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Kedves Főszerkesztő Úr!
Budapesti beszélgetésünk alkalmából Ön megkért engem, hogy folyóiratuk szá
mára írjak ahazámban végbemenő fejlődésről, mindenekeldtt a lelkipásztori te
vékenység megújításáról, vagyis saját szakterületemről.Találkozásunkkor már
beszéltem Önnek a munkámról. Bizonyára emlékszik arra is, hogy én a protes
táns egyház tagja vagyok - huszonöt éven át lelkészként, majd Leidenben, a teo
lógiai fakultáson működtem, kezdetben mint tudományos főmunkatárs, később

lektor voltam, tudományos pályafutásomat végül Tilburgban, a 'római katolikus
fakultáson, a vallás- és pasztorálpszichológia professzoraként fejeztem be. Mun
kámmal többek közt azt szerettem volna elérni, hogy a papságot, a lelkészeket
alaposabban felkészítsék a lelkipásztori szolgálatra,

Szívesen vállalkozom rá, hogy erről részletesebben isbeszámoljak. De előtte

még hadd adjak rövid áttekintést Hollandia vallási és lelki fejlődéséről. Enélkül
nehéz volna témámtól beszélni, s talán a Vigilia olvasóit is érdekeini fogja. A ró
mai katolikus egyház figyelemmel kísérte, gyakran kétséggel fogadta azokat a
változásokat, amik az utóbbi évtizedekben a holland egyházban végbementek. Mi
is történt valójában? Kis ország vagyunk, annak is érezzük magunkat. Iskolás
fiúként még azt tanultam, hogy Hollandiának hatmillió lakosa van. Ma ugyan
ezen a területen körülbelül tizenhárommillióan élnek. Ezt a növekedést a pozi
tív, sőt expanzív életvitel jelének tekinthetjük. Figyelmunk a jövőre irányul.
Mindig is nagy birodalmak peremén éltünk: kezdetben a római birodalom, ké
sőbb a különböző nyugat-európai hatalmak, végül a spanyel világbirodalom ré
szeként, amelytől az 1568-tól 1648-ig, vagyis nyolcvan éven át tartó háború után
szakadtunk el. Valószínű, hogya széleken élve mindig is szabadnak éreztük ma
gunkat - hosszú távon igazán egyetlen királynak vagy császárnak sem voltunk
lekötelezve -, s parasztok, halászok vagy kereskedők lévén valójában a saját
ügyeink érdekeltek. Különben országunkban sok kis város élte életét, s a város-
ról mi mindig azt tartottuk, hogyievegőjeszabaddá tesz. _

1648 után hamarosan a korabeli Nyugat-Európa jelentős nemzetei közé emel
kedtünk: egyetemeink, akár a leideni, akár az utrechti, a tudományos élet köz
pontjai voltak, tengeri hajózásunk minden földrészre kiterjedt, kereskedelmünk
gazdaggá tett bennünket, s ebben az úgynevezett "arany évszázadban" megte
remtődött világhírű képzőművészetünk.Gyakran háborúskodtunk a szomszédos
államokkal, nemegyszer megnyilvánult politikai és hadászati fölényünk.

A 18. században nemzetünk fokozatosan jelentőségátvesztette. Kis ország let
tünk, amelyet törekvő nagyhatalmak vettek körül: Anglia, Franciaország s a 19.
században Németország. 1800 táján francia, 1940-tól 1945-ig - s ez mai helyze
tünk szempontjából nagyon fontos - német megszállás alatt voltunk. De erős

azonosságtudat élt sél bennünk ma is. Történelmünk, kultúránk, anyanyelvünk,
egyházunk és vallásunk bizonyságul szolgál, hogy nem tartozunk sem a franciák
hoz, sem a németekhez vagy az angolokhoz, függetlenségünket őriznünk és vé-
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delmeznünk kell. Ha eze nem vesszük figyelembe, nem érthetjük, Rómának
miért vannak nehézségei a holland egyházzal.

