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1 Bevezetés 

 

1.1 A vizsgálandó probléma kontextusa, háttere, a lelkigondozás meghatározása 

 

Dolgozatomban a lelkigondozás nemzetközi és magyarországi történeti gyökereit felkutatva 

azt a napjainkban is zajló folyamatot kívánom vizsgálni, melynek révén az egyedi, amatőr 

lelkigondozó jellegű kezdeményezések kiterjedt mozgalommá majd más tudományágak által 

is elismert szakterületté válhatnak. 

 

Bár számos szerző (Piper 2003) megközelítésében a behatárolás és elkülönítés veszélyét 

hordozó definíciók helyett a hogyan-ból kiindulva kellene meghatároznunk a lelkigondozást1, 

az alábbiakban mégis megpróbálok egyfajta értelmezést adni a kifejezésnek, hogy ezáltal 

közelebb jussunk e szolgálat lényegi küldetésének megértéséhez.2  

 

A kórházi lelkigondozás lényegében keresztény indíttatású gondoskodás, támasz-nyújtás, értő 

jelenlét, meghallgatás, rendelkezésre állás, amelyet a betegség krízisállapotaiban nyújt a 

lelkigondozó betegségben szenvedő testvéreinek, hozzátartozóiknak és a kórházi 

személyzetnek. Krízisállapot alatt mindazokat a külső és belső, lelki történéseket értjük, 

amelyek a kórházba kerüléssel, beteg-léttel, a diagnózis megismerésével, operációkkal, 

haldokolással, halállal kapcsolatban fellépnek. A gondoskodó jelenlét mindenki felé nyitott, 

vallási, felekezeti, kisebbségi hovatartozástól függetlenül, ugyanakkor a lelkigondozó – 

szolgálatának egyházi küldetéséből fakadóan – mindig egyfajta spirituális többlet-dimenzióban 

végzi munkáját, s nyitott a felmerülő életkérdések vallásos megközelítésére, ha a kliens – 

verbálisan vagy más módon - jelzi erre való igényét. A lelkigondozás sajátossága, hogy az 

evangéliumi üzenet értelmezési horizontként legalább a háttérben mindig jelen van. A 

lelkigondozó tisztában van kompetenciahatáraival, a beteg igénye esetén pap, lelkész 

pszichológus vagy más szakember segítségét kéri, sőt, a lelkigondozó a lelkész, illetve a 

kórházi szakszemélyzet, orvos, ápoló, szociális munkás, gyógytornász, pszichológus 

                                                 
1 A kórházi lelkigondozás az általános lelkigondozás leszűkítő fogalma. Dolgozatomban az egyszerűség és 

rövidség kedvéért – a téma egyértelműségére építve - a két kifejezést következetesen ekvivalens értelemben 

használom.  
2 Meghatározásomban építek a BIK Lelkigondozó Szolgálatának létrehozásakor Búza Patrik és munkatársai 

által készített belső szakanyagokra. 
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együttműködésére, team-munkájára épít. Kórházi lelkigondozói munkát általában szakirányú 

képzettséggel és teológiai előképzettséggel rendelkező civil, pap vagy lelkész végezhet. 

A kórházi lelkigondozók feladatkörét egyrészt hivatásukból adódó diakóniai küldetésük 

másrészt a konkrét intézmény (kórház) körülményei szabják meg, ezt helyi sajátságokkal 

színezhetik a lelkigondozói team saját önértelmezéséből adódó feladatok, tevékenységek, 

speciális vállalások. Nem elhanyagolható tényezők az egyes lelkigondozók személyisége, 

képességei, személyes érdeklődése és motiváltsága. 

 

A betegekkel foglalkozó ember folyamatos élménye, tapasztalata, hogy a betegség tüneteinek 

kezelése, gyógyítása mellett változó mértékben, de szinte mindig szükség van pszichés és 

spirituális támogatásra is. Akár azért, mert megérthetetlen és feldolgozhatatlan élmény a 

hirtelen jött szenvedés, - és e kétségektől még a hitükben erős emberek sem védettek biztosan; 

akár azért, mert olyan belső, illetve családi- munkahelyi- és egyéb feszültségek kerülnek 

felszínre, amelyek a „normális” mindennapi élet lelki terhelése mellett kompenzálhatóak, 

kezelhetőek voltak. Különösen fontos, és társadalmunk által nehezen kezelt, tabuként 

elutasított terület a halál-közeli állapot, az élet végső kérdései felvetődésének ideje, amellyel 

gyakran a teljesen magukra maradt, magányosan szenvedő öregeknek kell megküzdeniük, vagy 

olyanoknak, akiknek rokonsága is menekül a helyzettel való szembenézés elől, és így 

támogatásra, segítségre tőlük nem számíthatnak.  

Ez a krízis tehát nemcsak a beteg embert, hanem családtagjait, környezetét is érinti – akik 

hasonló értetlenséggel állnak a szeretett személy szenvedése, életlehetőségeinek hirtelen 

beszűkülése előtt. Ezeknek a helyzeteknek a megoldása gyakran nemcsak lelki-, hanem 

legalább annyira szervezési- és életmódbeli feladatokat is jelent a beteg és környezete számára. 

A kórházi lelkigondozó személyes odafordulásával, csendes együttérzésével, stabilitásával 

segíthet a krízisállapot átélésében. 

 

A professzionális kórházi lelkigondozás magyarországi megjelenése a rendszerváltozást 

megelőző évekre tehető, s más országokkal ellentétben hazánkban máig is olyan diszciplína, 

melyre leginkább az úttörő jellegű kezdeményezések, egyedi megjelenési formák és a 

társadalmi elfogadottságért való küzdelem jellemző. Amerikai tanulmányútjaim során 

alkalmam nyílt a New York-i HealthCare Chaplaincy lelkigondozói kutatócsoportjának 

széleskörű kutatási tevékenységébe betekinteni, s megtapasztalhattam az e téren végzett 

kutatások hasznosságát a lelkigondozás intézményesülési folyamatának előmozdításában. 

Ezen élményeim és a magyarországi lelkigondozás fejlődésének elősegítésére való 



7 

 

indíttatásom késztettek arra, hogy a magyar kórházi lelkigondozó mozgalom intézményesülési 

folyamatát válasszam kutatásom témájának. 

  

1.2 A kutatás célja 

 

Kutatásom célja, hogy képet adjak a lelkigondozás mai helyzetéről, fő irányelveiről, 

jellemzőiről, feltérképezzem és megismerjem mindazon szakmai csoportokat, intézményeket, 

akik e szakterülettel foglalkoznak, s felmérjem, hogy az egyes lelkigondozói kezdeményezések 

mennyire viselik magukon az intézményesültség jegyeit.  

 

1.3 A kutatás fő kérdései 

 

1. Kik és mely kórházakban végeznek ma Magyarországon kórházi lelkigondozást? 

1.b. Mi jellemzi a főbb kórházi lelkigondozói műhelyeket? 

 

2. Mik a magyarországi kórházi lelkigondozás szervezettségének és intézményesültségének 

főbb jellemzői?  

2.b. Mi jellemzi a kórházi lelkigondozás egyházi és az egészségügyi integráltságát 

Magyarországon? 

 

3. Melyek a magyarországi kórházi lelkigondozói szemlélet fő jegyei? 

 

4. Mi jellemzi a magyarországi kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszerének felépítését?  

 

Mindezen kérdések megválaszolására az érintett lelkigondozók észleléseit és tapasztalatait 

használom kiindulópontnak, ez indokolja a kvantitatív internetes kapcsolathálózati felmérés 

valamint a kvalitatív féligstrukturált interjúk használatát illetve az ezen utóbbi eszközzel kapott 

eredmények IPA módszerrel történő feldolgozását. 

 

 

Az első négy kutatási kérdést az alábbi rövid kérdésben foglaltam össze: 
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Kik, hol, milyen végzettséggel, milyen szemléletben és milyen kapcsolatrendszerben végeznek 

ma Magyarországon kórházi lelkigondozói munkát? 

 

1.4 A kutatás jelentősége 

 

Eddigi szakirodalmi és személyes tapasztalataim alapján Magyarországon még igen kevés 

kutatást végeztek a kórházi lelkigondozás speciális témakörében (bővebben ld. 2.2.2 fejezet), 

s nem készült még olyan felmérés, mely átfogóan feltérképezné az országunkban működő 

lelkigondozói műhelyeket, intézményeket és azok intézményesülési szintjét. Vezető ill. 

gyakorló lelkigondozókkal beszélgetve arra az álláspontra jutottam, hogy bár mindenki 

szeretne képet kapni a lelkigondozás mai helyzetéről, a többiek tevékenységéről, szívesen 

hasznosítanák mások tapasztalatait, ötleteit, de ezen információk nem állnak rendelkezésükre, 

s munkájuk végzése nem ad lehetőséget ezen hiányok szisztematikus pótlására. 

