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Probléma-megoldási módszerek a 
különböző kegyességi formákban 

 
indannyian konfliktusok között élünk. Születésünktől kezdve fellépnek, és 
valamilyen megoldást várnak tőlünk ezek a helyzetek. Az első konfliktus talán 
a hideg és az erős fény, ami az anyaméhből kibújva észlelhető. E hatások erős 
sírásra késztetik a csecsemőt. Az anya közelségében viszont megnyugszik a 
gyermek. Azután jön az éhség, az újabb hiány, melyet be kell tölteni.  

A konfliktusok természetesen nem csak egy-egy hiány miatt alakulnak ki, 
hanem ellentétes érdekek ütközéséből, az akarat érvényesítéséből is fakadhat-
nak. A gyermekkori években szintén sok példa adódik erre. A szocializációs 
folyamat során nélkülözhetetlen, hogy az ember szembenézzen a konfliktu-
sokkal, és megoldja valamilyen módon azokat.  

A krízisek megoldása a személyiségfejlődés motorja. Nélkülözhetetlenek 
és elkerülhetetlenek is egyben. Erikson normatív válságnak nevezi az egyes 
korszakok legsúlyosabb kríziseit, melyre megoldást kell találnia az egyénnek.1  

Ha valaki helyett megoldják a konfliktusokat, visszamarad a fejlődésben 
ugyanúgy, mint ha maga nem tudja saját erőből megoldani azokat. Mindkét 
esetben megreked egy fejlettségi szinten, mely újra és újra ugyanazon jellegű 
konfliktusok / krízisek ismétlődését determinálja mindaddig, míg meg nem 
birkózik vele az egyén. 

Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő konfliktusmegoldó mechanizmu-
sokkal, stratégiákkal rendelkezzen az ember. Ezeknek változatosnak, működő-
képesnek és egyben rugalmasnak kell lenniük. Védekező-, és ha kell támadó 
jellegűnek is egyszerre. Állandó igénybevételnek van kitéve konfliktuskezelő 
rendszerünk, mely az évek múlásával vélhetően egyre kifinomultabbá válik.  

A konfliktusmentes élet illúzió. Nem is értem, hogy lehet néhány vallási 
mozgalomnak vagy ideológiának ez a jelszava. Azt még kevésbé, miért hisznek 
bennük az emberek… Isten nem oldja meg helyettünk a problémákat még 
akkor sem, ha olykor csodát tapasztalunk meg például úgy, hogy akkor jutunk 
túl egy krízisen, mikor már feladtuk annak megoldását. Az önismereti folya-
matban valamikor eljut az ember odáig, hogy felismeri: helyette nem oldja 
meg senki konfliktusait; pontosabban az ő teljes kihagyásával semmiképpen. 

                                                 
1  Erik H. Erikson: Az életciklus: az identitás epigenezise. In: A fiatal Luther és más 

írások. Gondolat kiadó, Budapest, 1991. 437. p. 
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Attól lesz az ember sajátja a megoldott helyzet, ha ő maga is részese volt a 
megoldásnak. Még akkor is, ha jól tudjuk, hogy Isten adja az erőt, a bölcsessé-
get, a kimenekedés útját.  

A konfliktuskezelés, problémamegoldás gyakorlata református gyülekeze-
teinkben, közösségeinkben azért fontos, mert a lelkipásztort sokszor krízisben 
lévő emberek keresik fel. Az igehirdetések zömében szó esik a szenvedésről, 
problémákról és a lehetséges válaszokról is. A prédikációk applikációs részei 
sokszor tartalmaznak problémamegoldó tanácsokat, valljuk be, többször elég 
egyszerű, akár primitívnek mondható formában (tisztelet a kivételnek!). Nem 
igazolható például, hogy konfliktust, problémát a keresztyén embernek mindig 
el kell hordozni, s mint keresztjét hordani kell azt, mint amit Isten mért rá. Az 
állandó alázatos, szenvedő szerep nem lehet egyetlen mintája a keresztyén 
ember problémamegoldásának. 

A keresztyén ember problémamegoldó képességének -véleményem sze-
rint- pontosan azt kellene tükröznie, hogy hite a gyakorlatban is sokszínűen 
alkalmazható. A kérdés további nehézsége azonban, hogy egy-egy 
életszerűtlen kegyességi formában alkalmazott probléma-megoldási módszer 
saját értelmezésben működőnek látszik, olykor rövid távon jól is működik. 
Alapkérdés tehát, hogy az ember valódi válaszokat keres-e; vágyik-e az árnyalt 
gondolkodásra, a világ- és benne saját maga alaposabb megismerésére, vagy 
megelégszik hangzatos közhelyekkel és klisékkel. 

 
 

Különböző egyházi kegyességi formák 
 
Hitünket, mely a Szentíráson alapul, személyiségbeli- és különböző szoci-

alizációs különbségekből fakadóan különböző módon éljük meg. Létezik egy 
konszenzus, az egyház által elfogadott metszet, hivatalos tanítás, melyet hit-
vallásaink részletesen rögzítenek számunkra, melyekkel nyilván minden re-
formátus ember egyetért. A részletekben azonban (és sokszor nem csak a rész-
letekben) vannak eltérések. Különböző okoknál fogva más-más kegyességi 
irányzatokba tömörülnek az egyháztagok, sokszor tudtukon kívül. A lelkipász-
tor kegyességi elkötelezettsége ugyanis sokszor meghatározza az egész gyüle-
kezet kegyességét. Prédikációiban ugyanis nyilván átsugárzik kegyessége, pél-
dául abban, hogy mire teszi a hangsúlyt, hogyan magyaráz egyes szentírási 
szakaszokat. Ezek sokszor generációkon át „öröklődnek” egy-egy gyülekezeten 
belül. Továbbá bizonyos meghatározó személyiségjegyek is determinálhatják a 
különböző kegyességi formákhoz való tartozást.  

