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mutatja be, amelyek nemcsak elméleti írásokat, ha-
nem számos magyar politikatörténeti vonatkozású 
írást is tartalmaznak. A másik recenzió Varga Péter 
András fenomenológia-könyvével foglalkozik, 
amelynek egyik érdemeként mutatja fel azt, hogy 
a Husserl–Brentano viszony elemzését új, az ed-
digiekkel szembemenő szempontokkal gazdagítja, 
ugyanez elmondható a Heidegger–Husserl kapcso-
latokról is. 

A folyóirat jelen lapszámában megjelent írá-
sok jól illusztrálják, hogy a politikai fi lozófi a 
fogalmi köre több irányba is tágítható, gondol-
hatunk itt az egyes fogalmak elméleti körüljárá-
sára, azok új vonatkozásokban történő játékba 
hozására vagy pedig az egyes konkrét politikai 
helyzetek, aktuális politikai problémák újszerű 
megközelítéseire.

Száva Csanád

Az orvosi lelkigondozás a bölcselők zseb(könyv)ében
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A Logoterápia és egzisztenciaanalízis 2015 
c. kötet a Logoterápia és Egzisztenciaanalízis 
Nemzetközi Tudományos Egyesület és a 
Logoterápia Alapítvány első évkönyveként inter-
diszciplináris jelleggel összegzi a jelzett szakterület 
legújabb eredményeit. Immár tizennyolc évvel az 
iskolaalapító Viktor E. Frankl halála után megkerül-
hetetlennek bizonyul a törekvés, hogy magyar nyel-
ven is értékeljék a logoterápia és egzisztenciaanalí-
zis helyzetét és aktualitását. A szerkesztők (Sárkány 
Péter, Vik János) és szerzők kijelentett szándéka 
bemutatni és igazolni az eredetileg pszichoterápiás 
irányzatként elgondolt terület multidiszciplináris 
jellegét és alkalmazhatóságát a segítő foglakozások 
széles spektrumán. A szerzők sorában megtalálhatók 
a szakképzett fi lozófusok, pedagógusok, pszicholó-
gusok mellett a szociális munka, a teológia, a fi lozó-
fi ai tanácsadás és a vállalati kultúra fejlesztése terén 
jártas szakemberek is. Érdekes módon a segítő szak-
mák listájából távol maradtak a pszichiáterek és az 
orvosok általában. Pontosabban, az orvosokat (csak 
a) Viktor Frankl inspiráló emlékéhez és munkássá-
gához való kapcsolódás képviseli. A segítő szakmák 
dinamikus fejlődésének ismeretében ez utóbbi nem 
is tűnik annyira meglepőnek.

Tekintettel a kötet által felölelt multi diszcip-
linaritás tág spektrumára, melyet nehezen lehetne 

egészében átfogni, az értékelésemet igyekszem in-
kább a pszichológus-pszichoterapeuta és a fi lozófi -
ai tanácsadó perspektívájára fókuszálni. Itt röviden 
hivatkoznom kell az ezeken a területeken megfi -
gyelhető szakmai-fi lozófi ai változásokra.

A pszichoterápiák, a freudi pszichoanalízis 
megjelenését követően, mint önálló pszichopa-
tológiás terápiás módszerek körvonalazódtak, 
melyekben a terapeuta szerepét értelemszerűen 
orvos töltötte be. Viktor Frankl logoterápiája meg-
jelenésének és kifejlesztésének időpontját tekintve 
ebben a kontextusban fogalmazódott meg. Ez (ta-
lán) a legkiforrottabb szakmai művének címében – 
Orvosi lelkigondozás – is megjelenítődik. Azonban 
idővel a pszichoterapeuták szerepkörében feltűn-
tek előbb a pszichológusok, majd sorban a többi 
segítő szakma (szociális munkások, gyógypedagó-
gusok) képviselői is, egészen addig, amíg a megha-
tározásszerűen a pszichoterápiák ellentét képviselő 
(és hagyományosan dogmatizmussal vádolt) teo-
lógiai lelkigondozók is csatlakoztak. Ez azonban 
még mindig nem tükrözi a mai állapotot, ugyanis 
komplex okokból (melyek között fontos hangsúly 
esik a gyógyszeripari érdekekre, valamint az aka-
démiai képzésben részt vevő orvosok személyes 
anyagi korlátaira) az orvosok egyre kevésbé van-
nak jelen a pszichoterápiás képzésekben és főleg a 
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praxisban. Yalom Irvin (2002, The Gift of Therapy: 
An Open Letter to a New Generation of Therapists 
and Their Patients) és más komoly szakmabeliek 
jellemzik és értelmezik ezt a jelenséget. 

