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Az empowerment képessége a lelki-
vezetésben: inspiráció a pszichológiából

BEVEZETÉS

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy vajon létezik-e olyan folyamato-
san fejleszthető pszichikus képesség, amely gyakran segítségére lehetne a
lelkivezetőnek, különös tekintettel az emberi kapcsolatokban természetsze-
rűleg megnyilvánuló „vezetés”, „irányítás” vonatkozásában. Ha létezik ilyen
pszichikus képesség, akkor az mennyire, és pontosan mely területen segít-
hetné elő a komolyabb és mélyebb lelkivezetést?

Van-e olyan típusú hatalom, befolyás, amely mintegy nem szeretne hata-
lom lenni, nem kívánna befolyást szerezni, azaz szinte önmagát megfosztja a
hatalomra, befolyásra való törekvéstől? Ilyen „hatalommentes hatalom” le-
het az  empowerment képessége – magyarul talán legjobban a „felhatalma-
zás” kifejezéssel adhatnánk vissza –, amelyet szakértők a vezető–alkalma-
zott kapcsolatot vizsgáló ún.  szolgáló vezetéselmélet keretében elemeztek:
megengedi a beosztottaknak, vezetetteknek azt, hogy egyre függetlenebbek
legyenek, saját döntéseket hozzanak, saját maguk rendelkezzenek ellenőr-
zéssel, egyre inkább bízzanak önmaguk képességeiben, és a számukra meg-
engedett  szabadsággal  kezeljék  a  nehéz  szituációkat.1 Ezek  által  képesek
megtalálni az egyensúlyt a szabadság (önállóság) és a felelősségvállalás kö-
zött.2 Tanulmányunk III. pontjában ezt vizsgáljuk meg részletesebben.

I. A LELKIVEZETÉS TERMÉSZETE

A lelkivezetés olyan ideiglenes és eszközszerű segítség, amelyet a hitben és
a tanítványságban jártasabb lelki testvér (férfi  vagy nő) nyújthat azokban

1 Vö. NORTHOUSE, P. G., Leadership. Theory and Practice (Washington 2015) 235.
2 BLANCHARD, K. – CARLOS, P. J. – RANDOLPH, A., The 3 Keys to Empowerment. Release the Pow-

er within People for Astonishing Results (San Francisco 2001) 4.
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még kevésbé jártas lelki testvérének, megosztván vele a bejárandó út egy
szakaszát, hogy felismerje Istennek vele kapcsolatos működését, és arra sza-
badabban, felelősségteljesebben tudjon válaszolni.3 Minthogy a lelkivezetés-
ben két „ember”, a lelkivezető és a vezetett van jelen, nem zárhajuk ki abból
az emberi mulasztások vagy túlzások előfordulását sem. Azt azonban hibá-
nak tartanám, ha mellőznénk a lelkivezetésből az olyan pozitív, fejleszthető
pszichikus adottságokat, amelyek komoly segítségül szolgálhatnak.

A lelkivezetés bizonyos mértékben feltételezi, és egyben elősegíti a pszi-
chikus integritást, ugyanakkor felülmúlja, átlépi azt, mivel „lelki” folyamat
is megnyilvánul benne. A lelkivezető feladata, hogy a lelkivezetésnek mind
„pszichikus”, mind pedig „lelki” vonatkozású, érett, kiegyensúlyozott szin-
tézisét alakítsa ki. Kiegyensúlyozott szintézist létrehozni az a lelkivezető ké-
pes, aki emberi-pszichikus valóságában képes helyet biztosítani a Szentlélek
számára, aki majd rajta keresztül vezeti a személyeket Istenhez, és az ő em-
beri  mivoltán keresztül  másokat is  arra tesz majd  képessé,  hogy a  Lélek
templomává válhassanak.4

A lelkivezetőt a pszichikus-lelki szintézis megtalálásában nagyban segít-
heti az, ha tisztában van szerepével, azaz tudja, hogy „lelki” szolgálatot vé-
gez. A lelkivezetés olyan lelki szolgálat, amelyben nem egyenlő felek, eset-
leg  barátok  közötti  kapcsolatról (egymás  mellé  rendeltség  viszonya)  van
szó, hanem aszimmetrikus relációról: van, aki vezet, és van a vezetett, akit
kísérnek a bejárandó lelki úton.5 Ebből következik, hogy a lelkivezetés nem
alakulhat sem barátkozássá, sem pedig a lelkivezető érzelmi szükségleteit
kielégítő „pótkapcsolattá”, amelyben a lelkivezető azt szeretné, hogy őt elfo-
gadják, értékeljék, nélkülözhetetlennek tartsák. Az aszimmetrikus kapcsolat
a lelkivezetésben azt jelenti, hogy a lelkivezető csupán megbízott, eszköz a
Szentlélek kezében, és helyette lehetne bárki más is: nem fontos az, hogy ő
valakinek egy adott időszakban a lelkivezetője.