De mi is a kegyesség? Mik azok a kegyességi formák? A kegyesség gyakor-
lat, a hívő élet gyakorlata. Életvitel, életstílus, szavak és rítusok, döntések. A 
kegyességnek van olyan oldala, amit nagyon is látnak mások, és van olyan is, 
amit nem. Jézus egyébként a kevésbé látható oldal erősítésére tette a hang-
súlyt a Hegyi Beszédben (imádság, böjt, adakozás). E szent cselekedetek mel-
lett a mindennapi problémamegoldás is a kegyesség része, hiszen nem mond-
hatom azt, hogy nem érinti a mindennapjaimat, egészen egyszerű döntéseimet 
a kegyességem. Az imádságot például nem mindennapi életvitelemen kívül 
gyakorlom, hanem normális esetben abba beleágyazva.  
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„ A kegyesség a mai szóhasználatban az embernek Istennel szembeni 
vallásos magatartását, az iránta érzett tisztelet belső és külső megnyilvánu-
lásainak összességét foglalják magukba.”2 A 16. századi bibliafordítások a 
kegyes szót egyébként a jóságos, kegyelmes, irgalmas szinonimájának tekin-
tik, így Istenre is alkalmazzák. Az ószövetségi értelemben a kegyes ember az 
istenfélő, aki tiszteli az Urat, és a törvény megtartásán igyekszik. „Ez a fajta 
kegyességértelmezés megóv minket attól, hogy a kegyességet valamilyen 
szentimentális kegyességérzülettel azonosítsa, egyúttal azonban veszélyt is 
jelent egy formális, önigazult törvénykegyesség irányában.”3 Az ószövetségi 
kegyesség három jellemzőben sűríthető: engedelmesség, hűség, alázat az 
ember részéről Isten felé. Az újszövetségi kegyesség pedig az ószövetségi 
alapra épülve a hit, reménység és szeretet hármasságának megvalósítója. 
Ennek példaképe pedig maga Krisztus.4 

A protestáns egyházakban lévő mai kegyességi irányzatok sokszor feleke-
zeti határtól függetlenül léteznek, megtalálhatók például evangélikus, refor-
mátus, metodista, baptista, stb. gyülekezetekben is. Az alábbi felsorolásban 
röviden az általam leginkább ismert kegyességi irányzatokat sorolom fel. Ta-
pasztalatom, hogy az egyes irányokhoz tartozók nem szeretik a rájuk aggatott 
címkéket. Ebben az írásban azonban a tájékozódást segítik az egyes felállított 
kategóriák. Az is lehet, hogy valaki több kegyességi forma sajátosságait is ma-
gáénak vallja, és létezhetnek további kategóriák is. 

 
- A fundamentalista keresztyének egyfajta protestáns ortodox irányt 

képviselnek, hangsúlyozva a Szentírás és hitvallásaink fontosságát. A tiszta 
tanítás hangsúlyozása, olykor az Írás betű szerinti értelmezése jellemzi őket. 
Mindennapi életük eseményeit / döntéseiket bibliai igeszakaszokkal támaszt-
ják alá. A lutheránus talajról kibontakozó pietista kegyesség formái is megje-
lenhetnek itt, például a megtérés időpontjának, körülményeinek pontos meg-
határozásával, bizonyos „megtérés sémák” alkalmazásával (pl. korábbi bűnös 
életvitel aztán látványos megtérés, szabadulás és megváltozás). Biztonságos 
keretet adhat ez a kegyességi forma azoknak, akik bizonytalanabbak hitükben, 
önmagukban, autoriter nevelési formában nőttek fel, és állandóan mások (pl. 
hitben erősebbek, „érettebbek”) megerősítésére számítanak. Természetesen 
sok mindent valóban biblikusan tesznek a fundamentalista kegyességű keresz-
tyének, és az életszentség területén is bizonyára sok mindent fel tudnak mu-
tatni, ugyanakkor veszélyes az Ige állandó „citálása”’ minden döntés és élet-
helyzet mellé. Könnyen és észrevétlenül válhat ugyanis Isten Igéje az ember 
önigazolásának eszközévé.  

- Konformista kegyességű emberek gyakran beleszülettek az őseik által 
is gyakorolt hitbe. A hittételeket alázatosan, automatikusan elfogadják (néha 
nem is ismerik pontosan), hiszen a Biblia a papok dolga. Hazánkban a dikta-
túra 40 éve, illetve a sokszor ellentmondást nem tűrő, illetve nem igazán gon-

                                                 
2  Dr. Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II. Kálvin Kiadó, Budapest, 

1995. 19. p. 
3  U. o. 19. p. 
4  U. o. 20. p. 
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dolkodtató iskolai nevelés is szerepet játszhatott a konformista típusú kegyes-
ség kialakulásában. 

- A teológiával behatóbban foglalkozó, esetleg olvasottabb, erős kritikai 
érzékű emberek kegyessége kritikus hangvételű, olykor vitatkozó. A szabadabb 
gondolkodású ember megengedheti magának a kérdezés és kételkedés szabad-
ságát. A vitát kedvelő és a másikkal partneri módon vitázni akaró keresztyén 
embert sokszor félreértik, és kételkedést, lázadást sejtenek kérdései mögött. 
Pedig a tudományt (így a teológiát is) a kérdések feltétele, a meglévő rend és 
igazságok megkérdőjelezése vitte tovább. Veszélye, hogy az állandóan kétkedő 
és kritikus ember ritkán talál békességet magával és a világgal. 

- A vasárnapi / ünnepi keresztyének kegyességét az istentisztelet és Is-
ten dolgainak az ünnepnapokba való „száműzése” jellemzi. „Imádkozni a 
templomban kell”- hangzik a szólás, és ez is jellemzi az ún. vasárnapi keresz-
tyének kegyességi gyakorlatát, problémamegoldását is. Az egyházhoz lazábban 
kapcsolódó, ugyanakkor lazán mégis kötődő emberek a mindennapjaikba 
nehezen tudják adaptálni a templomban hallottakat. Őket tekinthetjük a ká-
naáni nyelv áldozatainak is, hiszen sokat segítene helyzetükön, ha az igehirde-
tések református gyülekezeteinkben minél egyszerűbbek és érthetőbbek len-
nének a mai ember számára is. 