A kórházi lelkigondozás lehetőségeit és feladatait nagy mértékben meghatározzák a kórház 

mint intézmény strukturális, szervezeti és funkcionális feltételei, ezért a kutatás jelentőségének 

átlátásához szükséges meghatároznunk a lelkigondozás helyét az egészségügyi ellátásban, a 

gyógyító folyamatban. 

Az egészségügy folyamatos fejlődésével fokozatosan a kutatás, a testi folyamatok 

megismerése és befolyásolása vált hangsúlyossá, a korábban gyakorolt teljes embert szem előtt 

tartó gondoskodás3 egyre inkább háttérbe szorult, nemes és fontos, ám másodlagos szemponttá 

vált. Az iparosodó társadalom számára legfontosabb a beteg munkaképességének visszaállítása 

volt, az egészségügy egyre inkább vállalkozó szemmel való szervezése pedig még inkább a 

testi egészség mielőbbi, mondhatni nagyüzemi helyreállítását tűzte ki céljául. Egyre kevesebb 

idő és energia jutott a betegségek pszichés oldalának megismerésére és gyógyítására, a lelki 

síkon megélt szenvedések enyhítésére. 

 

Az orvostudomány szinte lélegzetelállító fejlődésének köszönhetően a kórház napjainkra a 

korábbi erőtlen terápiájú, hosszadalmas tartózkodással együtt járó intézményből a gyógyulás 

központjává vált. A hatékony, gazdaságos működés érdekében a betegek ápolására fordított 

idő minimálisra csökkent, s ez együtt járt a „szubjektív tényező” háttérbe szorításával, azaz 

avval, hogy a betegek kommunikációs igényeire, a személyzet részéről érzékenyebb 

                                                 
3 Bővebben ld. dolgozatom történeti részében 
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bánásmódra, a beszélgetésre szánt időre stb. lényegesen kisebb hangsúly kerül. A beteg 

személye gyakran elhanyagolható, olykor kifejezetten zavaró tényezővé vált az egyéb fontos, 

figyelemmel kísért adatok (mint pl. vérnyomás, vérkép, vérgáz értékek stb.) mellett. Ez nagy 

lehetőséget és kihívást jelenthet a kórházi lelkigondozás térnyerése szempontjából, hiszen ez a 

fajta szolgálat éppen ezeket az elhanyagolt, szubjektív tényezőket célozza meg, s így 

hiánypótló szolgáltatást nyújthat az egészségügy számára. A lelkigondozás hatékonyságát 

számszerű adatokkal alátámasztó kutatások ugyanakkor az egészségügyi intézmények vezetői 

számára is meggyőzően igazolják, hogy egy lelkigondozói státusz létrehozása a kórház 

számára anyagilag is megtérülő befektetés. Számos magyar és külföldi példa mutatja, hogy a 

lelkigondozó gyakran közvetítő szerepet tölt be az orvos-beteg kapcsolatban, így munkája 

révén a problémás betegek kezelhetőbbé válnak, javul az orvos-beteg kommunikáció, csökken 

a feljelentések száma. A kórházi lelkigondozó komoly preventív munkát végez a kiégés 

szempontjából veszélyeztetettebb egészségügyi dolgozók körében is. 

Hasonlóképpen a lelkigondozás időszerűségét erősíti a korunkban egyre nagyobb teret hódító 

pszichoszomatikus és holisztikus orvoslás szemlélete is, melyek az egészség és betegség 

dimenziót nem egyes szervrendszerek jó vagy hibás működéséhez kötik, hanem az egész 

embert, s annak testi-lelki mivoltát jól vagy rosszul működő, összefüggő rendszernek tekintik. 

A lelkigondozói témájú kutatások ezért gyakran és jó eredménnyel vizsgálják a hit, az imádság, 

a lelki beszélgetés és az egészség illetve a gyógyulás korrelációját (Vandecreek 1998).  

A kórházi lelkigondozás társadalmi nézőpontból egy szimbólum arra nézve, hogy az egyházak 

nem hagyják magára az egészségügy nagy társadalmi szektorát, hanem lelkigondozói, 

antropológiai, etikai nézőpontból hozzá akarnak szólni, és kialakításában részt kívánnak venni. 

Ez egyfajta interdiszciplináris együttműködést követel meg, melyhez a lelkigondozásnak 

megfelelő szakmai kompetenciákkal és önérvényesítő képességgel kell bírnia. A kórházi 

lelkigondozás így hidat képezhet a természettudományos-technikai és az egyházi világ, és 

mindkettő eltérő gondolkodásmódja között. 

 

A lelkigondozás jelenléte a kórházban utalás arra, hogy a betegség és egészség nem a 

természettudományos kauzális összefüggésben mutatkozik meg, nem teljesen előre 

kiszámítható jelenségek, hanem mindig tartalmaznak egy előre nem ismert dimenziót is. 

A lelkigondozás jelenléte a kórházban utalás arra is, hogy az aktivitás kategóriái – a cselekvés, 

a tett, a beavatkozás – nem az egyedül alkalmazható eljárások, hogy éppúgy fontos a 

passzivitás erényeit felfedezni – egyszerűen engedni valaminek a megtörténését, a lemondást 

arról, hogy önmagunk és a világ urai legyünk. A lelkigondozás a szenvedésre, a szenvedőkre 
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való állandó figyelmével elmondhat egy „antitörténetet” a természettudományos uralkodói 

tudathoz. A kórházi lelkigondozás emlékeztet arra, hogy az élet és az egészség mindig csak 

feltételesen birtokunk, és törekednünk kell az élet maradandóbb értékeinek megragadására. 

 

1.5 A dolgozat felépítése 

Munkám elméleti megalapozásában a kórházi lelkigondozás történeti fejlődését mutatom be 

mind nemzetközi, mind magyarországi tekintetben. Így jutok el a lelkigondozás jelenkori 

gyakorlatát jellemző paradigmák, a lelkigondozás főbb irányzatainak, módszertanának és 

feladatkörének valamint a kórházi közegben végzett egyházi szolgálat specifikumainak 

ismertetéséhez. 

A kutatás elméleti és módszertani alapjainak elemzése után következik a kapcsolathálózati 

elemzés, az intézményesülés szempontjából élenjáró műhelyek bemutatása valamint a 

lelkigondozók belső helyzetértékelését feltáró kvalitatív kutatás ismertetése.  

Dolgozatomat a következtetések és kitekintések megfogalmazásán túl a kapott eredmények 

szociológiai intézményesülési kategóriák általi újraértékelésével zárom. 

2 Elméleti bemutatás 

 

2.1 A kórházi lelkigondozás történeti gyökerei, kialakulása irodalmi áttekintésben4 

 

 A lelkigondozás történeti gyökereinek kutatására az az általánosan elterjedt, gyakran hallott, 

tévesen emlegetett nézet ösztönzött, mely szerint a lelkigondozás és kifejezetten annak a 

klinikumra specializálódott ága, a kórházi lelkigondozás újkeletű tudomány.  

A valóságban azonban a jelenkori lelkigondozói gyakorlat gyökerei a messzi történelmi múltba 

vezetnek vissza. A régmúltból származó elméletek és hagyományok feltérképezésében nem 

csupán történeti érdeklődésem motivált, hanem az a hipotézis is (Hézser 1996), mely szerint 

összefüggés fedezhető fel az egykori és a mai lelkigondozói gyakorlat között, s a múltból 

származó teóriák és hagyományok ma is befolyásolják a lelkigondozással foglalkozó 

személyek ideáljait és  tevékenységét. 

Tisztában vagyok azonban azzal is, hogy jelen dolgozat keretei nem engednek meg egy 

szerteágazó történeti megalapozást, ezért az alábbiakban adott áttekintésben elsősorban azokra 

                                                 
4 dolgozatom történeti fejezetéből megjelent tanulmányaim ld. (Tésenyi 2009) és (Tésenyi 2017) 
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a jelenségekre koncentrálok, amelyekben a legkézzelfoghatóbban tetten érhető a jelenkori 

lelkigondozói gyakorlatra kifejtett hatás, illetve amelyekben a mai uralkodó irányzattól nagyon 

eltérő szemléletmódot figyelhetünk meg. E fejezetben kívánom bemutatni az egymástól eltérő 

lelkigondozói szemléletet képviselő iskolákat, hagyományokat,  a későbbiekben behatóbban 

ismertetve a rogersi nondirektív terápiás klienskapcsolatra épülő megközelítést, mint a 

jelenkori lelkigondozói gyakorlat legalapvetőbb módszerét. 

