéseihez.

Az igazi lelkipásztori beszélgetés: két ernber találkozása Istenben és Isten színe előtt.

Két ember találkozása Krisztus és a Szentlélek jelenlétében. Ha arra a kérdésre keresünk
feleletet, mi különbözteti meg a lelkipásztori beszélgetést minden más beszélgetéstől,

akkor azt kell válaszolnunk, hogy a sajátosságot elsősorban nem a tartalom adja meg,
hanem a beszélgetés légköre, az az atmoszféra, amely az embert lelke le~mélyén érinti
meg, abban a mélységben, ahol - bár talán kétségektől és keserűségektől elfojtva -
elevenen él még az isteni titok. "

A lelkipásztori beszélgetés tehát két ember találkozása. Valaki pedig úgy fogalmazott:
a találkozás kegyelem. A találkozásban mindig van valami titokzatos. Miért éppen én
találkozom veled, te pedig velem? Erezzük, hogy a·találkozások meghatározói nem mi
magunk vagyunk, de azt is érezzük, hogy egy ilyen találkozás tán mégsem csak a puszta
véletlen műve. Úgy látszik, valamit adhatunk, és adnunk kell egymásnak.

A lelkipásztor számára egy ilyen találkozás nagy felelősség: el tudja-e vezetni a bajba
jutott embert Istenhez, hogy az Isten szemével lássa a problémáit és a problémák
megoldásához vezető utat? Vagy pedig nem válik-e egyenesen akadályává annak, hogy
a reá bízott eljusson Istenhez?

Lelkipásztori beszélgetéseket az egyházban mindig is folytattak, azonban manapság
mintha megnőtt volna a jelentőségük. Egyrészt, mivel napjainkban igen sok a magányos,
lelki konfliktusokban szenvedő ember, és ezek száma, mint köztudott, egyre nő. Más
részt, egyre nő azoknak a száma, akiket - nem lévén rendszeres templombajárók - esetleg
másképp el sem érhetünk, másképp nem is tudunk elvezetni Istenhez. Harmadsorban
gyakorló keresztények számára is szükséges és hasznos lehet az igazi lelkipásztori beszél
getés, mert valódi személyes találkozásokra, a lélek mélyének megszólítására többnyire
csak így kerülhet sor.

Őszinte híveink az elmondhatói annak, hányszor csalódtak a papokkal folytatott
beszélgetésekben, mert úgy érezték, nem értették meg őket, nem vették komolyan a
problémáikat. Mi magunk, lelkípásztorok ís észleljük, hogy valami baj van a beszélgeté
seinkkel. Az eredmények gyakran nem felelnek meg abefektetett energiáknak. Igen,
beszélgetéseket folytatunk, de kölcsönös megértésről szó sincs. Nem találjuk meg a
megfelelő hullámhosszt. Elbeszélünk egymás feje fölött. Valódi kapcsolatok nem jönnek
létre.

A lelkipásztori találkozás: kegyelem. De megvannak a beszélgetésnek a lélekta~i

törvényszerűségei is: S ha ezeket a törvényszerűségeket még nem is ismerjük teljesen, a
tudomány sokat feltárt már belőlük az elmúlt évtizedekben. Úgy hiszem, annak, aki
eszköz akar lenni a kegyelem kezében, minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy
alkalmas, használható eszköz lehessen. Törekednie kell a megszerezhető ismeretek elsajá
títására akkor is, ha tudván tudja, a lényeg nem az ő erőfeszítésén múlik.

NÉHÁNY SZÓ A BESZÉLGETÉSRŐL ÁLTALÁBAN. Mi is tulajdonképpen li be
szélgetés? Ha nem törekszünk tudományos értékű meghatározásra, azt mondhatjuk: a
beszélgetés = szavakkal történő kapcsolattartás. A szavaknak van tartalmuk, és úgy
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tűnik, hogy a beszélgetéssorán a partnerek erre a tartalomra reagálnak szóval vagy tettel.
Amikor a beszédről szólunk, akkor tehát gondolunk magukra a szavakra, a szavak
tartalmára s a kiváltott reakciókra. Arra a fontos tényre viszont nem mindig gondolunk,
hogy beszélgetésünket, "szó-váltásunk" következményeit nem mindig és nem csak sza
vaink közvetlen tartalma határozza meg.