- Az ún. „tapasztalati / élmény keresztyének” olyan kegyességi formát 
vallanak sajátjuknak, melyben az Istennel való kapcsolaton mint élményen 
van a hangsúly. Tulajdonképpen ezek  a 20. század első felében kialakult ka-
rizmatikus mozgalmak református egyházba való  begyűrűzéseinek tekinthe-
tőek.  Ennek a kegyességi formának sajátja a felekezetközi nyitottság, és a 
tradicionális református identitás határainak fellazítása is. E forma erőssége, 
hogy a mai ember élményközpontúságát kiszolgálja, teret ad az érzelmeknek. 
Ugyanakkor ugyanaz a veszélye, mint a fundamentalista kegyességnek: az 
élményekben az emberi és az Istentől való oly módon keveredhet és összefo-
nódhat, hogy az ember önigazolására használhatja az Istennel kapcsolatos 
élményét. A pszichikai módon is magyarázható jelenségek, átélések fontosab-
bá is válhatnak, mint a Szentírás maga vagy a való élet eseményei.  

- Az ún. egyesületi keresztyén csoportokhoz sajátos kegyességi formák 
tartoznak. A főleg a 19-20. század fordulóján alakult és gyakran máig létező 
egyesületek tagjainak kegyességi formái meghatározók, már-már hagyomány-
értékűek. Az egyesületi típusú keresztyénséghez kapcsolódó kegyesség hor-
dozza az előnyök mellett azt a veszélyt, hogy a helyi gyülekezetbe való betago-
lódás helyett az egyesület helyi csoportja egyház lesz az egyházban. Ezt 
egyébként a hasznosnak is mondható belső szabályok, kialakult szokások, 
formák, és az egyesület vezető személyéhez való kötődés is elősegíti.  

- A kultúrkeresztyén megjelölés manapság ismét gyakori, nehezen kap-
csolható hozzá kegyességi forma. A keresztyénségnek főleg erkölcsi nevelő 
voltát hangsúlyozó irányzat ez, amelynek elkötelezettjei hangsúlyozzák a ke-
resztyénség és az európai / magyar kultúra összekapcsolódását és kölcsönha-
tását. A határok itt is elmosódhatnak, és akár egyetemes célok / eszmék vált-
hatnak fel bibliai igazságokat.  

- A hagyományosan kálvininak mondható kegyesség egyszerű, józan. A 
biblikus alapokon nyugvó, életvitelében Isten dicsőségét kereső ember a mun-
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kájával is istentiszteletet gyakorol, az életet a vasárnapi keresztyénségnek pon-
tosan az ellentéteként fogja fel. Sokan a puritán kegyességgel szokták össze-
kapcsolni, ahol a célszerűség és ésszerűség fontos mozgatórugója a kegyesség-
nek. 

 
A kegyességi formák sora nem teljes, és léteznek átfedések is. Bizonyára 

kölcsönhatásba is léphetnek egymással, és kevés olyan egyháztag van, aki szín-
tiszta módon csak az egyik kegyességi irányzathoz tartozik. Mindannyiunk 
kegyességében van azonban bizonyára egy, mely a legmeghatározóbb a többi 
mellett. 

Elgondolkodtató továbbá, hogy a kegyességi formák kialakulásukban, 
fennmaradásukban az egyház egészének hiánytünetei is lehetnek. Hangsúlyel-
tolódások, melyek valamilyen jelenségre (sokszor egy másik kegyességi irány-
zatra) adott reakciók. 

 
Mi határozza meg a kegyességünket? A korábbi felfogás szerint hitünk. Az 

a tanítás, amit sajátunknak vallunk. Ezt a kört azonban lehet tágítani, vagy 
pontosítani a benne foglaltakat: meghatározó a hitvallásunk, a hitbeli élmé-
nyeink, tapasztalataink, istenképünk. Sokszor persze ezek az elemek kölcsön-
hatásba lépnek a személyiség tudatos illetve tudattalan elemeivel, így gyakran 
részletes feltérképezésük lehetetlen. A kegyességünkben kiemelkedő szerepe 
lehet a jó példáknak, amelyet szüleinktől, lelkészünktől, hitoktatónktól láthat-
tunk. Ezeket a jó példákat követendőnek tekinthetjük, és így kegyességünk 
részei lesznek.  

A továbbiakban olyan viselkedésformákat fogok vizsgálni, melyek nem 
csak egy kegyességi formához köthetők. Különböző reakciókat, megoldási 
módokat mutatok be a kommunikáció és problémamegoldás során.  

 
 

A konfliktusok és a kommunikáció kapcsolata 
 
„A konfliktusok semmiképpen sem katasztrófák, inkább a személyiség-

fejlődés motorjai!”5  
 
A kommunikáció szó latin eredetű, első jelentése: csere. Szélesebb érte-

lemben jelenti az információk kölcsönös átadását.6 Közismert, hogy a kom-
munikációs folyamatban szükség van adóra, vevőre, üzenetre, kódra, közvetítő 
közegre. Tágabb értelemben a kommunikációt nem csak a leggyakrabban 
használt, verbális forma határozza meg. Az akusztikai mellett az optikai, takti-
lis és olfaktorikus (szagok) csatornák együtt határozzák meg a kommunikáció 
folyamatát.7  

A kommunikáció és emberkép összefüggésében elgondolkodtató, hogy a 
kommunikáció során érkező külső elvárások a kutatások szerint (pl. Merton, 

                                                 
5  Berndt Zuschlag – Wolfgang Thielke: Mindennapjaink konfliktushelyzetei. Medicina 

Kiadó, 2009. 17. p. 
6  U. o. 23. p. 
7  U. o. 28. p. 
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1948) az énkép részévé válnak, és könnyen meg is határozhatnak egy-egy ma-
gatartásformát.8 Erre jó példa a következő megállapítás: „…ha másokkal 
szemben pozitív, őket elfogadó beállítódással lépek fel, akkor várhatom a leg-
inkább el, hogy ők a maguk részéről velem szemben pozitív beállítódással rea-
gáljanak.”9 

 
A konfliktus szó a latin „configare” kifejezésből ered, jelentése: össze-

csapni. Főnévi alakban: vita, ellentét, összekülönbözés.10 A konfliktus leírható 
úgy is, mint például olyan helyzet, mikor „két rivalizáló törekvés összeegyez-
tethetetlen egymással”11 vagy „a személyek közötti kommunikáció aszimmetri-
kus”12. 