Ugy hiszem, helyes, ha először Hollandia napjainkban meglevő vallási prob
lémáiról beszélek, s aztán a lelkipásztorkodás megújításáról: a kettő amúgy sem
választható el egymástól. Hazámban a vallás - így az egyház is - mindig nagy
szerepet játszott. A reformáció, amely .kálvinizmusként érkezett 1550 körül
Franciaországon és Belgiumon át hozzánk, bizonyos tekintetben összefonódott a
katolikus Spanyolország elleni felkeléssel. 1648 után, amikor hivatalosan is el
ismerték hazánk függetlenségét, az államegyház a kálvinista lett. Aki más, kisebb
vagy nagyobb egyházi szervezethez tartozott, nem vállalhatott állami hivatalt, de
vallását, a toleráns városatyák jóvoltából - többé-kevésbé titokban - gyakorol
hatta. Még a római katolikus-egyház is, bár sok tagja volt, évszázadokon keresz
tül megtűrt kisebbség lehetett csupán, akárcsak a gyérebb "liberális" egyházak,
mint pl. a mennoniták és a remonstránsok. Változást az úgynevezett "francia
korszak" hozott. A felvilágosodás hatására bevezették a vallásszabadságot. Ez
1848-ig tartott, míg a római katolikus egyház fel nem mérte lehetőségeit.Uj püs
pökségek keletkeztek, s az egyház igyekezett a népben meglevő katolikus csopor
tokra támaszkodva híveit emanctpální. Ezt a törekvést olykor gátolta a Róma és
a reformáció közt még mindig elevenen élő ellentét. Közben a 19. században
Hollandiában is tért hódított a liberalizmus és a szocializmus eszméje, egyfajta
modern szekularizált kultúra, amely többé-kevésbé védekezésre kényszerítette
az egyházakat. A különféle felekezetekhez tartozó politikusok kapcsolatot kezd
tek építeni a régi ellentétek fölött. Mindenekelőtt az úgynevezett "iskolaharc"
egyesítette a protestánsokat és a katolikusokat. Ez a folyamat a 20. században
jutott érvényre, s végül a második világháború után keresztény-demokrata unió
hoz vezetett.

Fontos volt ebben, hogy a kato1ikusok jól megszervezódve elsőrendű kulturá-
, lis és politikai tényezővé tudtak emelkedni. Habár szinte gettóban éltek, volt 
mint ők mondták - "gazdag római életük", ami többek közt a Rómához és a pápá
hoz való rajongó kapcsolatban nyilvánult meg. Az egyház még sokáig védekező

helyzetben' érezte magát a liberális' és szocialista vonású modern kultúrával és a
protestantizmussal szemben, amely szívesen álmodta protestáns nemzetnek Hol
landiát, habár a gyakorlati politikában az együttműködés erősödött. Lényeges
ebben azt megfontolnunk, az egyház és a vallás kérdései mennyire befolyásolták
a nép életét.

Hollandia nyilt vidék. Nincsenek hegyei, amelyek határt vonnának közé s a
szomszédos országok közé: Franciaországból, Németországból, Angliából a kul
turális hatások könnyen jutnak el hozzánk a hagy folyamokon s a tengeren.
Nemzetközi kereskedelmet folytatunk, sok idegen nyelven beszélünk, utazunk
szerte a világon. De számottevő erő van bennünk, hogy az idegen hatások áldo
zatává ne váljunk. Mi, mint már említettem, önmagunk maradunk. Amit végül
még mondanom kell, a mostani századot érinti, mindenekelőtt az utóbbi ötven'
esztendő eseményeit. Alapvetően két dolog határozta meg népünk életét: a há
boru s a háború utáni idő, és benne életünk mélyreható elvilágiasodása. A há
ború bizonyos naivitásban, egyféle ártatlanságban ért bennünket. Százötven
éven át nem ismertünk háborút. Gazdag indonéziai gyarmataink jóvoltából egyre
gyarapodó létnek örvendtünk. A világ egyik nagy feszültségű szegletében éltünk
- de bizonyos nyugalmat élveztünk egy évszázada tartó semlegességi politikánk
következtében.

A háború és a német megszállás mintha sötét, iszonyú verembe taszított volna
bennünket. Fölocsúdtunk ártatlanságunkból, s megtanultuk, milyen kegyetlenek
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lehetnek az emberek. Életeszményünk összeomlott. Mint nép s mint különféle
népcsoportok magunkra maradtunk.' Felfedeztük egymást, s elkezdtünk együtt
működni az ellenállásban. Uj aspektusokat fedeztünk fel egyházainkban is: új
öntudatra tettünk szert. Protestánsok, katolikusok és nem keresztények együtt
munkálkodásában tapasztaltuk.jhogy az egyháznak saját, nagyszeru feladata van
az Istentől elhagyott világban. Eszrevettük, hogy lelkünk mélyén valójában már
milyen ökumenikusak voltunk. Önkéntelenül, tehát nem intézményesen, erős
ökumenikus tudat jött létre.