 

Az irodalom feldolgozásához kialakított szempontrendszert a kutatási kérdésekből kiindulva 

alkottam meg, így a lelkigondozás történeti kialakulásának hosszmetszeti vizsgálatában 

elsősorban az intézményesülés folyamatának és a lelkigondozói szemlélet alakulásának jegyeit 

kerestem. Az is célom volt, hogy a történeti bemutatás által kirajzolódjon maga a folyamat, 

amelynek során egy önkéntes szolgálat intézményesült szolgáltatássá válik, valamint egyfajta, 

az elméleti alapokhoz és a gyakorlati hatékonysághoz leginkább illeszkedő sajátos szemlélet. 

 

2.1.1 Lelkigondozás a korai civilizációk körében 

 

A gyógyítás történelmi gyökereihez visszanyúlva láthatjuk, hogy a gyógyulás és a 

vallásgyakorlat kezdetben szimbiotikus kapcsolatban álltak egymással (Hézser 1996). Az 

orvoslás és a testi bajok kíséretében megjelenő lelki szükségletek kielégítése hosszú időn 

keresztül szerves egységben zajlott. 

A pogány népek a betegséget nem természetes okokra vezették vissza, hanem az embernek az 

istenséggel való megromlott viszonyára. A mágikus személyek, a sámánok a vallási rítusok és 

a gyógyítás szakemberei voltak, kompetenciájuk és feladatkörük mindkettőre kiterjedt. A még 

napjainkban is élő természeti népek körében végzett megfigyelések alátámasztják azon 

feltételezéseket, melyek szerint az orvosi beavatkozások szertartásszerű keretek közt zajlottak, 

mely ceremóniák a beavatkozás által a betegséget okozó rossz szellemektől való 

megszabadulást is célozták (Buda 1994). 

Az ókori Babilonban is megfigyelhető a betegségek és a bűnök összefüggésének feltételezése: 

az ásatások során talált orvosi agyagtáblák szerint a babiloni orvos megadta a lehetőséget a 

betegének, hogy eldöntse: orvoslással vagy amulettel kívánja magát kezeltetni. Ha az amulettet 

választotta, akkor az orvos varázsigéket mondott, mivel hitviláguk szerint a betegségeket az 

istenek bocsájtották az emberekre bűneik büntetéséül. Ha az orvoslást választotta a beteg, a 
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sok-sok rendelkezésre álló növényi és ásványi eredetű gyógyszer mellett a család vagy az 

„ápoló” gondoskodása segítette felépülését (Buda 1994). 

 

2.1.2 Lelkigondozás az Ószövetségben 

 

Izrael népe a pogány népekhez hasonlóan azt tartotta, hogy a betegség Istentől származik, ezért 

a gyógyulás is csak rajta keresztül lehetséges. Az Isten büntetésként adja a betegséget: „Ha 

azonban nem hallgattok rám, és nem teszitek meg minden parancsomat, ha megvetitek 

törvényeimet és semmibe sem veszitek rendeleteimet, s nem teszitek meg azt, amit meghagytam, 

és megszegitek szövetségemet, akkor én is azt teszem veletek. Meglátogatlak titeket csakhamar 

sorvadással és lázzal, az tönkreteszi a szemeteket és elsorvasztja életeteket.” (Lev 26,14-16). 

Izrael elképzelése szerint az Isten azért bocsát a jó emberre is betegséget, hogy kipróbálja őt: 

„Eltávozott tehát a sátán az Úr színe elől és Jóbot undok keléssel sújtotta tetőtől talpig.” (Jób 

2,7). 

 A betegség és az Isten előtti magatartás mély összefüggése (Scott 2006) miatt Izraelben is a 

papok álltak a betegek rendelkezésére, imádkoztak velük és értük a gyógyulásért, áldozatot 

mutattak be a bűnök bocsánatáért, és ugyanakkor a gyógyulásért is. 

Bár az Ószövetség istenképében alapvetően a büntető jelleg dominál, mégis megjelennek már 

itt is az irgalmas Isten együttérzésének vonásai. Így a lelkigondozás bibliai alapjait kutatva 

szembeötlő, hogy az Ószövetség számos helyen beszél Istenről, a Teremtőről népéhez 

irgalmasan aláhajló Gondviselőként (Iz 54, 7-8), a veszedelmek, próbatételek között melléjük 

szegődő útitársként (Iz 43,1-2), vigasztalóként (Iz 66,13). Amikor a prófécia az eljövendő 

Messiást hirdeti meg, úgy írja őt le, mint aki nem ítélni jön, hanem mindenek előtt megmenteni, 

nem nagy hangon szónokolni, hanem csendesen szolgálni, nem a bűn okát firtatni, hanem 

gyógyítani (Iz 42,1-7) (Debrecenyi 1999). 

 

2.1.3 Lelkigondozás az Újszövetségben és az első keresztény gyülekezetekben 

 

A keresztény tradícióban a betegekről való gondoskodás kezdetektől a gyülekezet sajátságos 

feladatai közé tartozott (Hézser 1996). Ez egyrészt Jézusnak a betegekkel való törődésre 

vonatkozó parancsán alapszik: „Beteg voltam és meglátogattatok” (Mt 25,36), másrészt 
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közvetlenül Jézus példáját követi, akinek az evangéliumok tanúsága szerint alapvető küldetése 

volt a betegek és szenvedők felé. 

Jézus működésének lelkigondozói jegyeit vizsgálva kiemelhetjük, hogy a betegek iránti 

magatartásában legyőzte a tőlük való elhatárolódást (pl. Mk 1,40-45), személyes kapcsolatot 

alakít ki (Jn 5,1-15), aki vele kapcsolatba került, az érezhette, hogy figyelnek rá, hogy fontos a 

személye, hogy azon a nyelven szólnak hozzá, amit ő is beszél (Jn 3). Jézus a betegekkel való 

találkozások során megszabadítja őket bűneiktől és betegségeiktől, mint a vétek jeleitől (Mk 2, 

1-10), ugyanakkor radikálisan átértelmezi a betegség és a bűn kapcsolatáról szóló akkori 

közfelfogást (Jn 9,3). A testi gyógyítást mindig összeköti a „lelkigondozással”, lelki 

gyógyítással (Mt 9,17; Jn 5,14; Lk 5,20). Jézusnál a gyógyítások mindig jelek: Isten szeretete 

küzd az emberi nyomorúság ellen, Isten hatalma gyógyító hatalom (Debrecenyi 1999). 

Aki Jézus közelébe került, az elsősorban nem megtérítve, hanem megértve érezhette magát (Jn 

9). 

Az első keresztény gyülekezetek gyakorlatában természetesen szerepet játszanak a zsidó 

hagyományok is, a pap gyakorolja helyettesként Jahve hatalmát a betegség és gyógyítás 

tekintetében. A gyülekezetben élő betegek gondozásáért a püspök vállalta a felelősséget, a 

feladatot a diakónusok és a gyülekezetben élő özvegyek (később a diakonisszák) segítségével 

látta el, majd azokra delegálta. Nekik kellett a rászorultak nevéről, állásáról, koráról lajstromot 

vezetni, házaikban felkeresni, a szükségletekről a püspököt tájékoztatni, és javasolni a segítség 

formáját. Ők, akik a rászorultak nyomorúságát saját szemükkel tapasztalták, nagy gonddal, 

kímélettel és gyengédséggel támogatták őket. Érzékelhető ugyanakkor az első keresztény 

gyülekezetek szemléletében a görög terapeuták „cura” gondolatának hatása, mely szerint az 

orvosok olyan emberek, akik készek „mások szenvedését saját gondjukként” (Klessmann 

2002) elfogadni.  

Korai lenne ugyanakkor az első keresztény gyülekezetek újraértelmezett beteggondozói 

gyakorlatát a mai értelemben vett lelkigondozással azonosítani, hiszen abban egymással 

összekapcsolódva figyelhetőek meg ápolási, nevelési, lelkigondozói és igehirdetői elemek. 

Szembeötlő ugyanakkor a hippokratészi orvostudomány szemléletmódjától történt elmozdulás, 

hiszen az a cura gondolatot a gyógyítható betegekre szűkítve érthető okokból (Schulteisz 1997) 

eleve lemondott a reménytelen esetekről (az ókori orvosok aggodalom nélkül megtagadták az 

orvosi segítséget a gyógyíthatatlan betegektől), és az orvosi praxis is csupán a barátok és 

ismerősök körére terjedt ki. A keresztények ezzel szemben minden betegre mint felebarátjukra 

és Krisztus képmására tekintenek.  
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 Az apostoli levelek tanúsága szerint a püspökök és presbiterek feladatkörébe tartozó 

beteg-lelkigondozás szerves elemei voltak az imádság, a szent olajjal való megkenés (a betegek 

kenetének előképe), a gyónás és valószínűleg az áldoztatás is. Már itt megfigyelhető a 

betegekkel való törődés specializálódása. A betegek lelkigondozása nem minden hívő 

kötelessége, hanem az erre kijelölt tisztségviselők feladata volt (Jak 5,14). 