Vegyünk egy példát! Egy asszony megkérdezi: - Plébános úr, lenne-e egy kis ideje
számomra? A pap pedig így válaszol: - Ó, kérem, parancsoljon, jöjjön be velem a
plébániára. - Amikor ezek a szavak elhangzanak, nem csupán arról a rövid információ
cseréről van szó, ráér-e a plébános? Az elhangzott kérdés és válasz mögött ott cseng egy
csomó, a szavakban, a szavak hangalakjában alig megmutatkozó érzelem is. A kérdező

ben például: Meg merjem-e szólítani a plébánost? Nem veszi-e zaklatásnak? Nem fog-e
visszautasítani? Ha igen, mikor lesz ismét bátorságom, hogy beszélgetést kezdemeayez
zek, S ha fogad, lesz-e merszem előhozni a problémámat? Meg fog-e érteni?

Es esetleg a plébános is többféle érzelmer élt át. Esetleg bosszankodott, mert más
programot tervezett, és most le kell mondania róla. De érzi, hogy az asszony bizonytalan,
bátortalan; sejti, hogy fontos oka lehet annak, hogy a beszélgetést kéri. Mindezek alapján
dönt úgy a plébános, hogy igenlő választ ad, s válaszát úgy fogalmazza meg, hogy az
megnyugtató és bátorító legyen.

Ez a példa csak arra szolgált, hogy érzékeltesse, a beszélgetésben több történik a
szavak cseréjénél, a szó szerinti tartalom tudomásulvételénél; és arra is, hogy felhívja a
figyelmet: beszélgetésünk eredményességét döntően befolyásolja, hogy észleljük-e a szó
szerinti tartalom mögött rejtőző érzelmeket, s aszerint fogalmazzuk-e meg válaszunkat.
Erre minden beszélgetésben ügyelnünk kell.

Az érzelmekre való figyelés még egy szempont miatt fontos lehet: Beszélgetéseinkkel
gyakran hibás magatartásmódokat kívánunk korrigálni. A lélektan viszont igazolja,
hogy a hibás cselekvések mögött általában hibás gondolkozás áll, a hibás gondolkozás
mögött pedig hibás érzelmek. Ha tehát segiteni akarunk valakin, akkor a gyógyítást
nagyon gyakran az érzelmeknél kell kezdenünk.

A BESZÉLGETÉS KÜLSŐ FELTÉTELEIRŐL. Ha eredményes beszélgetést akarunk
folytatni, akkor meg kell teremtenünk a beszélgetésnek kedvező külső feltételeket is.
Elsősorban ki kell küszöböln ünk mindazt, ami lehetetlenné teszi a bizalmas beszélgetést,
ami zavaró hatásával akadályozhatná Krisztus jelenlétének a megtapasztalását.

A beszélgetés helyét illetőleg: A beszélgetés színtere lehet a természet (kert, erdő).

A természet szépsége,élettel telt csendje sok emberre hat megnyugtatólag, oldólag. Segíti
a megnyílást, a koncentrálást, a figyelmes hallgatást.

Többnyire azonban zárt helyiségekben folytatjuk beszélgetéseinket. A partner lakása
általában nem megfelelő hely komoly beszélgetésekre, mivel kevésbé kapcsolhatók ki a
zavaró tényezők. Amiatt sem szokták ajánlani, mivel a vendég szerepébe, vagyis kiszol
gáltatott helyzetbe kényszerítheti a lelkipásztort. Kevesebb lehetősége lesza kezdeménye
zésekre. Viszont nagyon alkalmas lehet a kapcsolat létrehozására, a bizalom légkörének
megteremtésére (családlátogatások).

A lelkipásztor lakása, dolgozószobája többnyire kedvezőbb lehetőségeket nyújt. A
berendezés legyen ízléses,nem túl zsúfolt és nem túl sivár. Esztétikailag nyújtson kellemes
látványt. Ne legyen túl hivatalos, de a privát jelleg túlhangsúlyozása sem kedvező hatású.
Tapasztalatok szerint eredményesebb a lakószobában folytatott beszélgetésnél az, amit
a dolgozószobában folytatnak.