Ezek a tapasztalatok bizonyos értelemben alakították egyházi fejlődésünket a
háború után. Amit az utóbbi évtizedekben átéltünk, az az emberek sajnálatos
elvilágiasodása. A gyors és széles körú iparosodás nemcsak a városokban, ha
nem a mezőgazdaságban is átalakította a lakosságot, kiszolgáltatta' a rádió és a
televízió hatásának, szociális és szellemi dezintegrációt hozott magával. Az ered
mény: az egyházak elvesztették központi szerepüket a nép életében, peremre
szorultak: éltek azonban a háborúban szerzett tapasztalatukkal, s a modern "vi
lág" ellenében felfedezték úi perspektíváikat a társadalomban.

A háború után érezhetővévált a katolikusok mély vágya, hogy egyenrangú polgá
rai legyenek a nép megújuló életének. Ekkor jött a Vatikáni zsinat. Olyan volt,
mint a rég áhított csoda. Az aggiornamento gondolata mindennél jobban megfe
lelt Hollandia helyzetének. Kapu nyílt, amely lehetővé tetté a gettóból való kivo
nulást: más egyházakhoz, a korszeru tudományhoz, a kultúrához, a másokkal va
ló együttmunkálkodáshoz jöhetett létre csatlakozás. S mindez mély tudatában
annak, mi az egyház szerepe a világban.

A holland egyház magáévá tette a zsinat kezdeményezését, s munkához látott:
új katekizmus született, új gondolatok nyilvánultak meg a katekézisről, saját
zsinatot hívtak össze, amin a nők helyzetéről s a papi cölibátusról cseréltek esz
mét, s ahol megmutatkozott, a püspökök hogyan juthatnak párbeszédre híveik
kel, akiknek elképzeléseit komolyan veszik. Olyan volt, mintha új tavasz nyi
ladoznék.

A helyzet napjainkra eléggé kómplikálttá vált. A polarizáció nyilvánvaló: a
konzervatív katolikusok - ebben a pápa 1985 tavaszán tett látogatása is megerő

sítette őket - többé-kevésbé szervezett pártot alkotnak. Az értelmiségre azonban
kevés a befolyásuk, csupán egy kisebbség, régi családok, konzervatív-szociális
csoportok stb. támogatják őket, a hívek közül aeonban sokakat, egész progresszív
csoportokat elidegenítenek az egyháztól, úgyhogy a püspökök e pillanatban elég
gé izoláltak, és sokat vesztettek tekintélyükből.A progresszívek még szép szám
mal jelen vannak a klérusban is, a vezető szellemi körökben is, de helyzetük am
bivalens. Folytatni kívánják tevékenységüket, el szeretnék azonban kerülni a
megütközést Rómával.

A lelkipásztori tevékenység megújítása

Az általam vázolt háttér ellenére is látnunk kell a nagy fejlődést a lelkipásztori
munka terén, s elsődleges célom is, hogy' erről számoljak be levelemben. A
háború előtti esztendőkben nálunk épp e területen vált egyre aggasztóbbá a
helyzet. A nagy gazdasági válság, a munkanélküliség, a nemzetiszocializmus ve
szélye, az egyházon kívüli mozgalmak, mint például a'"Moral Rearmament" (er
kőlcsi megújulás) komoly feladat elé állitották a lelkipásztori munkát. A gyakor
lati teológia terén a képzés kifejezetten rossz volt, s a kézikönyvek - mint Thur
neysen műve a lelkipásztorkodásról - eléggé személyesek és egyoldalúak voltak.
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Katolikus részről is írtak a lelkipásztori munkában érzett "nyugtalanító hely
zetröl", s vita tárgyává tették a megszokott gyakorlatot.
. En magam - ha megengedi, hogy röviden a személyemre tereljem a szót 
1932-ben lettem lelkész, s kezdettől tapasztalhattam, milyen felkészületlenül ál
lok e nagy politikai és gazdasági problémákkal, emberi gondokkal teli világban.
Sokat tudtam a hajdani zsidó népről meg az egyiptomiakról, Agostonról és He
gelról. de a nagyvárosi emberről, akivel szembekerültem, semmit se tudtam.
Hogy mit él át egy beteg, arról soha semmit nem hallottam, arról sem, hogy az
embernek milyen nehéz önmagát megértetnie.