A lelkivezetés aszimmetrikus jellegéből következik, hogy azt nem tekint-
hetjük  didaktikus relációnak,  tehát  nem az oktató-tanítvány viszony (laza
alá-fölé rendeltség) kialakítására kell törekedni. Egy didaktikus kapcsolat-
ban megvan annak a lehetősége, hogy az oktató ne vonódjon be tanítványa
életébe, vagyis miután leadta a tananyagot, tovább már ne érdekelje, hogy
mindazt tanítványa a gyakorlatban képes-e alkalmazni. Ellenkezőleg, a lelki-
vezetés a lelkivezetőtől a teljes bevonódást kívánja meg, amelyben meg kell
mutatkoznia egy olyan pszichikus-lelki szintézisnek, amely arra utal, hogy ő
már elmélyítette kapcsolatát Istennel, és aszerint éli mindennapjait. A lelki-

3 Vö.  CENCINI,  A.,  Il contatto corporale nella relazione di aiuto, in  Tredimensioni: Psicologia,
Spiritualitá, Formazione (2004) 1/45.

4 Uo. 46.
5 Uo. 47.
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vezető az elmélyült Isten-kapcsolatnak nem csupán ismerője, hanem olyan
alkalmazója és megélője, aki másokat is képes ebbe bevonni úgy, hogy Isten
és nem pedig önmaga irányába tereli őket. A lelkivezető vezetettje életébe
való intenzív bevonódásának célja, hogy vezetettje is beléphessen az Isten-
nel való személyesebb és meghittebb kapcsolatba. A már kialakult Isten-ve-
zetett kapcsolatból a lelkivezetőnek fokozatosan ki kell lépnie.

A lelkivezetés nem is  pszichoterápia  (erős alá-fölé rendeltségi viszony).
A lelkivezetést a Szentlélek által végzi a lelkivezető, tehát szerepénél fogva
csupán közvetítő, és nem terapeuta. Ebből az következik, hogy a lelkivezető
nem válhat a folyamat főszereplőjévé, elsődleges alakítójává, irányítójává,
de ténylegesen még helyrehozójává, gyógyítójává sem.

Ha tehát a lelkivezetés nem barátok közötti kapcsolat, nem oktató-tanít-
vány viszony, nem pszichoterápia, akkor mégis milyen jellegű aszimmetri-
kus relációról van szó? A lelkivezetést elsősorban a  segítségnyújtó reláció
kategóriájába soroljuk.6 Ebben a relációban a lelki és a pszichikus szempon-
tok dinamikus szintézist  képesek alkotni.  A lelkivezető tiszteli  az emberi
psziché törvényeit, érdemes ezeket alaposabban megismernie, legfőképpen
önmagára  vonatkozóan  (elégséges  önismeret).  Az  elégséges  önismerettel
rendelkező lelkivezető képes a különféle pszichés szinteken hozzá érkező

6 Vö. CENCINI 48.
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üzenetek felismerésére,  az érzelmi csapdák elkerülésére,  és egyben tudja,
miként  kell  a  tőle  segítséget  kérőt  Isten  elgondolása  szerint  vezetnie.
Amennyiben a lelkivezető tényleg képes önmagában szintézisbe hozni mind
a „lelki”, mind pedig a „pszichikus” szempontokat, akkor benne mint közve-
títőben kialakul az a segítségnyújtó relációra jellemző, lelkivezetésbeli men-
talitás, amelyet velősen így fogalmaz meg Cencini: „Nem én vagyok a te
központod… nem te vagy az én központom.”7 Vajon tényleg képes-e erre a
szintézisre minden lelkivezető? Ha nem, akkor milyen nehézségek, túlzások
gátolják ebben?

II. A LELKIVEZETÉST FENYEGETŐ VESZÉLYEK

Amennyiben a lelkivezető jól ismeri közvetítői szerepét, és egyben a segít-
ségnyújtó reláció kiépítésén munkálkodik, akkor a problémák leginkább a
lelkivezetés pszichikus, és nem lelki oldalán mutatkoznak meg. A lelkiveze-
tést elsősorban két fontos pszichikus-emberi tulajdonság hiánya veszélyezte-
ti: az affektív szabadságé és a felelősségé.8