A konfliktusok fajtáinak egyrészről sokféle rendszerezési modellje létezik. 
Megkülönböztetünk például uralmi-, hierarchikus-, norma-, faji-, megítélési-, 
interakciós-, távolságtartási-, cél konfliktusokat.13 Az irodalom 49 féle konflik-
tustípust különböztet meg egymástól.14 

Másrészt van, aki azt gondolja, nem beszélhetünk konfliktusokról, hanem 
csak olyan jelzésekről, amelyek más problémákra, hiányokra utalnak.  

 
1. A konfliktuselemzésnek többféle modelljével is találkozhatunk, az 

alapmodell (melynek kibővítése a többi) a mellékletben található. A konfliktus 
feltételei azok a körülmények, amelyek a következő területeken lépnek fel: 
tények, személyiség, társadalmi kapcsolatok, munkahelyi szervezet.15 Ez egy-
fajta rendszerezés, de tulajdonképpen ilyen körülményeket nagyon hosszan 
lehetne sorolni minden ember életében. 

2. A konfliktusok okait kutatva a különféle cselekvési késztetések kérdé-
sébe botlunk, amelyek sokszor automatizáltan működnek; vagy legalábbis 
nem a tudatos régióban gyökereznek. Az okok feltárásánál mégis fontos vala-
milyen módon a tudatos réteg felé hozni ezeket, hiszen a tudati felismerés 
illetve a tudatossá tétel által lehet megoldást találni a konfliktusra.16  

3. A segítő beszélgetések során fellépő konfliktusokat konfliktuskezelő 
beszélgetések- illetve előre tervezett beszélgetések keretei közt vizsgálhatjuk. A 
beszélgetés irányításának módjai mellett annak keretfeltételei, felépítése, leve-
zetése is érdekes lehet. A partnerre összpontosító beszélgetésirányítás leírásá-
nak vezérelvei a következők:  

- A konfliktust komolyan kell vennünk 
- Elfogadás 
- Reflektálás 
- Konkretizálás 

                                                 
8  U. o. 33. p. 
9  U. o. 33. p. 
10  U. o. 37. p. 
11  U. o. 67. p. 
12  U. o. 72. p. 
13  U. o. 39. p. 
14  U. o.  67-73. p. 
15  U. o. 53. p. 
16  U. o.  60. p. 
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- Transzparencia  
- Megegyező, pozitív én- üzenetek küldése17 
A fent említett szempontok - bár egy segítő beszélgetés kereteire igazak 

elsősorban, általános érvényű célokat fogalmaznak meg a konfliktushelyzetet 
megoldani akaró kommunikáció számára: 

- Saját gondolatainkat a lehető legpontosabban kell kifejezni. 
- Ellenőrizni kell, hogy beszélgetőpartnerünk helyesen értette-e meg, 

amit közölni szerettünk volna vele.  
- Pontos, lankadatlan figyelmet kell gyakorolnunk. 
- Ellenőrizni kell, hogy helyesen értettem-e meg, amit beszélgetőpartne-

rem közölni szeretett volna velem.18 Ennek fontos eszköze lehet például a visz-
szakérdezés illetve a beszélgetőpartnerek nyitottságának fenntartása, mely a 
pontosítására is lehetőséget teremt. 

4. A kommunikáció sokszor ott vesz rossz irányt, ha a testbeszédünk fe-
letti kontrollt elveszítjük. Alapvető például az ún. distanciazónák (távolságok) 
betartása, illetve a metakommunikatív eszközök súlyának komolyan vétele.19  

5. A helyes kérdésfeltevés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni! 
„Aki helyesen kérdez, az másokat is a helyes útra visz, önmagát pedig hozzáse-
gíti a sikerhez. Aki helytelenül kérdez, az másokat tévútra vezet, s olykor ön-
magát is romlásba döntheti.”20 

6. A kommunikáció halálát jelenthetik az ún. gyilkos mondatok és meg-
semmisítő technikák. A játszmák, tudatalatti motívumok, rendszerek kölcsön-
hatása mind szerepet játszhat ilyenkor. Elgondolkodtató, mikor valaki egy 
látszólag ártatlan beszélgetésben indokolatlanul hevesen reagál, vagyis bizo-
nyos viselkedésű személyek különösen idegesítik őt.  

Az ún. gyilkos mondatok négy irányba hathatnak: 
- a beszélő felé (önmagát helyezi középpontba a beszélgetőpartner-, illet-

ve a beszélgetés tárgyának kiiktatására) (pl. „Erre most nincs időm.”) 
- keretfeltételek felé (pl. „Itt huzat van, nem tudom folytatni a beszélge-

tést! – Ilyesmibe nem engedem magam beleráncigálni!) 
- a beszélgetés tárgya felé (pl. „Ez így nem fog működni! – Hagyjuk a spe-

kulációkat, maradjunk a tényeknél!) 
- a beszélgetőpartner felé (pl. „Milyen alapon avatkozik bele? - Ezt egyi-

künk sem akarja! - Ezt mindig is így csináltuk!)21  
 
7. Tanulságos megismerni Berne tranzakciós analízis elméletét, mely sze-

rint az egyes megnyilvánulások a kommunikáció során nem mindig az én azo-
nos részéről érkeznek. Hármas felosztásban látja az embert:  

- szülői én (általánosít, parancsol, kritizál, helyreigazít, moralizál, kioktat, 
stb.) 

- felnőtt én (odafigyel, megfigyel, értékmentesen fogalmaz, megfontol, 
különbséget tesz, stb.) 

                                                 
17  U. o. 114-117. p 
18  U. o. 120. p 
19  U. o. 126. p 
20  U. o. 157. p 
21  U. o. 210-238. p 
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- gyermekkori én (spontán, önállótlan, engedékeny, gátlásos, stb.)22 
Rüttinger meghatározásában „a tranzakció két személy közötti verbális 

vagy nem verbális csere, amely egy ingerből és egy reagálásból állva két meg-
határozott énállapot között megy végbe.”23 Probléma akkor adódik, ha a kér-
dés és a válasz nem ugyanazon énszintek között zajlik. Ez történhet nyílt, illet-
ve burkolt  formában is.24 

A tranzakciós analízis modelljéből a következő konfliktus- elkerülő lépé-
sek következhetnek: 

- A szülői énből kiinduló tranzakciók kevéssé alkalmasak konfliktusok  
elkerülésére, megoldására. 