Elkezdtem lélektani műveketolvasni, s a háború idején, amikor két esztendőn
át nem gyakorolhattam hivatásomat, belefogtam egy pszichológiai stúdiumba,
amit a háború után be is fejeztem. A lelkipásztori munkában később hasznát vet
tem ennek a stúdiumnak, tapasztalhattam, milyen kevés pszichológiai ismerettel
rendelkezik néha a lelkipásztor az emberekkel való bánásmód terén. Az ember'
így aztán könnyen "érdekes esetté" válik, a lelkipásztor nem vállal vele szolida
ritást, ami kettőjük kapcsolatában nélkülözhetetlen. Nekem mindenekelőtt a be
teggé válás problémái voltak fontosak. A beteg emberrel való kontaktust nagyon
fontosnak tartom a lelkipásztori tevékenységben. Az a szerencse ért, hogy részt
vehettem egy pszicho-szomatikus kutatócsoport munkájában az amsterdami
egyetemi klinikári, s 1955-ben megírtam disszertációmat a beteggé válásról, s így
lettem a pszichológia doktora. A bizonytalanság a gyakorlati teológia területén
ez idő tájt egyre nőtt. Sok fakultás megpróbált változtatni ezen. A leideni fakul
tás elhatározta, hogy a hagyományos tárgyak mellett a szociológiát és a pszicho
lógiát is elindítja. Munkámra való tekintettel' ez utóbbi tanszékre engem hívtak'
meg. Feladatom a pasztorálpszichológia megszervezése volt. De hát mi a paszto
rálpszichológia? Alighanem pszichológia lelkipásztoroknak, mint az orvosnak a
medicinális pszichológia, hogy segítse a betegek gyógyitásában. De milyen segít-o
séget várhatunk mint lelkipásztorok a pszichológiától? -

Többször utaztam - más célból ugyan - Amerikába, s mivel teológusokkal
folytatott beszélgetéseimből már tudtam; hogy ott újfajta képzés, úgynevezett
"clinical pastoral education" folyik - mi aztán "klinikai lelkipásztori képzés"
nek neveztük el-, reménykedtem, hogy választ kaphatok majd kérdéseimre.
1960-ban négy hónapot töltöttem, az Egyesült Államokban, hogy tanulmányoz
zam az új oktatási módszert: Chicagóban részt vettem az egyetem tanfolyamán,
előadásokat és szemináriumokat hallgattam, többek közt Seward Hiltnernél, az
egyik vezető pszichológusnál, számos -oktatási központot látogattam meg. S való
ban: ez' a tanulmányút sok mindenre választ adott. Odaát a pedagógus John
Dewey elvét követték, hogy tanulni nem annyira azelméletből, inkább a gyakor
lati tapasztalatból lehet. Anton Boisen, az egyik pszichiátriai intézet lelkésze
több fiatal lelkészt bevont a munkájába, s aztán megbeszélte velük a betegeken
szerzett tapasztalatukat. Ez volt ennek az újfajta képzésnek a kezdete: lelkészek
feljegyzik tapasztalataikat (ezek az úgynevezett beszéigetési jegyzőkönyvek), s
ezeket a feljegyzéseket gondosan elemzik. Együtt fedezik fel, valójában mi ment

.végbe ezekben a beszélgetésekben, amelyekben a kommunikáció csak nehezen
jött létre vagy jól sikerült, s mi volt a lelkipásztor része mindebben.

Ez a képzési mód nekem megoldást adott a problémáimra. Itt a lélektant nem
elméletben tanulták, liogy aztán alkafmazzák, hanem a kezelés megértésére s
egyben megjavitására használták. Igazi képzési módszer volt.