Milyen következményekkel járhat  az,  amikor magából a lelkivezetőből
hiányzik az affektív szabadság? Elsősorban éppen az affektív szabadság el-
lentéte, az affektív függőség fog erőteljesen megmutatkozni. Az affektív füg-
gőségben a vezetettet a lelkivezető saját szükségleteit kielégítő tárggyá ala-
kítja át: ellenőrzése alá kívánja vonni, manipulálni szeretné, be akar hatolni
abba a személyes-privát térbe, amelyben kizárólagosan a vezetett és Isten le-
het jelen. Amennyiben a lelkivezető affektív függőségre törekszik – tudva
vagy nem tudva –, akkor maga a lelkivezetés már csupán ürüggyé válik, és
kettejük kapcsolatában nem Isten lesz többé a központban. Az „Isten van re-
lációnk központjában” helyett „én vagyok a te központod… te vagy az én
központom” hozzáállásmód lép színre. Az affektív függőség csupán zavart
és ellentmondásosságot szül, mivel a lelkivezető úgy érzi, mintha a rábízott
személyt vezetné, de közben igazából őt már csak saját szükségletei és kész-
tetései vezetik; a lelkivezető azt véli, hogy vezetettjét Isten felé kíséri, de va-
lójában önmaga felé terelgeti; a lelkivezető kezdi elhinni önmagáról, hogy
atyai tulajdonságokkal rendelkezik, de végül gyermek maradt, infantilizáló-
dott.

Aki manipulálni, kontrollálni akar, és mások privát szférájába igyekszik
behatolni, az nemcsak affektív függőségben szenved, hanem egyben hata-
lomra is törekszik. Csak az érzelmileg szabad lelkivezető tudja úgy segíteni

7 Uo. 50.
8 Uo. 46-57.
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vezetettjét, hogy képes legyen elengedni, átengedni őt a Szentlélek irányítá-
sának, azaz semminemű hatalmat nem kíván fölötte gyakorolni. Igazi, tény-
leges hatalma a vezetettje fölött csak és kizárólagosan Istennek van, ő a lel-
kivezetés  központja.  Aki  tehát  érzelmi  függőségben  szenved,  az  egyben
hatalomra, befolyásra is szert kíván tenni. Az ilyen személy igyekszik magá-
hoz kötni, láncolni vezetettjét, és makacsul ragaszkodik a közöttük már ki-
alakult relációhoz. Ennek megtartására gyakran manipulatív eszközök hasz-
nálatától  sem riad vissza.  Már a  sokkal  rövidebb ideig tartó szentgyónás
folyamatában  is  megjelenhet  ez  a  hatalomra  való  törekvés,  amelyben  a
gyóntató  a  „másikkal  való  kapcsolata  birtoklójának”9 vélheti  magát.  Az
olyan hosszú és folyamatos relációban, mint a lelkivezetés, még kockázato-
sabb a kapcsolat kizárólagos birtoklására való hajlam.

A lelkivezetés egy másik veszélyforrása a felelősségérzet hiánya. A fele-
lősség ellentéte az önzés, az egoizmus. A felelősségteljes lelkivezető alapo-
san  megvizsgálja  minden  kifejezését,  gesztusát,  mivel  tudja,  hogy  mind-
ezeknek  vezetettje  lelkében,  pszichéjében  következményei,  visszhangjai
lesznek. A felelősségteljes lelkivezető ismeri saját határait,10 kialakul benne
egy bizonyos érzék arról, hogy hatásköre, területe meddig terjed, és honnan
kezdődik a másik személy felelősségvállalása, az a pillanat, amikor már ve-
zetettjének kell önálló lépéseket tennie.11 Szükséges tehát, hogy a felelősség-
teljes lelkivezető egyben vezetettjét is felelősségvállalásra ösztönözze. A ve-
zetett  Istennel  való  kapcsolata  egyre  mélyül.  Felelősséggel  már  nem
lelkivezetőjének tartozik,  hanem Istennek:  Ő,  nem pedig lelkivezetője áll
élete, lelki fejlődése központjában.

A felelősségvállalás ellentéte nem véletlenül az önzés: önző módon, fele-
lőtlenül ráhárítani minden felelősséget a vezetettre, vagy ellenkezőleg, azzal
hitegetni, hogy a lelkivezető átveszi mindenért a felelősséget. Mind a fele-
lősség ráhárításában, mind annak átvételében – ahogyan az imént vizsgált
affektív függőség esetében is – megjelenik a hatalommal, befolyással való
visszaélés lehetősége. A lelkivezetés folyamatában – főként a legelső fázisá-
ban – megjelennek olyan negatív érzelmek és különös lelkiállapotok is, mint
az agresszió, az önvád (pszichikus szinten) vagy a lelki szárazság, a lelkese-
dés  hiánya (lelki  szinten),  amelyek  kezeléséhez  mindenképpen szükséges
lenne a jártas lelkivezető támogatása, biztatása, hathatós segítsége. Ameny-
nyiben a lelkivezető elmulasztja ezt a nélkülözhetetlen segítségnyújtást, ak-
kor azzal nem tesz mást, mint lerázza magáról a felelősséget: annak vezetett-