- A felnőtt énből induló tranzakciók a konfliktusok tárgyszerű lerende-
zésére alkalmasak. 

- A felnőtt-, illetve gyermekkori én síkján zajló tranzakciók a konflik-
tusban szegény beszélgetések lefolyását valószínűsítik.  

- Az egymást keresztező tranzakciók megszakítják a komplementer 
megegyezést a beszélgetés során, mely  újabb konfliktusok kialakulásához 
vezet. 

- Ugyanakkor az egymást keresztező tranzakciók esetén a megoldás felé 
mozdul el a konfliktus, ha az egyik fél legalább a felnőtt én síkján reagál.25 

 
8. Előfordul, hogy a konfliktusok ahelyett, hogy megoldódnának, vissza-

térnek. A pozíciók változatlanok maradnak. A legtöbb fejtörést ez okozhatja az 
embernek. A messzemenő következtetések mellett a jelenség egyszerűen a 
következő okokra vezethető vissza:  

 
- A partner nem elég intelligens. 
- A partner túlbecsüli önmagát. 
- A partner fél.26 
 
Az általános élethelyzetekben működő kommunikáció mellett a különbö-

ző kegyességi irányzatokban uralkodó kommunikációs formákat az előbbiek 
fényében nagyban meghatározzák - véleményem szerint- a következő elemek: 

 
I. A klisék jelenléte, alkalmazásuk aránya. A mindennapi életben jól mű-

ködő közhelyeknek megvannak a keresztyén párhuzamaik, melyekkel gyakran 
él az ember. Túlzott jelenlétük leegyszerűsített gondolkodásra utal, a valódi 
helyzet megoldásában, a krízisben kevés valódi segítséget nyújtanak. Sokszor 
egyenesen elhárító mechanizmusként működnek. 

II. Meghatározza  a kommunikációt a kegyességi formában lévő alapatti-
tűd. Például a kételkedő típusú ember alapjában véve megkérdőjelez, esetleg 
negligál. A fundamentalista kegyességi formában a kommunikáció meghatá-

                                                 
22  Eric Berne: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, é.n. 203-204. p. 
23  Zuschlag – Thielke: i.m. 249. p 
24  U. o. 249-253. p 
25  U. o. 254. p. 
26  U. o. 282. p 
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rozó része, hogy mit mond az Ige, mit mond az Úr; egy-egy vita végét is jelent-
heti egy-egy jól irányzott bibliai idézet.  

III. A kommunikációt befolyásolja az egyes kegyességi formáknak az in-
dulatokhoz-, illetve azok kezeléséhez való hozzáállása. Az agresszió kezelése 
megmutatkozik a kommunikációban. A valóságtól, életszerűségtől távol vivő 
kegyességi formákban nincs helye az indulatoknak, esetleg negatív érzelmek-
nek (pedig az élet természetes részei); ezért gyakran a kommunikációban ölte-
nek testet. A verbális agresszió bizonyos kegyességi formákban, például a vi-
lágról, a bűnről, az utolsó ítéletről, stb. való vélekedésben  jelentkezik. 
Ugyanez vonatkozhat a lelkipásztor igehirdetéseire is.  

IV. Kommunikációs szempontból érdemes megfigyelni az egyes kegyes-
ségi formákban a humor helyét. Van, ahol tiltott, van ahol cenzúrázott, van, 
ahol kifejezetten szélsőséges. A humor szelep, melynek egészséges működése 
egészséges életfolyamatokról árulkodik. Bármiféle torzulás, túlzás rendelle-
nességre utalhat. 

 
 

A változás nehézségei 
 
Egy-egy probléma megoldása gyakran sürget vagy eredményez változást 

egy egyén életében, közösségben, rendszerekben.  
Állandóság és változás ellentmondásos kapcsolatát a következő francia 

közmondás kiválóan fejezi ki: „Minél jobban változik valami, annál inkább 
ugyanaz.”27. Valamelyiktől jobban félünk, ez meghatározhatja konfliktusok 
esetén a magatartásunkat. Pedig állandóság és változás sokszor csupán az 
adott nézőponttól függ.28  

1. Különösen érdekes, és Watzlawick művében többször visszatér az első- 
és a másodfokú változás közötti különbségtétel. Az elsőfokú változás az 
„ugyanabból többet” módszerével dolgozik, azaz ha például egy gyermek fe-
gyelmezetlen, akkor megpróbálhatom többféle módszerrel rendre bírni. Lehet, 
hogy ez nem sikerül, ezért még többféle módszert és intenzitást alkalmazok. 
Az elsőfokú változás sokszor logikus, az akaraterő segítségével dolgozik. A 
másodfokú változás ellenben más oldalról szemléli a problémát, és kilép az 
addigi keretekből.29 Az előbbi példánál maradva: ha a gyerek fegyelmezetlen, 
megkérdezem, hogy nem éhes-e, mert lehet, hogy ez fegyelmezetlenségének 
oka. Megengedem neki, hogy egyen valamit, és ezzel a probléma oka szűnik 
meg. A változást előidéző helyzetek, konfliktusok során az ember nagy félelme 
lehet, hogy ellentmondásosságba kerül. Hérakleitosz gondolata megfontolan-
dó ebben a kérdésben: „Minden változás ellentmondásos: ennélfogva az el-
lentmondás a valóság legmélyebb lényege.”30  

2. Jelentős különbségek lehetnek a különböző generációk 
problémamegoldási módszereiben. Sok konfliktus eredeztethető egyébként 