Hazatértem azzal a szilárd eltökéltséggel, hogy ezt a módszert népszerűvé te
szem. A "szükség" akkora volt, hogy tervem - itt-ott némi ellenállással- viszony
lag hamar sikerült is: Számos plébánost, lelkészt találtam, aki vállalkozott e
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módszer elsajátítására. Néhány közülük elment Amerikába, s ott, szupervizor
oktatáson vett részt. Ezzel lehetőségük nyílt, hogy á klinikai lelkipásztorkodás
kurzusait végezzék. Mindez terjedt, akár az olajfolt. Visszhangra találtunk német
földön, Svájcban, s különböző nyugati országokban megindult az új lehetőség

keresése. '
Ma nemzeti és nemzetközi szervezetünk van a "pastoral care and coun

seling"-ra -- hivatalosan így neveztük el. Elmondhatjuk, hogy a fakultásokon si
került a gyakorlati teológia arculatát megváltoztatnunk. A hangsúly már nem az
elméleten van, nem azon, hogy lelkészként mit kell tennünk, hanem azon, hogy a
gyakof-latban mit teszünk s az Evangélium fényében mit tehetünk, Közelebb ke
rült6nk egyfelől az egyház, másfelől az Ujszövetség realitásához. Azt is tudjuk,
hogy az egyetem csak bizonyos fokig készíthet föl bennünket hivatásunkra, hogy
szükségünk van tapasztalatokra, amikből meríthetünk. Eppen ezért kórházak
ban, börtönökben, községekben tanulóközpontokat szerveztünk, ahol szuper
vizorok segítik a hallgatókat es a fiatallelkészeket, hogy jobb lelkipásztor váljék
belőlük. '

Egyre nagyobb szerepet kapott tehát a szupervizor személye, Ő az. aki segíthet
másokat, hogy szerzett tapasztalatukat hasznukra is fordíthassák. Eszrevettük,
ez nem is olyan egyszerű. Magába foglal ugyanis jókora ön-felfedezést - napvi
lágra kerülnek homályos foltjaink, s ezzel a rejtett félelmek és agressziók -; s ez
bizony nehéz. Segítő kell, támogató. A szupervizorok jelenléte tehát nagyon fon
tos, s valamennyi országban erre gondot is fordítanak. Azt tapasztaltuk, hogya
képzést a szupervizorokkal kell kezdeni.

A fejlődés eredményeként Hollandiában nemcsak a gyakorlati teológia, ha:
nem a lelkipásztori munka is megváltozott. A változó társadalom pasztorális
perspektíváit egy új kézikönyvben foglaltuk össze. Magam voltam főszerkesztője

ennek a kiadványnak, munkatársaim gyakorlatilag valamennyi felekezet és öku
menikus szervezet pasztorálteológusaiból kerültek ki; az új kézikönyv ezekben
az esztendőkben nyilvánvalóvá tette, hazám egyházai mennyire alkotólag igye
keznek reagálni egy modern társadalom új és nagy feladataira.

Hadd említsek néhány példát.
Először is: változóban a lelkipásztori beszélgetés. Egy pszichiáter egyszer azt

mondta nekünk, teológusoknak, hogy pasztorációnkban többnyire csak útnak in
dítottuk "üzenetünket", anélkül, hogyelgondolkodtunk volna, vajon elérkezik-e
a címzettekhez. Nem úgy, mint a pszichiáter, aki tudatosan "figyel oda jól", s
megkeresi azt a pontot, ahol mondanivalója célt érhet. A szupervízió megtanít
bennünket odafigyelni, s valóban "harmadik fülünket" használni. A pszichoana
lízis segítségével tudatunkba jut, a másik hogyan küszködik, hogy legyűrje ellen
állását, s az érzésátvitel mennyire színesíti a kontaktust. Eleinte Carl Rogers
pszichológiája volt fontos számunkra; később láttuk, a lelkipásztorok mennyit
tanulhatnak az analitikusoktól; most ismét új fejlődésnek lehetünk tanúi, mint
az alakpszichológia vagy a tranzakciós analízis, s ez nekünk nagyon fontos.

Fennáll annak a veszélye, hogy a lelkipásztori munka oly sokat átvesz a pszi
choterápiából, hogy maga is egyfajta terápiává válik. De a folyamatos vita követ
keztében, ami a pasztoráció lényegéről zajlik, mindig a lelkipásztori tevékeny
séget tartjuk elsődlegesnek. Mindazonáltal a módszer s a lelkipásztor habitusa
változott a legtöbbet. A lelkész érzékeny lett, megértette, hogy a beszélgetésben
gyakran az érzelmek a legfontosabbak, s meg kell tanulnunk odafigyelni.