Másrészt az egymással ellentétekben álló pszi-
choterápiás iskolák versengéséből is úgy tűnik, 
hogy az adott iskoláknak elkötelezett, de interdisz-
ciplináris szempontot képviselő pszichoterapeuták 
komoly szakmai előnyre tesznek szert az ortodo-
xabbnak nevezhető iskoláknak elkötelezett szak-
emberekkel szemben. Ez manapság már a hagyo-
mányosan dogmatikusnak tekinthető kognitív 
pszichoterapeutákra ugyanúgy igaz, mint a tisztán 
analitikus beállítottságú szakemberekre. Érdekes 
ugyanakkor a hagyományosan integratív szemlé-
letet képviselő egzisztenciális pszichoterápiák tér-
nyerése (és ezek között említendő a logoterápia is) 
azokban a pszichoterápiás irányzatokban, melyek 
azelőtt elvetették az ilyen jelegű terápiás stratégi-
ákat. Az egzisztencialista szempont azonban sok-
féle formát ölthet. Kérdezhetnénk azt is, hogy mi 
szükség van a pszichoterápiákban a buddhista fi lo-
zófi ából kiemelt mindfullness fogalmára, melynek, 
mint szakmai újdonságnak, komoly népszerűsítése 
folyik, hiszen ugyanazokhoz az elvekhez kötődik, 
amelyek mind a klasszikus görög–római fi lozó-
fi ából, mind a középkori keresztény szerzetesek 
lelkigyakorlataiból, illetve Pierre Hadot munkássá-
gából széles körben ismertek? Mindezeket fi gye-
lembe véve a kötet tanulmányai aktuális szakmai-
fi lozófi ai szempontokból is értelmezhetőek.

A kötet hatfejezetes felosztást követ, ezekben 
csoportosítódnak a tanulmányok, az előadások, a 
beszélgetések, az esetelemzés és a szakmai beszá-
molók, illetve a forrásmunkák és a frissebb szak-
irodalmi források.

A Tanulmányok fejezet képezi a kötet mag-
vát, és hét olyan művet foglal magába, melyek a 
logoterápia és egzisztenciaanalízis alkalmazásait a 
teológiai, a fi lozófi ai és a pszichológiai gondolko-
dás nézőpontjából mutatják be. 

Csiszár Klára pasztorálteológus Viktor E. 
Frankl életének, a koncentrációs táborban töl-
tött időszak utáni részét elemzi, és ennek hatását 

a logoterápia és egzisztenciaanalízis fejlődésére. 
A szerző kijelentett céljánál többet is teljesít, hi-
szen betekintést enged Frankl személyes gondo-
lataiba abban az időszakában, amikor megfogal-
mazta azokat a társadalomfi lozófi ai elveit, melyek 
segítettek neki szembenézni a háború alatt megélt 
borzalmakkal és újraépíteni saját maga számá-
ra az emberekbe és a társadalomba vetett hitét. 
Kiemelendő ezek közül Frankl azon fantasztikus 
képessége, hogy komoly önismereti gyakorlat után 
képes volt meghaladni személyes lelki traumáit, és 
képessé vált megőrizni objektív etikai szempontja-
it. Frankl személyes etikai rendszere komoly ins-
pirációt jelentett és jelenthet ma is minden segítő 
foglakozásbeli szakembernek.