9 SOVERNIGO,  G.,  L’umano in confessione. La persona e l’azione del confessore e del penitente
(Bologna 2003) 80.

10 Vö. TRACY, D., 10 Steps to Empowerment. A Common-Sense Guide to Managing People (New
York 1990) 17.

11 Vö. uo. 19.
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jére hárításával vagy átvételével. Hogyan élhet vissza a lelkivezető hatalmá-
val, befolyásával a ráhárítás folyamatában? A ráhárításban a következő fo-
lyamat zajlik le:

a) én mint lelkivezető, elhitetem a vezetettel, hogy már képes a negatív
érzelmi folyamatok kezelésére;

b) én mint lelkivezető jól tudom, de legalábbis sejtem, hogy erre a veze-
tett valójában még nem képes;

c) én mint lelkivezető egyre inkább magára hagyom őt;
d) én mint lelkivezető időnként találkozom a vezetettel, és ilyenkor érez-

tetem vele, hogy tapasztaltabb vagyok, mint ő. Amennyiben pedig ez
elbizonytalanítja, úgy csak őt terheli a felelősség;

e) én mint lelkivezető, mivel jártasabb vagyok, mint a vezetett, több ha-
talmam van, tehát a vezetett hozzám képest alulmarad.

A fenti pontokban kifejtett felelősség-ráhárítás folyamatát megvilágíthatja a
következő példa: egy gyermeknek átadom a gépkocsi slusszkulcsát, és arra
kérem, hogy vezessen, viszont ha baleset történik, övé minden felelősség.

A lelkivezető a felelősség átvállalásában is ugyanúgy visszaél hatalmával.
A felelősség átvállalásában a következő folyamat zajlik le:

a) én mint lelkivezető elhitetem a vezetettel, hogy  mindig alkalmatlan
lesz kezelni a negatív érzelmi folyamatokat;

b) én mint lelkivezető ellenben jól tudom, hogy erre a vezetett alkalmas-
sá válhatna;

c) én mint lelkivezető ezért egyre jobban magam közelébe vonom a ve-
zetettet, mintegy „atyáskodom fölötte”;

d) én mint lelkivezető javaslom a gyakoribb találkozást, amellyel előidé-
zem a vezetettben az „alkalmatlanság érzését”, ami arra ösztönzi őt,
hogy egyre inkább átengedje a felelősséget;

e) én mint lelkivezető látszólag átveszem a felelősséget, tehát irányítom
a vezetettet, így hozzá képest fölénybe kerülök.

A felelősség átvállalásának folyamatát – kapcsolódva az előbbi példához – a
következőképpen fejthetjük ki: jól tudom, hogy egy gyermek önállóan soha-
sem lesz alkalmas a gépkocsi vezetésének megtanulására, mégis elkezdem
őt oktatni, miközben folyamatosan kritizálom a haladását. Ennek következ-
tében  elbizonytalanodik,  és  elkerüli  a  további  foglalkozásokat,  így  végül
nem tanul meg vezetni.

Mint látjuk, a felelősségvállalás hiánya – amely megjelenik mind a ráhárí-
tásban, mind az átvállalásban – nagyon szoros kapcsolatban van a hatalom-
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mal  való  visszaéléssel.  A felelősséget  ráhárító  vagy  átvállaló  lelkivezető
pontosan attól az emberi döntések meghozatalát és kivitelezését szükségkép-
pen feltételező szabadságtól és önállóságtól fosztja meg vezetettjét, amelyet
számára Isten egyre nagyobb mértékben szeretne lehetővé tenni. Nem a lel-
kivezető fogja megadni vezetettjének a szabadságot és az önállóságot, ha-
nem Isten. A felelőtlen lelkivezető olyan hatalmat, befolyást tulajdonít ön-
magának, amivel nem rendelkezik, és nem is rendelkezhet, hiszen ő csak
közvetítő  egy  végtelen,  határtalan  Hatalom (Istené)  és  egy véges,  mégis
szükségszerű hatalom (a vezetett személyé) között. Másképpen úgy is kife-
jezhetjük, hogy a felelőtlen lelkivezető hol túlságosan sokat ad vezetettjének
a felé irányuló hatalmából (ráhárítás), hol pedig túl sokat vesz el tőle abból
(átvállalás). Egy már érett, stabil, erényes, felelősségteljes lelkivezető köz-
vetítői tevékenységének befolyása, hatalma révén érhető el az, hogy a veze-
tett érett személyiséggé (pl. egészséges önértékelés) és önálló erkölcsiséggel
rendelkező cselekvővé (pl. önuralom) váljon. A felelősségteljes lelkivezető
közvetítői szerepe éppen abban áll, hogy lehetővé teszi azon pszichikus-lelki
erő, hatalom, befolyás kialakulását vezetettjében, amely őt elsősorban már
nem az emberek, hanem inkább Isten felé terelik és irányítják.