 

2.1.4 Az első keresztény századok 

 

A Római Birodalomban pusztító nagy járványok idején, a 2. és 3. században különösen 

megmutatkozott a betegekkel való törődésben az önfeláldozó krisztuskövetés motívuma. Így ír 

erről Alexandriai Dionysius: „Félelem nélkül látogatták a betegeket, szeretettel szolgáltak 

nekik, Krisztusért gondozták őket, és örömmel váltak meg az élettől velük együtt” (Klessmann 

2002) (Ez a könyörületes viszonyulás ellentmondott a kor szokásainak, hiszen a római korban 

még a pogányok legjobbjai is az irgalmasságot a szív hibájának tartották, a szánalmat 

gyengeségnek tekintették. Így pl. a pogány orvosok járványok idején elmenekültek a fertőző 

betegek elől, utcán hagyva a haldoklókat is (Ferngren 2016).) 

A püspökök – a „Christus Medicus” hagyomány (Mk 2,17) átvételével – alkalmanként 

gyógyító funkciót is elláttak, orvosok is voltak. Mivel a hívek a pogány orvosokhoz nem 

fordultak, s kevés volt a keresztény orvos, ezért a papság közül egyesek elsajátították az 

orvoslás tudományát is. Míg a görögök Hippokratész idejében szétválasztották a papi és orvosi 

funkciókat, az orvosi segítség ezzel a kereszténység világában újra a papok kezébe került, s 

hangsúlyt kaptak a lelkigondozás és az orvostudomány közti kapcsolódások és analógiák. 

A 3. századtól a beteggondozás nem csak a gyülekezeti tagokra vonatkozott, hanem a 

gyülekezeten kívül élők ellátását is magában foglalta. A 4. században alakítják ki a 

gyülekezetek az első ún. betegházakat, a nosokomiákat, mely az első lépést jelentette az addig 

szokásos házi betegápolási rendszertől a későbbi kórházak kialakítása felé vezető 

átalakulásban. A betegek ellátása és gondozása a korai gyülekezet életének organikus részévé 

vált.  

A 4. században, az államegyházra való áttéréskor kerül sor az első kórházak felállítására. 

Ezekbe az ún. „xenodochiákba”, keresztény hospitiumokba minden segítségre szoruló embert 

felvettek, idegeneket, szegényeket, özvegyeket, árvákat és betegeket. Csak egészen lassan 

differenciálták őket célcsoportok szerint, tehát építettek igazi kórházakat is. Ezeket vagy 
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maguk az egyházak létesítették vagy magánalapítványok is. A mindenkori püspököt illette meg 

a kórház feletti felügyelet. 

 

2.1.5 Középkor 

 

A létrejövő szerzetesség különös mértékben szentelte magát a betegek és szegények 

ápolásának; egy kolostorhoz gyakran hozzárendeltek egy xenodochiát is. (A Benedek rendi 

regula a kolostori közösség beteg tagjainak gondozását különleges kötelességé teszi, mivel a 

betegekért végzett szolgálat magának Krisztusnak a szolgálata.) A szenvedők a kolostorokban 

is testi-lelki gondozásban részesültek, jóllehet itt már kiszakadtak a családi közösségből. Ez 

ugyanakkor nem jelentett még olyan fokú izolációt, mint a mai kórházak világa, mert vallási, 

nevelési-oktatási, szociális intézmény lévén a kolostor még biztosította a betegek és 

egészségesek természetes együttélését, a gyógyulás közösségi hátterét, a lelki problémák 

feltárásához és megoldásához szükséges kapcsolatrendszert (Hézser 1996). 

A szükséget szenvedőket ellátó bizonyos értelemben komplex intézmény 

szemléletében a testi és a lelki gondozás egyformán hangsúlyos volt. A betegséget a bűn 

következményének és megnyilvánulásának tekintő szemlélet a betegek lelkigondozásának 

vallásos-morális jelleget adott: nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a betegek meggyónják 

bűneiket, részesüljenek a szentségekben, rendszeresen misét hallgassanak. Még a kórházak 

építészeti megoldásában is megfigyelhető ez a tendencia: a kórtermi ágyak a kápolna felé 

néztek, hogy mindenki akár a saját ágyában fekve is részt vehessen az istentiszteleten. 

Megjelennek a világi intézménnyé válás első jelei is. A hospitályok vezetését egyre inkább 

laikusok veszik át, az intézmények életében még ennek ellenére egységet alkot az istentisztelet 

és a testi-lelki gondozás. Az orvos betegeinek a testi kezelést megelőzően a gyónást ajánlotta 

abban a hitben, hogy a tiszta lelkű emberre jobban hatnak a gyógyszerek is. (Klessmann 2002).  

 

A lelkigondozás ebben a korban magától értetődő része volt a betegápolásnak. A 16. századig 

fennálló lelkigondozási rendszernek meghatározó hátteret adott az a fentiekben vázolt 

szemlélet, mely a betegség és a bűn összefüggését feltételezve a betegséget lelki gyógyszernek 

tekintette, mely a beteget tökéletességre segíti. A lelkigondozás erősen kötődött a papi 

funkcióhoz, bár a középkorban a kórházakon kívül is különleges keresztény kötelességnek 

számított a betegek testi-lelki gondozása, ezt mutatják pl. a Szent Erzsébetről vagy Szent 

Hedvigről szóló legendák.  
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A nagyobb kórházaknak ugyanakkor rendszerint már saját templomuk volt olyan lelkésszel, 

akit a helybeli parókiától függetlenítettek, hogy csak a kórházban végezzen szolgálatot. 

A középkorban alapított férfi és női szerzetesrendek és polgári rendek gyakran kifejezetten a 

betegek testi-lelki ápolására jöttek létre, mint például a Szent Erzsébet betegápoló rend, a 

Lázár-rend (a poklosok ápolására alakult), a Viennai Szt. Antal rend (a Szt. Antal tüze nevű 

betegség gyógyítására), az elektestvérek rendje (fertőző betegek és elmebetegek ápolására), a 

Szentlélek-rend (kórházai az orvostudomány fejlődésére is jelentős hatást gyakoroltak). 

 

2.1.6 Az újkori lelkigondozás 

 

Az Újkor kezdetén, a reformáció idején a református tartományokban a kolostorokat bezárták, 

a szerzetesrendeket feloszlatták. A feloszlatások a betegápolást hivatásul választó 

szerzetesrendeket is érintették, hiányuk a betegápolás, valamint a kórházi ellátás hanyatlásához 

vezetett. A reformáció egyházaiban a betegek, foglyok és szegények lelkigondozásának 

ugyanakkor nagy jelentősége volt. Sok egyházi rendtartás foglalkozik a témával és konkrét 

magatartási útmutatásokat adnak a betegek lelkigondozásának gyakorlatára vonatkozóan. A 

protestáns vezetők érzékelték a betegápolás terén bekövetkező vákuumot is, ezért ösztönözték 

az idős nők betegápolásban való alkalmazását, valamint az ápoló diakonisszák működésének 

újbóli életre hívását. A kálvini irányzat követői megkísérelték, hogy felelevenítsék a 

gyülekezeti életbe integrált beteggondozást és szociális ellátást, a lutheri irányzat inkább az 

intézményes formát gyakorolta.  

A katolikus egyház a reformáció adta kihívásra választ keresve a trienti zsinat ülésein (1545-

1549, 1551-1552, 1562-1563) behatóan foglalkozott a kórházak és a beteggondozás ügyével 

is. Az ebben a korban alakult új betegápoló rendek (Lazaristák, Irgalmas Nővérek, Betegápoló 

Irgalmas Rend, Obregoni Bernardin betegápoló rendje, Kamilliánusok...) mindig 

alkalmazkodtak az egyes tartományok, városok helyi szükségleteihez és gazdasági 

viszonyaihoz. Szabályzataikban számos, a mai kor lelkigondozása számára is megfontolandó 

gondolatot fedezhetünk fel. 