Biztosítsuk látogatónk testi kényeimét. Olyan ülő-alkalmatosságokról gondoskod
junk, amelyen nem fárasztó azalés. Kedvező, ha. a beszélgető partnerek egyforma
magasan ülnek, nem egymás mellett, hanem nagyjából egymással szemben, esetleg kissé
rézsútosan, hogyapartnerünknek legyen lehetősége elnézni mellettünk. Ne ültessük
fénnyel szemben, mivel az kellemetlen, fárasztó, s a kiszolgáltatottság érzetét kelti. Afény
egyébként se legyen vakító. A lelkipásztor se üljön sötétben, az megfosztja partnerünket
a metakommunikációs jelzések egy részének (tekintet, arcjáték) észlelésétől. Általában
jó hatást szokott kiváltani, ha a székek, illetve fotelok között egy kis asztal áll.

A lelkipásztori beszélgetések során gyakran előfordulhat, hogy olyan intim, rejtett
témákat érintünk, amely egyébként csak partnerünk és Isten titka, másokra nem tarto-
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zik: Hogy ilyen mélységű beszélgetésre egyáltalán sor kerülhessen, annak egyik alapvető

feltétele, hogy biztonságban lehessünk minden külső zavaró tényezőtől. A telefon csengé
se, hozzátartozók vagy munkatársak belépése a szobába megzavarhatja a beszélgetés
folyamát. széttörheti a bizalom kialakult légkörét. Lehet, hogy a kedvező pillanat soha
nem tér már vissza. Gondoskodjunk arról, hogy se zavaró hangok ne juthassanak be a
szobába, se a beszélgetés ne szűrődhessen ki onnét. Partnerűnk biztonságban érezhesse
magát.

Jó, ha ügyelünk testi állapotára is. A megfelelő légkör kialakulását elősegítheti ep" kis
figyelmesség. Kávé, tea, cigaretta kínálása megkönnyítheti a kapcsolat kíalakításat és
elmélyítését, oldhatja a gátlásokat, módot adhat egy kis píhenésre, felüdülésre.

Ügyelnünk kellene saját testi-lelki állapotunkra is. A lelkíísmeretes orvos nem operál
fáradtan, kímerülten. Sokszor a lelkí beszélgetések sem jelentenek kevésbé kényes felada
tot. Következménye lehet annak, ha fáradságunk miatt nem hallunk meg valami finom,
rejtett jelzést, ha nem megfelelően kiválasztott kifejezést használunk, ha beszélgetőtár

sunk észreveszí, hogy nem vagyunk eléggé jelen a beszélgetésben, hogy figyelmünk
időnként másfelé kalandozik.

A beszélgetés idejét illetőleg: A fogadóórák ideje olyankor legyen, hogya dolgozó
embereknek is lehetőséget nyújtson a lelkipásztor fölkeresésére. A hirdetésekben arra is
utalni kellene, hogy előzetes megbeszélés alapján szívesen állunk más időpontban is a
minket keresők rendelkezésére. Sokak számára pszichikailag ís kedvezőek az esti órák,
amíkor már elültek a külső zajok, a napi feladatok már nem nyomasztanak. Erdekes
megfigyelés, hogy az ember az esti órákban általában nagyobb távolságból, 'tehát tárgyi
lagosabban képes szemlélni saját magát és a problémáit.

AMI A BESZÉLGETÉST MEGELŐZI. A beszélgetésekre sohasem előzmények nélkül
kerül sor - leszámítva a véletlen találkozásokat. Fontos lelki folyamatok játszódnak le
a segítséget keresőben, s a lelkipásztor számára is fontos, hogy megfelelően felkészüljön
a beszélgetésre.