A második nagy változás, hogy új viszony alakult ki a pszichoterápiához s ál
talában a gyógyítás világához. Egyre több lelkipásztor folytat párbeszédet orvo
sokkal, s csatlakozik a kórházakban tevékenykedőpszichoterápiai csoportokhoz.
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Elmondhatjuk, hogy sok olyan intézményben, mint a börtön vagy a hadsereg, a.
lelkész jóval "láthatóbbá" válik. Nem mindig illik bele a "világi" szervezetekbe,
de gyakran jut ezekben nyilvánvalóbb azonossághoz. A kórházakban az orvos
tudomány gyors és hathatós fejlődése következtében egy sor-erkölcsi probléma
akuttá vált, például a művi inszemináció és az eutanázia. Ilyen esetekben gyak
ran a lelkipásztortól várnak segítséget.

Ebből következik a harmadik döntő változás: a lelkipásztors~ világában egyre
több nyitottság észlelhető a modern világ problémái iránt. Régebben eléggé el
különültünk a tudósok világában, s máig nagy a szakadék a fizikusok, kémiku
sok, mérnökök stb. világához való viszonyunkban. Az új lelkipásztori munka bi
zonyos mértékben meghozta a nyitottságot a modern kultúrával szemben. A lel
készek kihívásnak érzik a mai technikai és urbánus társadalmat. Az egyháznak
már nem ll- társadalom közepén a helye, mint régebben; peremre szorult, s on
nan kell megmutatkoznia és szavát hallatriia. A pasztoráció egyike a fontos hi
daknak, hogy korunk problémáival kontaktusba ketüljünk. A II. Vatikáni zsinat

, óhaja - hogy ablakot nyissunk korunkra - többek között a modern pasztoráció
ban válik valóra.

Ezzel összefüggésben a negyedik változás, hogy a lelkipásztorok - s ezzel a lel
készek általában - azonosságuk új tudatára ébrednek. Az, hogy átélik a kihívást,
már bizonyos öntudatot ad nekik; szembenéznek a mai ember sok, egész valón
kat felkavaró kérdésével, s ez rádöbbenti őket arra, hogy ebben a helyzetben mi
a pasztoráció feladata, miben segíthetik az embereket. S így az új pasztoráció
sok mindent mozgásba hozott. Elmondhatjuk, hogy ennek befolyása alatt új té
mák metülnek föl, s ezek fontosak lehetnek az emberek vallásos fejlődésében.A
lelkipásztorok sok országban elgondolkodnak napjaink pasztorációs lelkiségén.
az emberiségen egyáltalán, s a lelki vezetés lehetőségein.

Hollandiában s Nyugat-Európa sok országában a vallási megújulás jeleit lát
juk, s ez alapvetően korrigálja a külföldnek gyakran rólunk alkotott képét.

Maarn, Hollandia

KÖRLEVELEK A BÉKÉRŐL

Heije Faber
(K. O. fordítása)

A közelmúltban több ország katolikus püspökei nyilatkoztak az igazságosságról,
a háborúról és la békéről. A pásztorlevelek célja, hogy az emberiség jövője érde
kében mozgósítsanak minden hívő és nem hívő, erkölcsi felelősséget érző em
bert. 1983 elején több ország püspökei közös konzultációt folytattak ekérdések
ről a Vatikánban. Ezután jelent meg 1983 első felében az Egyesült Allamok.ia
Német Szövetségi Köztársaság és Hollandia püspökeinek körlevele; majd 1983
második felében és 1984-ben Ausztria, Belgium, Brazília, Franciaország, Iror-:
szág, Japán, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia, a Német Demokratikus
Köztársaság és Svájc püspöki karának pásztorlevele.

A pásztorlevelek közös gondolatait így összegezhetjük: A béke értelmezése, a
tartós béke előkészítése.A béke bibliai alapjai, Párbeszéd és kölcsönös megértés
a béke érdekében. Nemzetközi tekintélyű szervezet létrehozása a béke fönntar-
tására. -
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