Így pl. Lellisi Szt. Kamill (1550-1614), a Kamilliánusok, vagy más néven a „Jó halál testvérei” 

társulatának alapítója így ír rendtársairól (zárójelben, dőlt betűvel jeleztem az idevonatkozó 

mai lelkigondozói terminusokat) 

„ – Krisztust követik, aki együtt érzett minden szenvedővel (Krisztusközpontúság) 

- baráti kapcsolatot alakítanak ki a beteggel (partneri viszonyulás a klienshez) 



17 

 

- érdeklődésük központjában a szenvedő ember áll (klienscentrikusság) 

- minden beteg válsághelyzetbe kerül, ezért egyéni segítségre van szüksége, nekik ebben a 

konkrét válsághelyzetben kell segíteni (személyre szabott lelkigondozás) 

- intenzív közösségi életet élnek, kicserélik tapasztalataikat, segítik egymás továbbképzését 

(teammunka, esetmegbeszélés, szupervízió, továbbképzés)” 

 

A kórházak intézményesülésének folyamata egyben az egyház és az egészségügy 

különválásának folyamatát is jelentette, ugyanakkor a mai lelkigondozás előképeit 

felfedezhetjük a polgári betegellátás nagyjainak szemléletében is. A modern ápolóképzés 

megálmodója és létrehozója, Florence Nightingale a krími háború idején ápolótársai 

nyugovóra térte után szobájából minden éjszaka vizitre indult kis lámpással kezében a 

sebesültek kórtermeibe. Meg-megállt a betegek ágyánál, minden sóhajtásra, forgolódás 

neszére odafigyelt. Ha ébren talált valakit, letette mellé a mécsest, föléje hajolt, a vánkost 

elsimította, ha szomjas volt, inni adott, ha gondolatok gyötörték, volt egy jó szava... 

 

Az egészségügy folyamatos fejlődésével fokozatosan a kutatás, a testi folyamatok 

megismerése és befolyásolása vált hangsúlyossá, a korábban gyakorolt teljes embert szem előtt 

tartó gondoskodás egyre inkább háttérbe szorult, nemes és fontos, ám másodlagos szemponttá 

vált. Az iparosodó társadalom számára legfontosabb a beteg munkaképességének visszaállítása 

volt, az egészségügy egyre inkább vállalkozó szemmel való szervezése pedig még inkább a 

testi egészség mielőbbi, mondhatni nagyüzemi helyreállítását tűzte ki céljául. Egyre kevesebb 

idő és energia jutott a betegségek pszichés oldalának megismerésére és gyógyítására, a lelki 

síkon megélt szenvedések enyhítésére. 

 

2.1.7  Pietizmus, racionalizmus 

 

A kórházi lelkigondozással foglalkozó protestáns szerzők eltérő állásponton vannak a 

pietizmus5 korának a lelkigondozás szempontjából történő megítélésében. Míg Hézser Gábor 

szerint a pietizmus kevés érdeklődést tanúsított a beteggondozás iránt (Hézser 2001), M. 

Klessmann szerint a „betegek lelki gyógyítása” ebben a korban ismét nagy jelentőséget kapott 

                                                 
5 Az evangélikus egyházon belüli eszmeáramlat a 17-18. században, amely a teológiai vitákkal szemben a 

személyes vallásosságra és a gyakorlati keresztény életre helyezte a hangsúlyt, képviselői más felekezetekkel való 

békés egymás mellett élésre törekedtek.  
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(Klessmann 2002). A betegséget megfelelő alkalomnak tekintették az Isten Igéje előtti 

megnyílásra és a megtérésre. A lelkigondozói látogatás céljának tartották, hogy „a beteg 

türelemmel hordozza az Istentől adatott szenvedést, teljesen Istennek szentelje magát, 

örömmel hagyja el a világot” (Marperger 1717). 

Ugyanakkor a pietizmusban – Klessmann szerint – ellentétes irányzatok is megmutatkoztak: 

először vált a betegek lelkigondozása szabad beszéddé, melyben teret adtak az egyes emberek 

nyomorúságának. Zinzendorf a lelkigondozást egyenesen a felszabadító, résztvevő szeretet 

kifejezéseként értette, ezen új aspektusok előre vetítették a lelkigondozói szemlélet későbbi 

vezérelveit. 

A racionalizmus során a teológia egészen más célokat tűzött ki. A lelkipásztor elkülönül saját 

lelkipásztori funkciójában és inkább barátként és jóemberként határozza meg magát: „...más 

jóbarátokhoz hasonlóan jövünk, hogy biztatás, és barátságos négyszemközti beszélgetés, és 

keresztyén vigasztalás által a betegeket felvidítsuk, hogy néhány pillanatra elfeledtessük velük 

betegségüket” (Boysen 1797) A betegség ebben a szemléletben tisztán az ember lelkivilágának 

eseménye, melynek semmi köze sincs a bűnhöz. A lelkigondozó feladatai közé tartozik az 

erkölcsi megjobbulás, vigasztalás, a testi és orvosi segítség is, s ajánlottá válik számára az 

ember-ismeret és a pszichológiai tudás is. 

 

2.1.8 Johann Samuel Büttner lelkigondozói munkássága 

 

A XIX. század lelkigondozásának kiemelkedő, de napjainkban szinte alig ismert alakja volt 

Johann Samuel Büttner (1831-1905). Két fennmaradt írása (1883, 1897) (Piper 2003a) 

tanúskodik forradalmi és napjainkban is aktuális lelkigondozói nézeteiről. Büttner 

mindenekelőtt nagyobb érdeklődést és figyelmet kívánna a klinikai lelkigondozásnak, az 

egyházi és állami kórházakban egyaránt. Meglátása szerint a kórházban szerzett tapasztalatok 

összegyűjtése és rendszerezése nem csupán a lelkigondozó fejlődését szolgálnák, hanem a 

gyakorlati teológia és a lelkigondozás elmélete is sokat nyerhetne általa. Az egyházvezetésnek 

véleménye szerint ajánlania kellene a fiatal teológusoknak tanulmányaik és gyakorlati 

képzésük ideje alatt, hogy a kórházi lelkigondozást mint „leendő hivatásuk előiskoláját” 

tapasztalják meg. (Napjainkban számos külföldi és hazai katolikus és protestáns teológiai 

képzés követi ezt az elvet.) A lelkigondozás nehézségeiről szólva Büttner leírja, hogy a 

többágyas kórtermekben szinte lehetetlen négyszemközti beszélgetést folytatni, az orvosi 

ellátás elsőbbsége mellett mennyire háttérbe szorul sokszor a lelkigondozás, hányszor ütközik 
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a lelkigondozó az orvosok meg nem értésébe, s milyen nehéz megismerni a személyes 

környezetétől izolált beteg embert, akiről csak néhány adat áll rendelkezésünkre. A 

lelkigondozót tovább terheli, hogy rengeteg emberrel kell kapcsolatot létesítenie viszonylag 

kis idő alatt, állandóan a betegség és a szenvedés légkörében végzi szolgálatát, munkájáról – a 

gyülekezeti lelkipásztorokkal ellentétben - csak ritkán kap visszajelzést, s így rejtve marad 

előtte, hogy mit ért el látogatásával. (Mindezek a gondok meglepő módon érvényesek korunk 

kórházi lelkigondozóinak tevékenységére is.) Büttner korát meghaladva felismeri a krízisben 

rejlő életváltoztatási lehetőséget, a megszólíthatóság esélyét. Fontosnak tartja, hogy kellő 

ismeretünk legyen az emberről, a betegségek természetéről és azoknak a kedélyre, a szellemi- 

és hitéletre kifejtett hatásairól. Elengedhetetlennek tartja a lelkigondozó saját önismeretét és 

hitéletét, felismerve, hogy a lelkigondozó munkaeszköze saját maga. A lelkigondozás 

legnehezebb kérdéséről, a spirituális dimenzió behozásáról szólva Büttner tapasztalt 

bölcsességgel szól: „Azt gondolom, a lelkigondozás során Isten Igéjét először mindig teljesen 

egyszerű, természetesen kialakuló beszélgetésben kellene átadni, ahol szinte magától 

keveredik a beszédbe az Isten Igéje, olyan észrevétlenül, mint az emmausi tanítványoknál 

történt. (...) Észrevétlenül belecsempészni Isten szavát a beszélgetésbe, szent művészet, mert 

ha közvetlenül Isten igéjével jövünk, akkor sokak előtt, akik elidegenedtek Isten igéjétől, már 

előre bezárjuk az ajtót” (Piper 2003a). További megfontolásra érdemes tapasztalata, hogy Isten 

igéje, „ahogy az már a hívő emberben visszatükröződött, és feldolgozásra került, sokkal jobban 

eljut az emberi lélekhez, mint eredeti formájában”. Fontos helye van az imádságnak is a 

lelkigondozásban, de óv annak erőltetett, direkt alkalmazásától. „Az imádságnak megvan a 

maga ideje. A betegágy mellett az imádság a betegért, a beteg fölött, és a beteggel együtt 

mondott ima formájában valósul meg.” Azt a – ma is érvényes – tanácsot adja, hogy a lelkész 

először is beszélje meg a beteggel, hogy mi legyen az imádság tartalma, ami fontos a számára. 