Mint az előbbiekben láttuk, a lelkivezetést két komoly pszichikus tényező
veszélyeztetheti, és mindkettő szorosan kötődik a hatalommal való vissza-
éléshez. Az egyik ilyen tényező az affektív függőség, amely könnyen átcsap
a lelkivezetés  relációjának manipulálásába,  ellenőrzésébe,  érzelmi  szinten
való zsarolásba. A másik tényező a felelősségérzet hiánya, amelyből előbb-
utóbb a ráhárítás vagy az átvétel folyamatai indulnak el. Amennyiben a lel-
kivezető a vezetettjével kialakuló kapcsolatában visszaél a hatalommal, ak-
kor nagy valószínűséggel nincs tisztában közvetítői szerepével sem, képte-
len  a  segítségnyújtáson  alapuló  aszimmetrikus  reláció  kialakítására.
Ugyanakkor sajnos azt is feltételeznünk kell  az ilyen lelkivezetőről, hogy
még nagyon messze van attól  az előfeltételként mindenképpen szükséges
pszichikus-lelki  szintézistől,  amely  lehetővé tenné azt,  hogy a  Szentlélek
benne és általa,  de a vezetettje javára irányulva pozitív és hatékony lelki
gazdagodást idézzen elő. De vajon létezik-e olyan kifejleszthető, elsajátítha-
tó, megtanulható pszichikus képesség, amely segíthetné a lelkivezetőt ab-
ban, hogy az előbbiekben felsorolt, a hatalom visszaélésével szorosan össze-
függő veszélyeket elkerülje?
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III. A LELKIVEZETÉST ELŐSEGÍTŐ „FELHATALMAZÁS” (EMPOWERMENT) 
KÉPESSÉGE

Minden emberi vagy emberi közvetítést igénybe vevő kapcsolatban, így a
lelkivezetés folyamatában is előbukkan a hatalom, a befolyás valósága. Nem
mindegy azonban, hogy ezt a hatalmat, befolyást milyen módon alkalmaz-
zák: gátolják-e vagy elősegítik mások fejlődését; a lelkivezetést illetően pe-
dig torzítják-e vagy elmélyítik az Istennel való kapcsolatot? Az előbbiekben
már rámutattam arra, hogy a felkészületlen, éretlen lelkivezető, aki affektíve
függő és felelősségtudat híján van, az a hatalmat, a befolyásolás képességét
nem tudja pozitív módon felhasználni. De értelmezhetnénk-e másképpen a
befolyás képességét, úgy, hogy az ne csupán visszaélésre, manipulációra le-
gyen felhasználható, hanem esetleg segítségnyújtásra, nagyobb fokú érettsé-
get lehetővé tevő nevelésre? Milyen valóság lenne ez a „hatalommentes ha-
talom” vagy „befolyásmentes befolyás”, és mi jellemezné, sőt miért lenne
érdemes azt a lelkivezetésben alkalmaznunk?

Amint a Bevezetésben említettük, ilyen lehetne az empowerment képessé-
ge, amely a beosztottak vagy vezetettek számára lehetővé teszi, hogy önálló
döntéseket hozva megtalálják szabadságuk és felelősségük megfelelő egyen-
súlyát, sőt több felelősséget is képesek legyenek örömmel elvállalni.12 A fel-
hatalmazás megengedi, hogy kapcsolatban, összeköttetésben legyenek vala-

12 Vö. BLANCHARD – CARLOS – RANDOLPH 5.
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kivel, mint ahogyan azt is, hogy ugyanattól független, elválasztott létezőként
tudhassák önmagukat;13 elkerüljék a másoktól való mindennemű túlzott füg-
gőséget, a rájuk való hasonlóságra törekvést, de a bárminemű kapcsolattól
irtózó abszolút függetlenséget is.14 A felhatalmazás hangsúlyozza a vezetett
személy függetlenségét, tehát az affektív függőség veszélyét eleve kizárja, to-
vábbá mivel szükséges vállalni az egyéni felelősséget, egyben kizárja a fele-
lősségérzet hiányának veszélyét is.

A kellő függetlenség és a felelősségvállalásra való ösztönzés mellett a fel-
hatalmazás soha nem válik önzésre hajlamosító függetlenség hordozójává,
hanem inkább helyes egyensúly felállítására törekszik. Ez az egyensúly az
ún. interdependencia, azaz a függőség (kapcsolatban megmaradás) és a füg-
getlenség (önálló létezés) közötti térben található meg. A felhatalmazásnak a
kiegyensúlyozott függőség-függetlenség közegét létrehozó hatásán túl, még
egy, a nevelésben használt, ahhoz nagyon közelálló pedagógiai módszere is
van, amit a  scaffolding elnevezéssel illetnek.15 Magyarul „felállványozást”,
„állványkészítést” jelöl,  ami a nevelésre vagy esetünkben a lelkivezetésre
vonatkozóan  azt  jelenti:  lelkivezetőként  segítséget  nyújtok  a  vezetettnek
egészen addig, amíg el nem éri saját lelki érettségét. Miután pszichikus-lelki
síkon már eljutott az érettség megfelelő fokára, úgy többé nincsen szüksége
a lelkivezető nevelői közvetítésére.