                                                 
27  Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás. Gondolat kiadó, 

Budapest, 1990. 29. p. 
28  U. o. 30. p. 
29  U. o. 39. p. 
30  U. o. 39. p. 
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generációs különbségekből. Keresztyén körökben is, a gyülekezeti életben 
sokat hallhatunk tiszteletlen fiatalokról; illetve sok fiatal azért nem jár isten-
tiszteleteinkre, mert ott csak idősek vannak. Megdöbbentő az, hogy az idősebb 
generáció fiatalokra nézve lesújtó véleménye nem új keletű. „Egy babiloni 
agyagtáblán, melyet legalább 3000 évesre becsülnek, a következők olvashatók: 
<A mai fiatalság velejéig romlott, gonosz, istentelen és lusta. Sohasem lesz 
olyan, amilyennek az ifjúságnak lennie kell, és képtelen lesz kultúránk meg-
őrzésére.>.”31 Nem lehet, hogy a változástól, az újtól (és a saját jelentőségének 
elvesztésétől) való félelem áll az idősebb generáció fiatalokkal kapcsolatos 
örökös elégedetlenségének hátterében? Egyébként a generációk közötti kü-
lönbségek és ellentétek valószínűleg természetesek, így azok módszeres fel-
számolása és erőltetett megoldása maga válhat további problémák forrásává.32 

3. Nagyban nehezíthetik a problémák megoldását az utópikus elvárások a 
gondolkodásban. Ezekből az elvárásokból sok minden táplálkozhat, például 
vád valaki felé a változás előidézésének képtelenségére; halogatás (hiszen 
olyan lehetetlen az utópikus elvárásnak eleget tenni); vagy projekció, azaz az 
általam megismert igazságot a világ megváltoztatására kell használni.33 Ez 
utóbbi különösen is jellemezheti a keresztyéneket, néha kényszeresen is meg 
akarják változtatni a világot az általuk megismert igazság (interpretációjának) 
mintájára.  

Roppant elgondolkodtató volt számomra Robert Ardrey bölcsessége az 
utópikus gondolkodás veszélyéről: „Mialatt az elérhetetlent űzzük, lehetetlen-
né tesszük a megvalósíthatót.”34 Emellett az utópikus gondolkodás sok előíté-
letnek lehet a forrása. A pozitív utópikus azt vallja, hogy igazából nincsenek 
problémák; a negatív beállítottságú azt, hogy nincsenek megoldások. 35 Az 
utópikus gondolkodás legáltalánosabb veszélye, hogy a dolgoknak valami-
lyennek kell lenniük. Például egy jó házasság… - biztosan tudnánk folytatni a 
premisszákat. A baj, hogy ezen nem lehet változtatni. Ezek fix premisszák, 
amelyekhez meg lehet próbálni alkalmazkodni, de nem valóságosak teljes 
mértékben. Nincs ugyanis például olyan házasság, amely teljességében megfe-
lel a házasságról szóló utópikus elképzeléseknek. A valóság inkább az utópisz-
tikus premisszák nélkül ragadható meg.36  

4. Az utópikus gondolkodás mellett a paradox helyzeteket is figyelembe 
kell vennünk a problémamegoldás során. Ilyenek például a tanár szerepének 
demokratizálására tett törekvések az oktatásban. Ez önmagában paradox, 
tehát sosem fog teljesen sikerülni. Az utópia és paradox kapcsolatát humoro-
san szemlélteti a következő mondat: „Az emberi kapcsolatok csak ideális eset-
ben paradoxmentesek.”37  

                                                 
31  U. o. 63. p. 
32  U. o. 64. p. 
33  U. o. 78-83. p. 
34  U. o. 78.p. 
35  U. o.:85.p. 
36  U. o. 93. p. 
37  U. o. 105. p. 
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5. A problémamegoldás, a változás szempontjából a már korábban emlí-
tett másodfokú változások a megfelelőbbek. Ezek jellemzői38: 

- A másodfokú változás az elsőfokú változás megoldását vizsgálja, mely 
gyakran a probléma alappillére. 

- A másodfokú változás gyakran paradox, rejtélyesnek mondható, nem 
feltétlenül a leglogikusabb megoldás. 

- Másodfokú változás esetén a lényeg az „itt és most”; a miért kérdés 
helyett a mit. 

- A másodfokú változás technikája kiemeli a helyzetet abból a csapdá-
ból, amelybe az elsőfokú változás révén került, és más keretbe helyezi azt. 

 
6. A változás jellegének egyre mélyebb megismerésével a problémameg-

oldás négy lépése modellezhető, mely a legtöbb élethelyzetre általában alkal-
mazható39:  

1. A probléma világos megfogalmazása konkrét fogalmak segítségével. 
2. Az eddigi megoldáskísérletek vizsgálata. 
3. Az elérendő konkrét változás világos megfogalmazása. 
4. Egy olyan terv megfogalmazása és életbe léptetése, amely létrehozza 

ezt a változást. 
 
 

A változás mint a megoldáskeresés eszköze 
 
 A változás  mint eszköz különböző megítélés alá esik az egyes kegyes-

ségi irányzatokban. A következőkben olyan helyzeteket, akadályokat sorolok 
fel, amik megnehezíthetik a probléma megoldását egy keresztyén számára. 

 
 I. Magához a problémához/konfliktushoz való hozzáállás 
Meggyőződésem, hogy a problémát / konfliktust magát sokféleképpen 

látják a különböző kegyességi formák. Ha például e világot csupán egy isteni 
színjáték színpadának tekintem, aminek kellékei lényegtelenek (hiszen elpusz-
tul majd minden), akkor a problémák is lehetnek lényegtelenek, sőt értelmet-
lenek. Nem kell tehát foglalkozni velük, majd valahogy megoldódik, vagy nem. 
A végkifejlet szempontjából ez mindegy. A másik véglet, aki állandóan keresi a 
problémát, és e világot megjavítandó, a bűn által elrontott helynek tartja. Utó-
pia, hogy a világ megjavítható, mégis az ilyen embernek célja lehet ez kis lépé-
sekben. Biztos út a kiégéshez…  

Értelmezhető természetesen az adott probléma/konfliktus úgy, mint ami 
az élet része, és amit azért kell megoldani, hogy könnyebben menjenek utána a 
dolgok amellett, hogy nem lesz minden tökéletes. Fel kell természetesen is-
merni azt, ha nem oldható meg az egyén szintjén a probléma. Ehhez elfogadás 
és sok kreativitás szükséges. Ha a kegyességi forma része az elégedettség, a 
problémákkal való szembenézés, a saját tervezés és önállóság az Isten segítsé-

                                                 
38  U. o. 115. p. 
39  U. o. 145-146. p. 
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ge és odabízás mellett, akkor nagyobb az esély egy-egy probléma összességé-
ben egészségesebb megoldására. 