A lelkigondozást nem tartja az egyházi személyek privilégiumának, helyesli a laikusok 

korlátozások nélküli bevonását.  

Johann Samuel Büttner több mint 100 éve írt gondolatainak olvasása megdöbbentő és 

megvilágosító erejű egyben: megdöbbentő felismerni bennük a mai kor lelkigondozásának 

alapvető kérdéseit és nehézségeit, s ugyanakkor megvilágosító jelentőségű szembesülni 

ezekkel a számunkra is kihívást jelentő, elgondolkodtató szempontokkal. 
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2.1.9 A kérügmatikus lelkigondozás 

 

E. Thurneysen (1888-1977) protestáns teológus, az ún. kérügmatikus6 lelkigondozás 

elméletének megalkotója szerint a lelkigondozás igehirdetés az egyén számára – prédikáció, 

tanítás, istentisztelet, gyülekezetépítés formájában. A cél a bűnvallásra vezetés, az intés, a 

fegyelmezés, az egyházfegyelemnek az egyénre aló alkalmazása. A kritikusok szemére vetik 

Thurneysennek, hogy lelkigondozói eljárásmódja militáns, az ember-szeretetet az ember-

fegyelmezéssel váltja fel, és leértékeli a pszichológiát. Más szerzők azonban elnézőbben 

fogalmaznak, s nagyra értékelik, hogy Thurneysen „mondta ki az első fontos mondatokat a 

pszichológia-medicina és a teológia-lelkigondozás közötti közös nyelven” (Debrecenyi 1999), 

s ezáltal nagy szolgálatot tett a két tudományterület egymáshoz való közeledése ügyének. „A 

teológusok előtt – sok eddigi elutasítást áttörve – egyértelműen képviseli, hogy a lelkigondozó 

számára a pszichológia mellőzhetetlen segédtudomány” (Debrecenyi 1999). A kritikusok 

szerint a kérügmatikus lelkigondozás a gyakorlatban eszközként alkalmazza pszichológiai 

módszereket, de csak addig a pontig, amíg a lelkigondozottat eljuttatja arra a pontra („Bruch”), 

ahol az kész a bűnvallásra. Csak itt kezdődik meg a „valóságos lelkigondozás”, az Ige 

személyre szabott prédikálása, az ún. „egyszemélyes igehirdetés” (Hézser 1990a). Ez a 

gondolkodásmód a teológia kizárólagos jogának és privilégiumának tartja az ember ismeretét 

és vezetését, nem ismeri el, hogy más tudományoknak ebben egyenrangú szerep lehet. Az 

ember embersége ebben a koncepcióban elhanyagolható tényező, a felebaráthoz való viszony 

eltűnik az Istenhez való viszony mellett. 

 A kérügmatikus lelkigondozás szélsőséges nézeteivel sok, szenvedélyes vitát váltott ki, s 

ezáltal a fejlődést segítette elő: megindult a lelkigondozás útkeresése más, új irányokba.  

 

2.1.10 A modern kórházi lelkigondozás kialakulása Amerikában 

 

A modern kórházi lelkigondozás története az 1920-as években Amerikában kezdődött. A.T. 

Boisen lelkipásztor ösztönzésére orvosok és lelkigondozók esetmegbeszélő csoportot hoztak 

létre (Logan 2006). Ökumenikus alapokról kiindulva azt keresték, hogyan tudnának 

együttműködve intenzívebben a betegeik segítségére lenni.  

                                                 
6 a görög kérügma kifejezés üzenetet, igehirdetést jelent 



21 

 

Boisen a lelkigondozást valláspszichológiai alapokra akarta helyezni, célja az empirikus 

teológia, arra törekedve, hogy a természettudományok és a szellemtudományok kutatási 

metódusai egymást kiegészítsék. Megfigyelte az egyes pszichiátriai betegségek és bizonyos 

vallási tapasztalatok közötti összefüggéseket, a vallási tapasztalatok gyógyító vagy 

patologizáló hatását (Hézser 2002).  

„Meggondolásai mögött hermeneutikai feltevés rejlik: az ember szenvedése értelmezhető és 

megérthető! A lelkigondozónak meg kell tanulnia az emberi szenvedést „mint élő emberi 

dokumentumot” (living human document) olvasni tudni.  A szervezett egyház lelkigondozása 

tehát segítséget tud nyújtani a krízisbe került embernek, mivel a krízis a bűntudat, a 

megbocsátás, a megbéklyózó lojalitásokból való megszabadulás vágyának, az önmagunktól 

való elidegenedésnek a témáihoz kapcsolódik. „ (Hézser 2002, 15) 

Az ilyen segítségnyújtáshoz Hézser szerint (Hézser 2002) fontos a lelkigondozó és a 

lelkigondozott közötti  bizalomra épülő személyes kapcsolat, amelynek alapja nem a félelem, 

hanem a szeretet valamint a kölcsönös tisztelet. Ez hozzásegíti a klienst normarendszerének 

bővüléséhez, az Istennel és a világgal való magasabb szintű megbékéléshez, s ebben támogatja 

őt a gyülekezettől jövő támogatás is. 

 

A fejlődés következő lépcsőfokát jelentette R.C. Cabot (Szabó 2003) és R.L. Dicks „Ministry 

of the Sick” című, a klinikai lelkigondozás első klasszikusaként emlegetett művének 

megjelenése 1936-ban. A szerzők – egy orvos és egy lelkigondozó – gondolatmenetében 

megfigyelhető az a pasztorálpszichológiai paradigmaváltás, mely az interdiszciplinaritást már 

nem kompromisszumnak, hanem teológiai döntésnek tekinti: 

- A betegség olyan individuálisan jelentkező jelenség, mely beletartozik a Teremtő művébe 

- Az emberben, mivel Isten teremtménye, benne él a gyógyulás ereje 

- Az orvos és a lelkigondozó a gyógyító team önálló, de önállóságukban is kooperatív tagjai, 

valamennyien Isten gyógyító erejének segédei 

- Mindkettőjük feladata abban áll, hogy a beteg rejtett növekedésének folyamatát 

felismerjék, felfedezzék, hogy hol akar annak gyógyító ereje megjelenni, és ezt 

támogassák 

- A lelkigondozás érdeklődésének a beteg biográfiája felé kell fordulnia, mivel mind a 

betegség, mind az egészség az ember teljességére vonatkozó jelenségek 

- A lelkigondozó, aki a krízis idején találkozik a beteggel, szolidáris kapcsolatba lép vele, 

és a krízist a személyes növekedés esélyévé akarja formálni 
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- Ez akkor valósul meg leginkább, ha a lelkigondozó „ott kezd hozzá munkájához, ahol a 

beteg éppen elérhető”7 

- A lelkigondozói kapcsolat nem fog függőséghez vezetni, ha lépten-nyomon tudatosul a 

lelkigondozóban és a betegben, hogy jelen van egy harmadik személy is, Isten. 

 

C. Rogers nem-direktív, partnerközpontú pszichoterápiája (1942) újabb impulzust adott az 

amerikai – és később az európai – lelkigondozás fejlődésének, a lelkigondozói beszélgetés 

napjainkban is meghatározó alapattitűdjévé vált a rogersi elméletre és gyakorlatra építő 

nondirektív segítő beszélgetés, melyet a későbbiekben ismertetek majd. 

 

A 40-es évek Amerikájában Boisen kezdeményezése, a klinikai lelkigondozók speciális 

képzése már széles körben elterjedt. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen kurzusok 

csak elementáris, gyakorlati képzést biztosítanak. A teológiai összefüggések feldolgozatlanok 

maradtak. 

S. Hiltner vállalkozott arra, hogy az életkérdésekkel kapcsolatos tanácsadás formájában 

gyakorolt lelkigondozást teológiai kontextusba helyezze. Koncepciója szerint „a lelkigondozói 

tanácsadásban magának az Egyháznak a céljai jelennek meg: az embereket Krisztushoz és az 

Egyház közösségébe vezetni, bűneik felismeréséhez, megbánásához és a kegyelem 

elfogadásához segíteni, és támogatni őket abban, hogy önmagukkal és az embertársaikkal 

megbékéljenek” (Stollberg 1969). A gyakorlatban Hiltner (Hiltner 1949) ezeket a célokat a 

rogersi terápia módszereivel kísérli meg elérni. Elméleti koncepciójának jellemző vonása, 

hogy a hit és az élet között korrelációs kapcsolatot feltételez: „Minden életkérdés mögött 

hitkérdés, és minden hitkérdés mögött életkérdés rejlik...”. 

 

A lelkigondozói gyakorlat teológiai reflektálása mellett a lelkigondozás pszichológiai 

megokolására is szükség volt, erre vállalkozott H. J. Clinebell „The Basic Types of Pastoral 

Care” c. művében, melyben összegyűjti, leírja és rendszerezi a lelkigondozói tanácsadás 

különböző formáit (Clinebell 1984). 