Vajon tanítható és tanulható képesség-e a felhatalmazás? Balswick szerint
– aki az empowerment fogalmát leginkább a házassági és családi kapcsola-
tok vonatkozásában tárgyalja –, olyan folyamatról van szó, amelyet minden
elkötelezett keresztény megtanulhat. A felhatalmazás jelen van Jézus Krisz-
tus személyében, aki maga az igazi, hiteles „felhatalmazó”.16 Ő az, aki telje-
sen átalakította a hatalomról kialakult korabeli felfogást: elutasította azt mint
az ellenőrzés és a manipuláció eszközét, és helyette mások szolgálatának,
lelki megújításának eszközeként határozta meg. Jézus a felhatalmazást nem
csupán arra használja, hogy az elesettet felemelje és megbocsásson a vétkes-
nek, hanem hogy általa nagyobb „felelősségre és érettségre biztasson”. Bals-
wick szerint, amennyiben a felhatalmazás mint „cselekvő szeretet” jelenik
meg, az végképp meg tudja változtatni a keresztény családok hatalomról, te-
kintélyről vallott általános felfogását.17 Ha ez igaz a keresztény családok lel-
ki gondozása vonatkozásában, akkor miért  ne lehetne valóban átvihető és
egyben alkalmazható a keresztény lelkivezetésre is? Jézus is alkalmazza a

13 Vö.  BALSWICK,  J. O. –  BALSWICK,  J. K.,  The Family. A Christian Perspective on the Contem-
porary Home (Grand Rapids, MI 2007) 78.

14 Vö. uo. 150.
15 Uo. 134.
16 Uo. 28.
17 Uo. 28-29.
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felhatalmazást kapcsolatának alakításában a megváltandó emberiséggel; mi,
követői – akik olykor mások lelkivezetésére vállalkozunk –, ne tudnánk azt
elsajátítani?

Szakemberek szerint a felhatalmazóképesség elsajátításának két módoza-
ta lehetséges: statikus és dinamikus. A statikus verzió szerint bizonyos ké-
pességek kifejlesztésére és azok begyakorlására van szükség. Tracy 10 ilyen
képességet sorol fel:

  1) felelősség;
  2) tekintély;
  3) a kiválóság mércéjének keresése;
  4) az önfejlesztés és az érettség irányába való nyitott magatartásmód;
  5) tudásgyarapítás;
  6) visszajelzések nyújtása mások számára;
  7) mások iránti elismerés;
  8) másokba vetett bizalom;
  9) a hibaelkövetés bekalkulálása, illetve megengedése;
10) mások iránti tisztelet.

Ha mindezen tulajdonságokat magas szintre fejleszti önmagában a vezető,
akkor belőle is jó felhatalmazó válhat. Tracy szerint az ilyen tulajdonságokat
önmagukban kifejlesztő vezetők képesek az igazi,  hiteles,  tényleges hata-
lomra: ők azt nem megfélemlítésen, manipuláción, kontrollon keresztül érik
el, hanem úgy, hogy másokat szabadabbá tesznek, akik így meg tudják való-
sítani önmagukat.18 Tracy eszmefuttatása elsősorban a vállalati munka vilá-
gának vezető-alkalmazott viszonyára értendő, viszont mi ezt – természetsze-
rűleg  megfelelő  fenntartásokkal,  illetve  kiegészítésekkel  –  átvihetjük  a
lelkivezető-vezetett  kapcsolatára  is.  Átvitt  értelemben a  vezetett  úgy lesz
igazi önmagává, ahogyan azt az Isten elvárja tőle – Cencini a lelkivezetésre
adott definíciója alapján „hitében” és „tanítványságában” –, azaz a lelkive-
zető a felhatalmazáson keresztül lehetővé teszi, biztosítja és elősegíti, hogy a
bizonyos pszichikai képességeket elsajátító és begyakorló vezetettek majd
lelkileg is szabadabban ráhangolódva „Isten gyermekeivé” válhassanak (vö.
Jn 1,12), így például:

– több felelősséget vállaljanak magukra, amivel automatikusan megnő a
tekintélyük, azaz lesz kellő tartásuk: 1) és 2) képességek;

–  önmaguktól törekedjenek egy magasabb szintű, minőségileg érettebb
lelki életre: 3) és 4) képességek;

18 Vö. TRACY 12.
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– több tudással rendelkezzenek a lelkiélet területén: 5) képesség;
– bátran merjék feltárni hozzájuk közel álló, nekik segíteni óhajtó sze-

mélyeknek,  hogy lelki  életükben milyen szinten járnak,  hol  történt
előrehaladás, és hol szorulnának még segítségre: 6) képesség;

– úgy fordulhassanak bizalommal mások felé, hogy abban mély tisztelet
és elismerés, nem pedig bizalmaskodás, agresszív belekapaszkodás és
a kapcsolat önző célú kihasználási vágya jelenjen meg: 7), 8), 10) ké-
pességek;

– tisztázzák önmagukban azt, hogy amennyire saját személyiségük limi-
tált, gyarló, hibák elkövetésére hajlamos, úgy lelkivezetőjük – és min-
den más, hozzájuk közel álló, számukra segítséget nyújtani szándéko-
zó egyén – is követhet el hibákat: 9) képesség.