Elekes Szende a frankli műből származtatott 
transzcendencia fogalmát vizsgálja interdiszcipli-
náris megközelítésben, felleltározva a logoterápia, 
a személyiségpszichológia, az egészségpszicholó-
gia, a mentálhigiénia, a neurológia és a teológia 
eredményeit a transzcendencia fogalmát és pszi-
chológiai konstruktumát illetően. A tanulmány 
érthetően és lényegre törően érvel e fogalom 
demisztifi kációja mellett. Sajnálatos azonban, 
hogy az amúgy jól megválasztott és kezelt kérdést 
a félreértelmezett dawkinsi „önző gén”-elmélet kri-
tikájába helyezi. Ebben áttetszik a vallásos ember 
hagyományos darwinizmusellenessége, a klasszi-
kus darwinizmus és a dawkinsi „önző gén”-elmélet 
kellő ismerete hiányában. A teológiai genézisről 
szóló tanításokat és az evolúcióelméletet (mint fo-
lyamatelméletet) ma már teológiai szempontból is 
sokkal árnyaltabban kezelik. Másrészt a tanulmány 
jól szemlélteti a kísérleti-akadémiai pszichológia 
és a pszichológiai praxis közötti feszültséget. A ta-
nulmányban ez a gyakorlatorientált Frankl inkább 
fi lozofi kus transzcendencia fogalma és az ugyan-
ezt a tartalmat fedő, de atomisztikusan lebontott 
és minden szintézisértéket nélkülöző személyi-
ségpszichológiai fogalomkonstruktumok közötti 
feszültségként jelenik meg.

Vik János teológus a teodiceakérdést vizs-
gálja a teológiai optimizmus jegyében. A nagyon 
kellemes olvasmány a keresztény hitrendszer és 
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gondolkodás racionalitásának védőbeszéde for-
májában van megfogalmazva, ami üdítőleg hat 
az olvasó számára a hagyományos értelemben 
vett tudományos szövegformához viszonyítva. 
A teodiceakérdés megválaszolásában a szerző ko-
moly érveket merít a logoterápiás gondolkodásból 
és a frankli fi lozófi ából. Mindezt anélkül teszi, 
hogy a tudományos érvelés szabályait és fegyelmét 
csorbítaná a játékos és élvezetes irodalmi forma. 
A tanulmány nemcsak a teológia gondolkodásban 
érdekeltek számára lehet hasznos, hanem komoly 
gyakorlati értéket jelenthet a nem teológiai orien-
táltságú segítő foglalkozásbeliek számára is, érve-
ket szolgáltatva az általános terápiás gyakorlatban 
és lelki tanácsadás során felmerülő kérdések meg-
válaszolásához, mint pl. a szabad akarat vagy a ha-
lálban rejlő végső pozitív jelleg. A tanulmány szá-
momra újra igazolja azt a kevéssé hangsúlyozott 
igazságot, miszerint nincs gyakorlatibb jelentőségű 
dolog az igazán jó elméletnél. 

Bakos Gergely szerzetes és fi lozófus tanulmá-
nya a logoterápia bölcseleti praxisban való al-
kalmazhatóságának gyakorlati eredményeit is 
felmutatja. Egyrészt a szerző megalapozottan 
érvel a fenomenológiai módszernek a bölcseleti 
tanácsadásban való hasznáról, másrészt tisztázza 
a terapeuta sokat hangoztatott értékmentességé-
nek kérdését. Idézem: „ezek szerint nem a feno-
menológiailag eljáró terapeuta feladata, hogy 
kliense helyett értékítéleteket hozzon. Sokkal in-
kább a hozzá segítségért forduló személy saját 
értékmegítélését kell segítenie feltárni és fogalmi 
alakra hozni.” (71.) Ennek alapján elmondható, 
hogy eltűnik a hagyományos pszichoterápiák és 
a vallásos lelkigondozás közötti szakadék, amely 
éppen azon alapult, hogy a pszichoterápiák kép-
viselői feltételezték, hogy a lelkigondozók ebben 
az értelemben nem tartják tiszteletben a klienseik 
személyes értékrendszerét, és megpróbálják őket 
a klasszikusnak nevezhető vallásos értékrendszer 
szerint befolyásolni, megsértve személyes döntési 
szabadságukat. A szerző nemcsak a pszichoterá-
piák és a vallásos lelkigondozás közötti szaka-
dékot hidalja át, hanem hangsúlyozza a fi lozófi a 

klasszikusai által megfogalmazott gondolatok te-
rápiás (gyógyító-fejlesztő) jellegét. Ezzel komoly 
alapot nyújt az interdiszciplináris segítő csapa-
tok kommunikációjának és együttműködésének 
megvalósításához.