 

1925-ben Boisen első szemináriumán öten vettek részt, az 1960-as évek közepén a megelőző 

évtizedek gyakorlati és elméleti fejlődésének köszönhetően az Egyesült Államokban már 

közel 343 lelkigondozói szeminárium működött (Hézser 2002). 

                                                 
7 a kliens élettörténetének, problémáinak azon a pontján, amit ő megnyit, felkínál a lelkigondozó számára 
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A 70-es években azonban ismét felbukkantak olyan fundamentalista ellenmodellek, amelyek 

módszertanukban a thurneyseni kérügmatikus lelkigondozás alapelveire emlékeztettek. A Jay 

Adams által kidolgozott ún. nuthetikus lelkigondozás a Bibliát Istennek a Szentlélek által 

szóról szóra inspirált Igéjének tekinti, mely elegendő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy az 

embert bűneinek megvallására, megtérésre és fejlődésre késztesse. Ezen elmélet szerint a 

Biblia elegendő tekintélyt és hatalmat ad a lelkigondozónak ahhoz, hogy klienseit tanácsokkal 

lássa el, és konfrontálja őket bűneikkel. Úgy tekinti, hogy az élet minden helyzetére van bibliai 

modell, amely közvetlenül alkalmazható a gyakorlatra, és az embereket elegendő a bibliai 

példa alapján levezetett „viselkedési tréning”-re tanítani. Hézser Gábor szerint (Hézser 2002; 

Stollberg 1969) ezt a lényegében bibliai alapú, de primitív és veszélyes viselkedésterápiát 

elcsökevényesítő önkontroll, az érzelem nélküli kényszer-szeretet jellemzi és uralja. Ez a fajta 

„lelkigondozás” a lelki gyógyítás helyett az ekkleziogén neurózis talaját készítheti elő. 

 

Napjainkra Amerikában a rogersi alapokra építő partnercentrikus lelkigondozás szemléletét 

képviselő lelkigondozó mozgalom komoly tudományos megalapozottsággal bíró, nemzetközi 

hírű szolgálattá és képzéssé vált. Az USA többszáz képzőintézményében létrejött CPE 

(Clinical Pastoral Education) programok 1967 óta közel 75 000 amerikai és külföldi diákot 

fogadtak magas színvonalú kurzusaikra.8  

A CPE unitok (400 órás képzési egységek) résztvevői napi 6-8 órás munkaidőben, egy-egy 

kórházi osztály lelkigondozó tanulójaként dolgozva, megfelelő szakmai támogatás mellett a 

gyakorlatra építve szerzik meg a professzionális lelkigondozáshoz szükséges ismereteket és 

készségeket. Napi munkaidejük 50%-ában lelkigondozói munkát végeznek, a fennmaradó 

időben speciális előadásokat hallgatnak, esetmegbeszélő csoportokon, egyéni és csoportos 

szupervízión vesznek részt. A lelkigondozói képesítés feltétele a teológiai alapvégzettség, 

1600 órás CPE képzés (4 unit), a szakdolgozat megírása és a sikeresen letett záróvizsga. 

Az alapképzésre építve számos további képzési lehetőség nyitva áll az Amerikában 

tevékenykedő kórházi lelkigondozók előtt. New York államban a kispapok képzésének 

kötelező része egy egység (400 óra) CPE elvégzése. 

 

                                                 
8 Az adatok forrása : az ACPE (Klinikai Lelkigondozóképzés Egyesülete) honlapja, 

https://www.acpe.edu/ACPE/About_ACPE/ACPE/About_ACPE/About_ACPE.aspx?hkey=8bda1439-a609-

475c-83ba-d86c9ca8e7e4, letöltés dátuma : 2017.12.09. 
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2.1.11 A lelkigondozói mozgalom Európában 

 

Európában csak a 20. század hatvanas éveinek vége hozta magával (ugyan meglepő 

gyorsasággal) a lelkigondozásnak azt az új rendjét, mely a pszichoanalitikus felismerések 

egyházi elismerésének köszönhetően Amerikából kiindulva egyfajta lelkigondozói 

mozgalomként a beteg-lelkigondozást is tartósan megváltoztatta. A korábbi fejlődés útjában 

Európában a teológia és a pszichológia - a freudi analízis kiváltotta ítéleteknek és 

előítéleteknek köszönhető - éles szembenállása állt.  

Ebből adódóan az európai teológusok szívesebben fordultak a vallásos jelenségekhez 

pozitívan viszonyuló svájci (lelkészgyermekből mélypszichológussá lett) C.G. Jung 

gondolataihoz.  

 

O. Händler szerint a pszichológia jelentősége a lelkigondozásban elsősorban az emberismeret 

fejlesztésében áll, hiszen a „lelkigondozás nem csak a Kijelentés hirdetése, hanem 

segítségnyújtás a hirdetetteknek a személyes életben való megvalósításhoz.” (Händler 1957).  

 

A.D. Müller 1950-ben megjelent alapvető gyakorlati teológiai művében leírt nézetei szerint 

ahhoz, hogy az ember lelki- és életproblémáit a hit segítségével legyőzhessük, a pszichológia 

feltáró módszereit és eligazító elméleteit felhasználva el kell jutnunk addig a pontig, ahol a 

hétköznapi problémák a személyiség mélyén a hittel érintkeznek (Müller 1950). 

 

H.O. Wölber a lelkigondozást a határokat nem ismerő irgalom apostolátusának tartja. „Isten 

követeinek a szenvedő, a kétkedő, a bűnös és haldokló ember iránti, bármilyen látható 

egyházhoz való tartozásuktól függetlenül történő, semmi mással nem helyettesíthető 

gondoskodása” (Wölber 1963) A lelkigondozás alapja Wölbernél az evangéliumi 

megigazulás-tan motiváló funkciója. 

 

W. Neidhardt a lelkigondozás lényegét abban látja, hogy a lelkigondozói kapcsolat és a 

lelkigondozói beszélgetés által az ember támogatást kap ahhoz, hogy önmaga találja meg a 

lehetséges megoldásokat. A lelkigondozás nála az önmagunkon való segíteni-tudáshoz való 

elvezetést jelenti (Neidhardt 1969). 
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A fokozódó pszichológiai orientáció a lelkigondozás történetében oda vezetett, hogy a 

missziói jelleg, amit eddig az Ige hirdetése képviselt, teljesen háttérbe szorult, és a 

lelkigondozás diakóniai szolgálattá lett. 

H.J. Thilo a lélektani ismeretek és módszerek teológiai feldolgozásával igyekezett a 

lelkigondozást hatékonyabbá tenni. Első pasztorálpszichológiai munkájában (Thilo 1957) arra 

a következtetésre jutott, hogy nem az ige kimondása csupán, hanem a lelkigondozói történés 

egészében véve is igehirdetés. 

 

 A lelkigondozás célkitűzése a kórházban már nem csak az evangélium közvetlen átadása lett, 

hanem az embereknek a keresztény hitből fakadó elkísérése betegségük krízishelyzeteiben. 

Ebből fakadt a felismerés, hogy ehhez a fajta lelkigondozói tevékenységhez az azt végzőknek 

speciális képesítésre van szükségük.  

A rogersi szemléletre épülő amerikai klinikai lelkigondozóképzés európai meghonosításában 

H.C. Piper és H. Faber végeztek magas színvonalú úttörő munkát9. A professzionális kórházi 

lelkigondozás előfeltétele az ön- és emberismeret, az empátia, a nondirektív alapú segítő 

beszélgetés módszereinek elsajátítása, a nonverbális kommunikációs aspektusok 

tekintetbevétele, a krízisintervenció módszereinek ismerete, a keresztény hagyomány 

szimbólumaival és szertartásaival való méltó eljárás, és a speciális intézményi körülmények 

tekintetbevétele. 

Többé már nem elég az egyes betegeket a gyülekezeti lelkigondozás mintájára látogatni a 

kórházakban, hanem egy minősítettebb lelkigondozás érdekében nélkülözhetetlen a kórházban 

az orvosi-ápolói szolgálattal való együttműködés. Ugyanakkor a gyógyító team fizikailag és 

pszichikailag megterhelő munkájára tekintettel a lelkigondozói kísérést ki kell terjeszteni az 

egészségügyi munkatársakra is (erre napjainkban is komoly igény mutatkozik az egészségügyi 

dolgozók körében.) 

A lelkigondozói mozgalom hatására számos országban alakultak professzionális kórházi 

lelkigondozói munkaközösségek és ezekre alapuló képzőintézmények, elsősorban a protestáns 

egyházakban. Az ökumenikus szemlélet tért nyerése és a lelkigondozói munka ökumenikus 

jellege miatt ezen szervezetek és képzések bármely felekezet tagjai számára nyitottak.  