 
 II. Bizonyos tabuk a módszerek terén 
Előfordul, hogy bibliai érvekre hivatkozva egy-egy kegyességi forma „le-

tilt” bizonyos módszereket. Azon a címen, hogy ezt Isten nem tartja kedves-
nek, vagy ilyet nem tenne Jézus, stb. Persze vannak egyértelmű előírások és 
keretek a Bibliában, de sokszor szélsőséges az az értelmezés, ami letilt egy-egy 
megoldási módszert. Például Jézus sosem bántott senkit, ezért mi sem bánt-
hatjuk meg a másikat azzal sem, hogy megmondjuk neki őszintén a vélemé-
nyünket. Ez a keresztyén szelídség félreértelmezése. Ugyanilyen szélsőség, ha 
valaki mindenkinek mindig megmondja az igazságot, hiszen Isten is kemé-
nyen megmondja, amit gondol, például a prófétákon keresztül, néha nem túl 
tapintatos formában. Tapintatlansággal azonban emberi kapcsolatainkban 
ritkán lehet célt érni a problémamegoldás során.  

 
 III. Esetleg már jól bevált sémák alkalmazása a probléma tárgyától 

és körülményeitől függetlenül 
Olyan esetekre gondolok itt, amit egy-egy konferencián vagy hitmélyítő 

alkalmon sajátíthat el az ember. Előfordul, hogy valaki bizonyságot tesz a hité-
ről, esetleg arról, hogyan szabadította meg Isten egy-egy szorult helyzetéből. 
Némelyek ezt elég szuggesztíven teszik, ezért mások, akik bizonytalanabbak, 
esetleg könnyebben befolyásolhatók, mechanikusan átveszik ezeket a sémákat. 
Veszélyes, hiszen az akár hitelesen elmondott, igaz (kegyességi jegyeket nyil-
ván hordozó) beszámolókat receptnek vehetik, ami egyáltalán nem biztos, 
hogy működni fog más élethelyzetekben is.  

 
 IV. A tranzakciós analízisből jól ismert olyan tranzakciók alkalma-

zása hitbeli alapokra hivatkozva, amelyek a szülői én felől érkeznek 
Családokban, közösségekben az inkább tekintély elvű kegyességi formák-

ban egyszerűen a vezető / családfő felől érkező rendszeres szülői én- üzene-
tekkel intézik el a problémák megoldását. Könnyen lehet, hogy a közösség 
nem működik hatékonyan, de az autoriter véleménye, különösen, ha a Bibliára 
hivatkozik, megkérdőjelezhetetlen. 

 
 V. Bűnbakkeresés és projekció, egyéb elhárító mechanizmusok 
Az elhárító mechanizmusok természetes velejárója személyiségünk mű-

ködésének, túlzásba vitelük azonban hosszú távon káros személyiségfolyama-
tokat eredményez. Ha mindez keresztyén kegyességi forma esetén áll fent, 
különösen nagy a veszélye annak, hogy tudattalanul az egyén kedve szerint 
fogja válogatni és alkalmazni a bibliai igazságokat saját véleménye igazolására. 
Ez olyan fokot is ölthet, hogy a problémamegoldás során olyan istenkép rajzo-
lódik ki a tettekből / véleményekből, aminek vajmi kevés köze van a Biblia 
Istenéhez. Ez bizonyos értelemben már bálványimádás. 
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VI. A probléma elbagatellizálása 
Bizonyos kegyességi formák hangsúlyozzák a siker fontosságát a sikeres / 

áldott keresztyén életvitelhez. Ennek nem lehet a része egy-egy hosszan elhú-
zódó, esetleg megoldatlan konfliktus. Ezért el kell bagatellizálni a problémát, 
vagy azt kell elhinni róla, hogy már nem is probléma, vagy nem az én problé-
mám.  

Más eset az, amikor a puszta lelkesedés (például a megtérés élmény után 
közvetlenül) mondatja a keresztyén emberrel, hogy egy-egy probléma nem 
jelentős. 

 
 VII. A küzdelem téves értelmezéséből fakadó állandó problémakere-

sés (ha nincs, gerjesztés), és állandó ellenségkép fenntartása 
Ez gyakran olyan kegyességi formákban fordul elő, ami pszichológiailag 

betegesnek mondható. Az állandó ellenséges helyzet fenntartása egyébként 
eredhet abból is, hogy az ilyen ember egyszer tényleg üldöztetést szenvedett a 
hitéért, és az olyan trauma volt számára, hogy ”benne ragadt” ebben a szerep-
ben. A harcoló áldozat szerepe meghatározóvá válhat a keresztyén ember szá-
mára, például Jézus áldozat szerepét, szenvedését hangsúlyozva. Az ilyen ke-
gyességű emberben sok félelem és szorongás halmozódhat fel, és talán a 
leginkább hajlamos arra, hogy támadásba lépjen olyankor, amikor nem indo-
kolható egy-egy reagálás intenzitása a helyzetből. 

 
Ugyanolyan konfliktusok vesznek körül bennünket, keresztyén embere-

ket, mint bárki mást. Hasonló eszköztárral is rendelkezünk, mint mások, eset-
leg bővebbek a megoldási lehetőségeink. Erőnk mindenképpen több lehet, 
hiszen ismerjük az erő Forrását. Emellett ne felejtsük el, hogy a bibliai törté-
netek modelltörténetként is szolgálhatnak problémák / konfliktusok megoldá-
sa során. Lehetőségünk van keresztyénként a probléma értelmezési keretén is 
tágítani; illetve más szemszögből szemlélni egy-egy konfliktust. A nagyobb 
eszköztár, árnyaltabb problémalátás tehát a keresztyén ember lehetősége a 
nem keresztyén emberhez képest. 

Véleményem szerint a kegyességi formák ajándékok is lehetnek. Külön-
bözőségünk, egyediségünk olyan lehetőségek, melyben megélhetjük a földi lét 
csodáját, a variációk és a sokféleség gyönyörűségét. Kegyességünket nem meg-
tagadni kell tehát, hanem éretté tenni, felülvizsgálni, mások véleményét meg-
hallgatva a Szentírás segítségével formálni. 