Sárkány Péter fi lozófus az értelemközpontú 
egzisztenciaanalízist olyan önálló fenomenológiai 
módszernek tekinti, amelyben a tudományos igé-
nyű fi lozófi ai elemzés összekapcsolódik a pszicho-
terápia gyakorlati célkitűzéseivel. Ennél is több: 
az egzisztenciaanalízis lépésekre bontható önálló 
fenomenológiai eljárásnak tekinthető. A szerző 
nemcsak érvel a fenti kijelentések mellett, hanem 
részletesen bemutatja a módszertani lépéseket. 
Ezzel megalkotja azt a gyakorlati modellt, melyet 
a gyakorlatban dolgozó szakember lépésről lépésre 
követhet és megtanulhat. A bemutatott modell gya-
korlati haszna vitathatatlan.

Barcsi Tamás fi lozófus B. S. Johnson Szeren-
csét lenek című regénye kapcsán tárgyalja a halál és 
a szenvedés értelemértékét. Ebben a kérdékörben 
Viktor E. Frankl logoterápiás fi lozófi áját össze-
hasonlítja Martin Heidegger és Jean-Paul Sartre 
halálértelmezéseivel. Frankl patodicea kérdésére 
hivatkozva (mely a szenvedésben fellelhető értéket 
fedi fel) felhívja a fi gyelmet a szenvedés elfogadá-
sában rejlő belső emberi szabadság lehetőségére. 
A szenvedést vállaló, a méltóságát megőrző em-
ber számára a halál szemlélete a lét új dimenzióját 
tárhatja fel. Az alapvetően fi lozófi ai jellegű tanul-
mány érvrendszere komoly inspirációs forrás lehet 
a lelkigondozás praxisában, különös tekintettel a 
thanatológus szakemberek tevékenységére. 

Steven J. Costello fi lozófi ai tanácsadó angol 
nyelvű tanulmányában a logoterápiát elhelyezi 
a fi lozófi ai tanácsadó módszerek tárházába, és a 
mellett érvel, hogy a logoterápia célja szélesebb 
és komplexebb a pszichopatológiás célokat követő 
pszichoterápiás feladatoknál. A logoterápiás fi lozó-
fi ai tanácsadás nemcsak a pszichopatológiás álla-
pot meghaladását tűzi ki célul, hanem az emberi lét 
noetikus (vagy spirituális) dimenzióját is feltárhat-
ja és kiszélesítheti. A szerző a logoterápiás fi lozófi -
ai tanácsadást a sztoikus fi lozófi a referenciakeretei 
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közé helyezi, széles körű kapcsolatrendszert te-
remtve a frankli logoterápia, az egzisztenciaanalí-
zis és a fi lozófi ai források között.

Az Előadások fejezet két előadás átiratát tar-
talmazza. Zsók Ottó teológus Viktor R. Frankl és 
a spiritualitás című előadása Viktor E. Frankl le-
veleit vizsgálva keresi a frankli spiritualitás „épí-
tőköveit”, melyeket az ima, a hála, a lelkiismeret 
és a megélt jóra és szépre való emlékezés gyakor-
latában azonosít. A gonosz elhatalmasodásával 
szembesülő Frankl ezeket a rítusokat alkalmaz-
za a folyamatos személyes veszteségekkel való 
szembesülés kivédésére. A személyes levelezés-
ből vett idézetek egy újabb arcát is megmutatják a 
mélydepresszióval küzdő Franklnak. Az egymást 
követő veszteségek majdnem mindegyike trau-
matikus intenzitású, ezek együttese drámai képet 
fest arról az életpályáról, melyet a logoterápia 
megalkotója megélt, de amely a széles közönség-
nek szánt munkáiban csak nyomokban lelhető fel.

A másik előadás Homa Ildikó klinikai pszi-
chológus valláspatológiai elemzését mutatja be. 
A szerző kellő felkészültséggel tárgyalja a lelki be-
tegségek és a vallás megélésének kényes és gyak-
ran tabuként kezelt kérdését. A pszichopatológiás 
szakemberek mint gyakorló hívők között gyakori 
az az álszent attitűd, amely megakadályozza a lel-
ki zavarok objektív tárgyalását, valahányszor azok 
vallásos köntöst öltenek. Az előadásba foglaltak 
komoly jelentőségét az adja, hogy az előadó fel-
készültsége lehetővé teszi számára, hogy mindkét 
csoport tabuit semlegesítse, tárgyilagosan és gya-
korlatiasan elemezve a vallásos élmények és a lel-
ki zavarok kétszeresen szubjektív élményvilágát, 
ezáltal olyan objektivitásra törekedő pszichopato-
lógiai szempontokat is tisztázva, amelyek mecha-
nisztikus klinikai alkalmazása korántsem magától 
értetődő.