Ami látogatónkat illeti, komoly és összetett lelki folyamatok mennek végbe benne, míg
véglegesen megérik a döntés, gondjaival egy másik emberhez, nevezetesen egy lelkipász
torhoz forduljon. E~t a döntést bizonyára hosszabb töprengés előzte meg, a pró és kontra
érvek mérlegelése. EI benne a vágy, hogy nehézségeiből kilábaljon, de a szorongás is,
mert egy idegen segitségét kell igénybe vennie, s nem tudhatja, mi vár rá. Sok mindent
kockára tesz, amikor feltárni készül saját belső világát: rossz színben tűnhet fel mások
előtt; szembe kell néznie saját hibáival, s azzal, hogy még arra sem képes, segítsen
önmagán; esetleg változtatnia kell eddigi megszokott életvitelén. Vagyis már maga az a
szándék, hogy felkeresi a lelkipásztort, komoly lelki teljesítmény lehet. Készülődés

közben egy tudattalan kép kezd kialakulni benne a lelkipásztorról. Lehet, hogy ez a kép
túl pozitiv, túl nagyok az elvárásai, s ez később csalódáshoz vezet. De lehet, hogy negatív
képet alakít ki magában, s a találkozás első pillanatától kezdve csak azt lesi, hol
igazolódnak ezek: "Ugye,mondtam én előre, ilyenek ezek a papok. Mind egyformák-.
Egyiktől sem lehet semmi jót várni!" - Föléledhetnek benne azok a tapasztalatok és
élmények, amelyeket eddig szerzett a különféle tekintélyt képviselő emberekkel kapcso
latban. S könnyen lehet, hogy ezeket a negatív vagy pozitív élményeít kivetíti a lelkipász
tor személyére, jelentős negatív vagy pozitívelőítéletekkel indul a találkozásra.

I Jó, ha a lelkipásztor tisztában van ezekkel a folyamatokkal. Már az, hogy tud róluk,
valamelyest ellenállóvá teheti e negatív hatásokkal szemben. Arra ís jó gondolnunk,
különösen a véletlen találkozások, vagy pedig harmadik személy kérésére létrejövő

beszélgetések esetében, hogy sok ember szemében puszta 'létezésünk, csupán a velünk
való találkozás a fenyegetettség érzetét váltja ki, még ha az illető nem is vallja ezt be
magának. Az ilyen ember azonnal védekező állásba vonul, vagy inkább beszorítva érzi
magát, és azt az elvet választja vezérlőelvnek: a legjobb védekezés a támadás. Az ilyen
sáncok mögé vonuló magatartás automatikusan fellépő görcsét nagyon nehéz föloldani.
Különleges türelmet, megértést és szeretetet igényel.

A beszélgetésre készülve a lelkipásztorban is különböző asszociációk ébredhetnek,
melyek befolyásolhatják magatartását, megszüntethetik elfogulatlanságát, megnehezít
hetik a pozitív hozzáállást. Csak úgy tudunk úrrá lenni ezeken a szándékunk ellenére
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föllépő érzéseken, ha tudomásul vesszük létezésüket, akár pozitívok, akár negatívok, s
ügyelünk rájuk.

Ami a beszélgetés előzményeit illeti, nagyon fontos lehet a lelkipásztor részéről az
előkészület. Erre időt kell szánnunk. A beszélgetés előtt félre kell tennünk egyéb gondja
inkat. Helyre kell állítanunk lelkünk nyugalmát, el kell érni a belső összeszedettség
állapotát. Kérjük Istent, hogy segítse szívünket tisztává és szabaddá tenni. Ezt az időt

kell felhasználnunk arra is, hogy átgondoljuk a partnerünkkel előzőlegfolytatott beszél
getés-k tartalmát.

A BESZÉLGETÉS KEZDŐ SZAKASZA. A beszélgetés kezdő szakaszának legfonto
sabb feladatai: a kapcsolatteremtés, a bizalom légkörének kialakítása, a beszélgetés igazi
indítékának megismerése.