A felhatalmazás elsajátításának dinamikus verziója a Blanchard – Carlos –
Randolph-féle leírásban található meg. A szerzők a felhatalmazás elsajátítását
nem a szolgáló, hanem a szituácionális vezetéselmélet keretébe illesztik be.19

A szituácionális vezetés kerete azért felel meg a felhatalmazás készségének
elsajátítására, mert folyamatosan figyelemmel kíséri az irányított személy ké-
pességeit, ugyanakkor motivációs szintjét is arra vonatkozóan, hogy egy előre
meghatározott,  közösen  kitűzött  célt  milyen  módon tudna  megvalósítani.20

Mivel az irányítás alatt lévő személyek képességeinek és motivációinak szint-
jei folyamatosan változnak, ehhez mérten a vezetőnek vagy a direktív (irányí-
tó), vagy pedig a támogatói irányításmódot kell alkalmaznia.21 Ezen két irá-
nyításmód variációiból 4 különböző vezetési stílus alakulhat ki:

1) direktív stílus (magas direktív + alacsony támogató szint);
2) betanító stílus (magas direktív + magas támogató szint);
3) támogató stílus (magas támogató + alacsony direktív szint);
4) delegáló stílus (alacsony támogató + alacsony direktív szint).22

Blanchard, Carlos és Randolph e 4 vezetési stílusnak megfelelően a felhatal-
mazás elsajátításának folyamatát szintén 4 lépésre bontják:

1) tájékozódás: valótlanul magas elvárások és feszültség alakul ki a ve-
zetettekben, amikor a vezetőnek világosan fel kell vázolnia a vállalat
célkitűzéseit, meg kell tanítania őket az alapvető munkaműveletekre;

19 Vö. BLANCHARD – CARLOS – RANDOLPH 19-46.
20 Vö. NORTHOUSE 93.
21 Vö. uo. 94.
22 Uo. 94-96.
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2) elégedetlenség: a vezetettek mély ellentmondást fedeznek fel a kezde-
ti elvárások és a megvalósulás között, mintegy kiábrándulnak, fruszt-
ráltak lesznek, ezért nagy mértékben a vezető személyére fognak tá-
maszkodni, azaz állandóan „lógnak” rajta;

3) integráció: pozitív változás indul el a vezetettekben, mivel már sok-
sok műveletet begyakoroltak, világosan látják a célokat, a megvalósí-
tandó értékeket, szerepeikkel tisztában vannak, továbbá jellemzi őket
az egymásba vetett bizalom, a lelkesedés és a nyitott kommunikáció,
valamint már szívesen osztják meg a vezetővel a közös célok megva-
lósítása érdekében a felelősséget;

4) alkotás: minőségi munka és magas fokú elköteleződés jellemzi a ve-
zetetteket, ugyanakkor fokozottabb fejlődési-érési folyamat mutatko-
zik személyiségükben is,  egyszersmind nyitottak egymás segítésére
és a problémák rugalmasabb leküzdésére.23

A szerzők felhatalmazásra vonatkozó elképzelése is – természetesen fenntar-
tásainkkal és csak bizonyos kiegészítésekkel – átvihető a lelkivezetés való-
ságára, mivel dinamikus, folyamatos változásokban gondolkodik, és sok te-
kintetben figyelembe veszi a lelkivezető-vezetett kapcsolatának fokozatosan,
de lineárisan mélyülő gazdagságát. A felhatalmazás-modell – lévén dinami-
kus – számol több, a lelkivezetésben előforduló tényezővel:

– a lelkivezetésben nem lehet figyelmen kívül hagyni a vezetett képessé-
geit és motivációs szintjét (érdemes ennek alapján alkalmazni a direk-
tív vagy támogatói irányításmódot);

– amennyiben különböző irányításmódokat alkalmazunk a lelkivezetés-
ben, úgy ezzel a hozzáállással mély tiszteletünket fejezzük ki a veze-
tett felé, mivel nem a többiekhez hasonlítgatjuk őt, hanem önálló sze-
mélyiségként tekintünk rá, aki sajátos, kizárólagosan csak rá jellemző
képességekkel és motivációkkal rendelkezik (minden egyes személy
másképpen igényli a vezetési stílusok variációját);

–  természetes,  hogy a lelkivezetést  nehéz elkezdeni,  ezért  a folyamat
legelején a vezetettet intenzívebben kell irányítani, és több időt, ener-
giát kell szánni oktatására (direktív és betanító stílusok), mivel azon-
ban a vezetettet önállóságában és felelősségvállalásában eleve fejlő-
dőképesnek  tartjuk,  más  vezetési  stílust  is  kell  alkalmaznunk
(támogató és delegáló stílusok);