A Műhely című fejezetben két esettanul-
mány, egy teológiai lelkigondozás esete és egy 
logoterápiás elemeket tartalmazó művészette-
rápiás beavatkozási program kerül elemzésre. 
A lelkigondozás esettanulmányát Zsók Ottó teoló-
gus jegyzi, s ebben végigköveti és értelmezi egy 

logoterápiás felkészültségű teológus beszélgetését 
egy halálra készülő asszonnyal. A másik tanul-
mányban Visnyei Emőke szociális munkás egy hon-
talanokkal végzett logoterápiás-művészetterápiás 
jellegű beavatkozás tapasztalatairól ír. 

A Párbeszédek fejezet egy interjú és egy kerek-
asztal beszélgetés átiratait tartalmazza. Az interjú 
Alexander Batthyányval, a bécsi Viktor Frankl 
Intézet elnökével készült, és a logoterápia jövő-
jének kérdését járják körül az interjúkészítő Vik 
Jánossal. A kerekasztal beszélgetést a budapesti 
Szent Gellért Gimnáziumban tartották 2015-ben. 
Itt az értelemkeresés gyakorlatát járták körül a pe-
dagógus munkában. 

A Forrás fejezet Karlheinz Biller és Maria de 
Lourdes Stiegeler logoterápia és egzisztenciaanalí-
zis szótárát mutatja be. A logoterápia fogalmi vilá-
gának szótára komoly segítséget jelenthet mind az 
ezzel foglalkozó szakemberek, mind pedig a vele 
ismerkedő és tájékozódási pontokat igénylő érdek-
lődők számára. 

A Szemle két újra kiadott frankli szöveg 
(Birkenwaldi szinkronizáció. Metafi zikai Konferencia; 
Orvosi lelkigondozás) és két új, frissen megjelent 
szakkönyv (a 2010-ben átdolgozott kiadásban meg-
jelent Alex Pattakos: Prisioners of Our Thoughts. 
Viktor Frankl’s Principles for Discovering Meaning 
in Life and Work, valamint a 2014-ben kiadott 
Wolfram Kurz: Leben Verstehen. Leben Bestehen) 
recenzióját tartalmazza.

A kötet egészéről elmondható, hogy céljának 
megfelelően sikeresen összefoglalta, interdisz-
ciplináris jelleggel, mindazokat a kutatásokat, 
melyek a logoterápia területén megvalósultak az 
utóbbi években. A tanulmányok izgalmas olvas-
mányt kínálnak a logoterápia és egzisztenciaana-
lízis iránt érdeklődők számára, és fontos infor-
mációforrásként szolgálhatnak azoknak, akik a 
logoterápiát akár a gyakorlatban, akár elméleti 
síkon alkalmazni próbálják. A megközelítések 
sokfélesége igazolja a logoterápia és egzisz-
tenciaanalízis fontosságát és sokrétű alkalmaz-
hatóságát a segítő foglalkozásokban. A kötetet 
olvasva megalapozottan kijelenthető, hogy a 
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logoterápia és egzisztenciaanalízis a mai napig 
aktív és dinamikus szakterület maradt, amely 
sem a kutatási kérdésekben, sem a gyakorla-
ti alkalmazhatóságában nem évült el. A sikeres 
munkát tekintve az évkönyv a logoterápiát ked-
velők komoly érdeklődésére számíthat. Talán az 
sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben az orvosi 
lelkigondozás területe iránti érdeklődők között 
újra felbukkannak majd az orvosok is.

A szerkesztők a Logoterápia és egzisztencia-
analízis című évkönyvet egy sorozat első kötetének 
tekintik, és ehhez illően saját grafi kus arculatot ter-
veztek a kötet borítójára. A kötet zsebkönyv jellege 
lehetővé teszi az olvasó számára a könnyű használa-
tot és azt, hogy a mozgalmas életet élő olvasók szá-
mára is kéznél tartható és a változó környezetben is 
könnyen forgatható legyen.

Plesek Zoltán Ákos
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