A keresztyén ember élete/kegyessége biblikus úton való terelgetése nagy 
kihívás, szinte lehetetlen. Megkívánja egyrészt a szilárdságot, a döntést a Bib-
lia értékei mellett, elkötelezést Krisztus követésére; másrészt a  nagyfokú ru-
galmasságot és integritást. Ezt sokan nem tudják összeegyeztetni. Pedig ezek a 
hiteles és biblikus kegyesség nélkülözhetetlen elemei. Ugyanígy az egészséges 
spiritualitás és az intellektuális igényesség. Az önfeláldozó szeretet megélése 
és az én védelme egyszerre fontos bizonyos káros, túlzottan altruista megnyil-
vánulások ellen. Elégedettség, mely békességet ad, és az a fajta „szent elége-
detlenség”, amely új kérdéseket tesz fel, új válaszokat keres egy-egy új korban, 
élethelyzetben.  
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Milyen tehát a helyesnek, követendőnek mondható kegyesség (problé-
mamegoldás terén is)? Az, amelyik egyensúlyra törekszik. Elkötelező, de nem 
kirekesztő. Megoldásközpontú, de nem megoldásmániás. Nem cseréli fel az 
eszközt és a célt. És persze földi személyek tetszését a Legfontosabbéval, az 
elérhetőt az elérhetetlennel. És végül nem felejt el álmodni, még akkor sem, ha 
végül nem adatik meg neki álmainak megvalósítása a földi életben.  
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Melléklet 

 
1. A konfliktuselemzés alapmodellje40 

 
 Összetevők Elemzések Az elemzést irányító fő 

kérdés 

1. A konfliktus okai 1. elemzés Mely okok vezettek a konf-
liktushoz? 

2. Aktuális konflik-
tus 

2. elemzés Mely összetevők határozzák 
meg a pillanatnyi (aktuális) konf-

liktust? 

3. A konfliktus- 
feldolgozás célja 

3. elemzés Melyek az optimális célok és 
megoldások, ha egyszersmind 

arra is törekszünk, hogy elkerül-
jük a szükséges lépések követ-
kezményeképpen esetlegesen 

fellépő nemkívánatos mellékha-
tásokat? 

4. Teendők a 
konfliktusfeldolgozás 

során 

4. elemzés Mely lépésekkel érhetők el a 
kitűzött célok és megoldások? 

 

                                                 
40  Zuschlag – Thielke: i.m. 41. p 
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2. A konfliktus lehetséges összetevőinek osztályozása egy-egy gya-
korlati példával41 

 

 
 
 

                                                 
41  Zuschlag – Thielke: i.m. 95. p 

 
 

Intraindividuális 
konfliktus esetében 

Interindividuális 
konfliktus esetében 

Csoportok közöt-
ti konfliktus esetében 

Ki? 
A konflik- 
tusban 

résztvevő felek 

-Egyén -Páros konfliktus 
-Hármas konf-

liktus 
Több, mint há-

rom személy közötti 
konfliktus 

-Kiscsoport- 
-Kiscsoportok 
-Csoportok 
-Tömegek 

Hogyan? 
A konflik-

tus során vég-
hezvitt csele-
kedetek 

-
pszichoszomatikus 
tünetek 

-önmaga ellen 
fordított agresszió 

-elfojtás 
-elégedettség, 

unalom 

-egymás közti vi-
ta 

-kiabálás egy-
mással 

-tettlegesség 
-egymást leve-

gőnek nézik 
-ellenkezés 
-felelősség áthá-

rítása a másikra 
 

-intrika a másik 
csoport ellen 

-a másik csoport 
nyomás alá helyezése 

-anyagi eszközök 
megvonása a másik 
csoporttól 

-kölcsönös fe-
nyegetések 

-fiatalabbak har-
colnak idősebbek 
ellen 

Mi? 
A konflik-

tus tartalma 
 
 

-a partnerség 
óhaja, ami összefonó-
dik a függetlenség 
elvesztésétől való 
félelemmel 

-törekvés egy fe-
lelősségteljes hivatal-
ra, ugyanakkor féle-
lem a túlzott 
munkától, az ellenfe-
lek támadásától 

-pl. házastársak 
közös életvezetése 
eltérő érdekek ellené-
re 

-pl. nyolc házas-
pár szeretné az óvo-
dában elérni, hogy 
eltérő nevelési elvek 
alapján foglalkozza-
nak a  gyermekeikkel 
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Summary 

 
 

Methods of Conflict Resolution in Diverse Forms of Piety 
 

We live our lives among conflicts. We need effective, more subtle and 
more refined skills of conflict resolution in which we can both assert our own 
causes and consider the points of view of the social medium. In the field of 
conflict resolution a Christian can have a surplus in terms of methodology and 
attitude. 

We live our faith in various forms of piety which are developed 
through our religious socialization. Although various categories can be 
specified (e.g., fundamentalism, Sunday Christianity, Christianity of 
experience, etc.), it is likely that elements of several forms of piety can be 
discovered within the same person, similarly to personality types. 

It is worth keeping the general results of communication research in 
mind when analysing conflict resolution. In the course of communication we 
can make mistakes (such as wrong ways of asking questions, the so-called 
“murderous sentences” or the improper use of meta-communicational means) 
that do not take us closer to the solution of a problem. 

The solution of a problem entails changes, which are not always in the 
interest of the parties involved in the conflict. We must aim at the so-called 
secondary changes first of all, which arise from looking at the problem in a 
wider context or from another angle. 

In the various forms of piety there are a lot of things that hinder 
effective problem resolution; e.g., defining the problem itself, setting taboos, 
over-employing models, trivialising or exaggerating the problem, etc. These 
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errors threaten the non-Christian as well. However, for the pious person all 
this happens in a special biblical and confessional framework. 

It is the task (mission) of the Christian to be able to put into practice 
the understood doctrinal truths in their piety;  to be able make skills of 
conflict resolution more subtle; and to be able to make the best of the strength 
and opportunities received from God in the area of conflict resolution. 