Hogy a beszélgetés kérésének mi az igazi indítéka, vagyis hogy partnerünknek mi a
valódi problémája, azt - bár lehet, hogy meglepőnek hangzik, de - nem mindig könnyű

megismerni. Ennek oka lehet az, hogy beszélgetőtársunk először szeretne megismerni
bennünket, s míg meg nem nyertük a bizalmát, addig nem mer mélyebb bepillantást
engedni lelkivilágába. Időnként az is előfordul, hogy azért kell látszat-problémákról
csevegnünk, mert az igazi nehézség még a partner számára sem ismert, egyelőre még csak
a tudattalanjában dolgozik, de annyit érez belőle, hogy valami nincs rendben. Ez utóbbi
eset az úgynevezett segítő kapcsolatokban nem is olyan ritka jelenség, mint ahogy
gondolnánk. Épp ezért olyan fontos, hogy megteremtsük a bizalomnak azt a légkörét,
amely lehetővé teszi a segítséget kereső számára, hogy megnyíljon előttünk, és előkészít

heti olyan folyamat beindulását, amelynek során a tudattalanból is felszínre juthatnak
a problémák.

Bizalmat pedig úgy tudunk ébreszteni, ha minden szavunkból, tettünkből azt észleli
a segítséget kereső, hogy feltétel nélkül elfogadjuk őt olyannak, amilyen. Ereztetnünk kell
vele: legfőbb törekvésünk az, hogy valóban megértsük őt és motívumait. Hogy autonóm
személyiségnek tekintjük, akinek joga van arra, hogy saját érzelmei legyenek, akinek nem
kell félnie szimpátiánk elvesztésétől akkor sem, ha valami egyébként szégyenletes, rejte
getett dolgot árul el magáról. Ez nem azt jelenti, beleegyezünk a hibáiba, bűneibe is.
A partner nem is ezt várja tőlünk. Ha ezt várná, bizonyára nem minket keresett volna
fel. Azt a magatartást várja tőlünk, amellyel Jézus fordult a bűnösök felé: nem fogadta
el a bűnöket, de elfogadta a bűnösöket. Es épp ez az elfogadó magatartás tette lehetővé

számukra, hogy megtérjenek, megváltoztassák addigi életüket. Ez az akceptáló magatar
tás a legfontosabb feladata a lelkipásztornak a beszélgetés kezdő szakaszában, de csak
akkor lesz eredményes, ha nem egyszerűen trükként alkalmazzuk, fogásként, hanem ha
egész lelki beállítottságunk kifejezője, vagyis ha hiteles a viselkedésünk. Ruth Bang
szerint a megfelelő légkör kialakításához az szükséges, hogy már a beszélgetés kezdetén
"emocionális ajánlatot" tegyünk beszélgetőtársunknak. Mit jelent ez az emocionális
ajánlat? Szívélyességet, jóindulatot, érzelmi melegséget, a másikért való aggódás érzését,
figyelmes érdeklődést. Bang, aki elsősorban szociális gondozóknak szánta a könyveit, így
ír A segítő kapcsolat című művében.

"Fontos, és a szociális gondozónő szakmai feladatai közé tartozik, hogy barátságosan
és érdeklődéssel forduljon az ügyfélhez; a szakmailag helytálló főlvilágosítás önmagában
semmiképpen nem elegendő a jó szakmai teljesítményhez. Tulajdonképp miért nem?
Először is a szociális gondozónő egyáltalán nem tudhatja, hogyan szánta el magát ez az
asszonya hivatal fölkeresésére, esetleg mennyi testi és lelki erőfeszítésébe kerűlt; tehát
a barátság hiánya nem növelné-e a meglévő feszültségeket, s nem hozna-e létre belső

bizonytalanságot. A lelki egészség védelme és erősítése minden helyzetben kötelessége
minden szociális gondotónak... 'Ezenkívül törődnie kell azzal, hogya lakosság minden
találkozása azzal a hivatallal, amelyet képvisel, a lehető legpozitívabb nyomokat hagyja
az érintettek emlékezetében." Vajon a papoknak nincsenek hasonló kötelességeik?!

Az "emocionális ajánlat" jelentősége az, hogyalelkipásztorban élő bizonyos gondola
tok, érzelmek a segítségre szorulóban is hasonló gondolatokat, érzelmeket ébresszenek.
Az agresszió agressziót kelt, az elfogadó magatartás a segítő személyének elfogadását.
Rendkívüli fontosságú az elfogadottság érzésének megtapasztalása amiatt is, mert segít
heti partnerünket abban, hogy elfogadja saját magát. Ha pedig saját magát el tudja
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