– a lelkivezető legyen világos a lelkivezetés céljainak meghatározásá-
ban, és a folyamat legelején igyekezzen csökkenteni vezetettjében az

23 Vö. BLANCHARD – CARLOS – RANDOLPH 34-37.

86



Az empowerment képessége a lelkivezetésben: inspiráció a pszichológiából   ♦ ♦ ♦

elvárásokból és a nem várt pszichés-lelki történésekből – így például
agresszió,  monotónia,  túlzott  lelkesedés stb.  – eredő feszültségeket
(tájékozódás szintje);

– vegye természetesnek a lelkivezető, főleg a folyamat legelején, hogy a
vezetett bármikor kiábrándulttá, frusztrálttá válhat, és bizonytalanko-
dása azt eredményezheti, hogy vele „függő” viszonyt próbál kialakí-
tani (elégedetlenség szintje);

– fogadja el a lelkivezető, hogy amikor vezetettjében beindul a fejlődés,
az érettség magasabb szintje, akkor tőle eltávolodik, el szeretne sza-
kadni,  ezért  ne  ragaszkodjon  a  lelkivezetésben  létrejött  kapcsolati
mintához, sőt örüljön vezetettje függetlenségi törekvéseinek, sikerei-
nek, pszichés-lelki előmenetelének és kiváltképpen annak, hogy már
önállóan felelősséget képes vállalni tetteiért (integráció szintje);

– a lelkivezető fogadja el azt a tényt, hogy vezetettje elkötelezett egy
még mélyebb pszichés-lelki életre, és már egyedül képes másokat is
segíteni, azaz maga is független lelkivezetővé válik, olyannyira, hogy
új módszereket, stílusokat alkalmaz (alkotás szintje).

Megállapíthatjuk  tehát,  hogy  a  felhatalmazás  pszichikus  képessége  igen
hasznos lehet a lelkivezetésben. A felhatalmazás legelső alkalmazója maga
Jézus Krisztus volt, aki a hatalmat, a befolyást a kortárs elgondolásoktól és
alkalmazásoktól merőben eltérően értelmezte és gyakorolta.  Jézus példája
nyomán a lelkivezető is elsajátíthatja a felhatalmazás képességét, ami segít
kialakítani önmagában és az általa vezetett személyekben a tényleges affek-
tív szabadságot és a magasabb fokú felelősségvállalást. A felhatalmazó lel-
kivezető képes lesz elkerülni a túlzott függőséget és függetlenséget (interde-
pendencia), és tudni fogja, hogy közvetítői szerepe ideiglenes, a nem hosszú
időre tervezett segítségnyújtásra (scaffolding) korlátozódik. A lelkivezető a
felhatalmazás képességét megtanulhatja, elsajátíthatja az előbbiekben idézett
mindkét  verzió  alapján  –  természetesen fenntartásokkal  együtt  –,  amihez
időre és kitartó türelemre lesz szüksége.

KONKLÚZIÓ

Ebben a tanulmányban próbáltam rávilágítani  a lelkivezetés természetére,
alapvető tulajdonságaira. Ismertettem, milyen jellegű relációra kell töreked-
nie a lelkivezetőnek, ami pozitív hatással van a lelkivezetésre. Kitértem a
lelkivezetést  fenyegető  veszélyek  felvázolására,  különösképpen  pedig  az
affektív szabadság és a felelősség hiányából származó, a hatalom értelmezé-
sére mindenképpen kiható lehetséges következményekre. Amennyiben a lel-
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kivezető érzelmi függőségben szenved, és egyben felelőtlen, akkor valószí-
nűleg a hatalmával is könnyen vissza fog élni, ezzel negatív irányba terelvén
magát a lelkivezetést.

Válaszolva a bevezetőben feltett kérdésre, kijelenthetjük, hogy a felhatal-
mazás pszichés képességének elsajátítása – legfőképpen az affektív szabad-
ság és a felelősségvállalás területére vonatkozóan – sok segítséget nyújthat a
mélyebb, komolyabb lelkivezetéshez. A felhatalmazás tanulható, gyakorol-
ható  és  a  mindennapokban  is  alkalmazható  folyamat,  ebben Tanítónk  és
Mesterünk maga Jézus Krisztus, a hiteles, igaz „Felhatalmazó”. A magam
részéről érdemesnek tartom a felhatalmazás elsajátítását mindazok számára,
akik a jövőben mások lelkivezetésére bátran vállalkoznak azzal a bizalom-
mal és pozitív hozzáállással, hogy majd egykor lelki vezetettjük is hiteles,
kiváló lelkivezetővé fejlődik. Megfelelő adottságokkal és kellő szorgalom-
mal minden jó keresztényből válhat hiteles, mások fejlődését elősegítő lelki-
vezető.
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