 

                                                 
9 Az utóbbi években magyar nyelven is megjelent műveik a magyarországi lelkigondozóképzés alapirodalmaivá 

váltak (ld. irodalomjegyzék). 
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2.2 Kórházi lelkigondozás Magyarországon  

 

2.2.1 Napjaink főbb magyarországi lelkigondozói műhelyei 

 

A kórházi lelkigondozás magyarországi helyzetének áttekintéséhez elengedhetetlenül 

szükséges, hogy röviden felvázoljuk a jelenkori lelkigondozói gyakorlat kialakulásának 

előzményeit, s tisztelettel adózzunk e tudományterület hazánkban úttörő munkát végzett 

nagyjainak. 

A modern lelkigondozói szemlélet elsőként hollandiai ill. németországi, majd – illetve ezzel 

párhuzamosan is – amerikai mintákat meghonosítva, külföldi és magyar szakemberek 

közvetítésével jutott el hazánkba. 

Az egyháza keretein messze túlnyúló úttörő munka Gyökössy Endre református 

pasztorálteológus-lelkész érdeme, aki az ötvenes évektől a jungi és frankli indíttatású 

pszichológia alapján végezte lelkigondozói munkáját és irodalmi munkásságát. A hatvanas 

években kis műhelyeket hozott létre, ún. lelkigondozói szemináriumain az elméleti bevezetőt 

mindig követte egy-két esetmegbeszélés is a jelenlévő lelkészek praxisából. Meghívására jött 

először Magyarországra 1986-ban Heije Faber holland pasztorál-pszichológus, a klinikai 

lelkigondozás európai apostola (munkásságáról ld. az előző fejezetben).  

 

A nyolcvanas években elsősorban a gyakorlati teológia valamely ágában külföldi ösztöndíjat 

nyert protestáns lelkészek érezték hazaérve az ott megszokott gyakorlatközeli képzési 

szemlélet, az esetmegbeszélések és a szupervízió hiányát. Az ő kezdeményezésükre és igényeik 

kielégítésére jött létre 1980-ban a Lelkigondozói Munkacsoport (LEGMUCS), mely 

rendezvényein az ún. berlini modell10 szerinti, szupervizor nélküli esetmegbeszéléseket tartott. 

A Munkacsoport később, vidéki lelkészkollégák meghívására „missziós utakra” is elindult az 

ország különböző régióiba, s tartott bemutató esetmegbeszélést, előadást a lelkigondozás egyes 

témaköreiben.  

1985 őszén Magyarországra látogatott Hans van der Geest holland származású svájci lelkész, 

akinek a szupervíziójával a Ráday Kollégiumban sor kerülhetett egy két hetes lelkigondozói 

tanfolyamra. Ennek kifejezett célja az volt, hogy a résztevők a lelkészi igényekhez, a hozott 

                                                 
10 A berlini modell részletes leírását ld. (Muzsnai 2003). 
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esetekhez és a megfogalmazott problémákhoz igazodva a CPT (Clinical Pastoral Training) 

elemeinek felhasználásával keressék meg a valódi segítséget nyújtó lelkigondozói magatartást. 

 

A fejlődés következő lépcsőfokaként  1989-ben az Onkológiai Intézetben elkezdte működését 

egy Ökumenikus Lelkigondozó Szolgálat, majd ugyanitt létrejött egy ún. Onkopszichológiai 

Osztály. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben is működött egy ökumenikus 

lelkigondozói közösség. 

1992-ben a lelkigondozás ügye iránt elkötelezett orvosok, nővérek pszichológusok és 

teológusok hozták létre a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületét (KLÖE). A KLÖE 

Debrecenyi Károly István vezetésével szakmai szervezetként igyekszik képviselni az 

egészségügyi és egyházi intézményeknél a klinikai lelkigondozás ügyét. Több éves tanfolyami 

tapasztalataikat összegezve és külföldi (elsősorban német és holland) mintákat is hasznosítva 

1996-ban lelkigondozói képzési rendszert hoztak létre (klinikai lelkigondozó, hospice 

tanácsadó, klinikai lelkigondozó asszisztens és bibliadráma vezető képzések). Az elmúlt 12 

évben több mint négyszázan vettek részt képzéseiken és tréningjeiken. Számos szakmai 

fórumot, tudományos ülést szerveztek, hogy elinduljon és folyamatosan megújuljon a 

gyógyításban résztvevő különböző diszciplínák közötti párbeszéd. Megalkották a Klinikai 

Lelkigondozók Etikai Kódexét; Szakmai állásfoglalást dolgoztak ki a kórházi lelkigondozásról; 

önismereti és esetmegbeszélő csoportokkal, regionális és országos találkozókkal igyekeznek 

segíteni kollégáik folyamatos szakmai fejlődését. 

 

Az amerikai lelkigondozói iskola (CPE, ld. előző fejezet) egy amerikai magyar orvosnak, 

Forgách Péternek köszönhetően érkezett Magyarországra. Forgách Péter betegei ágya mellett 

találkozott először amerikai lelkigondozó hallgatókkal, majd felismerve e szolgálat fontosságát 

létrehozott egy ösztöndíjprogramot (Calasantius Training Program), s ezzel a CPE programot 

magyar fiatalok számára is hozzáférhetővé tette. 1994 óta közel 80 fiatal magyar szakember 

(teológusok, pszichológusok, orvosok, szociális munkások) végzett valamilyen szintű kórházi 

lelkigondozó képzést az Amerikai Egyesült Államokban. (A Forgách Péter által létrehozott 

program (CTP) azóta számos öszöndíjlehetőséget magába foglaló magas színvonalú 

képzőközponttá fejlődött.) 

 

Nem állíthatjuk azonban, hogy a magyar kórházakban a képzett kórházi lelkigondozók 

megjelenése előtt nem folyt lelkigondozói tevékenység. Számos önkéntes beteglátogató járta 
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már a rendszerváltozás előtt is a kórházi osztályokat, s jó szóval, odafigyeléssel igyekeztek 

enyhíteni a betegséggel küzdők terheit.  

Ismeretes számos római katolikus pap és protestáns lelkész áldozatos kórházpasztorációs 

munkássága is (pl. Kerényi Lajos atya több évtizeden át látogatta civil kísérőivel 10 budapesti 

kórház betegeit). 

 

A rendszerváltás után több kórházban kezdeményezték a lelkigondozói szolgálat létrehozatalát, 

így pl. Budapesten önkéntes lelkigondozók látogatták a betegeket az Onkológiai Intézetben, az 

Országos Baleseti Intézetben, a Rókus Kórházban stb. Az Országos Baleseti és Sürgősségi 

Intézetben 1997 óta van szervezett lelkigondozás, dr. Egri László orvos-diakónus-lelkigondozó 

2002 óta főállásban végzi itt professzionális lelkigondozói munkáját és összefogja a kórház 

nagy számú önkéntescsoportját.  

Az amerikai CPE képzésen részt vett magyar fiatalok különösen motiváltak voltak arra, hogy 

előmozdítsák a magyarországi lelkigondozás ügyét, ezért 1997-től kísérleti jelleggel 

megszervezték a Szent Rókus Kórház 2 osztályának (önkéntes) lelkigondozói ellátását. 2000-

ben néhányan közülük meghívást kaptak az akkor újjáalakuló Budai Irgalmasrendi Kórház 

professzionális Lelkigondozói Szolgálatának létrehozására. A Szolgálat Sister Margaret 

Dougherty irgalmas nővér, szupervizor, a buffaloi CPE tréner szakmai támogatása és 

szupervíziója mellett jött létre és ma is igen elismert, hatékony és fontos munkát végez. 

 

A református és az evangélikus egyház részéről több főállású kórházlelkész és számos civil 

lelkigondozó lát el lelkigondozói feladatokat az egészségügyi intézményekben, munkájukat 

dolgozatom 3.3 fejezetében ismertetem. 

Kiemelkedő és hiteles munkát végez számos, a betegek szolgálatára szerveződött 

szerzetesközösség és lelkiségi mozgalom is. Ilyen pl. a Kamilliánus Család, akik magukat a 

mindenkori lelkipásztori szolgálat „segédcsapatának ” tekintik a betegek szolgálatában. 

Küldetésük szerint a helyi lelkipásztorral együtt tovább akarják sugározni a betegekre és 

szenvedőkre Krisztus gondoskodó szeretetét. 

 

Példaértékű lehet ezen a pasztorális területen az a kezdeményezés, melyet a váci egyházmegye 

kórházlelkésze, Faragó Artúr és dr. Egri László, az OBSI lelkigondozója és a KLÖE kiképzője 

javaslatára valósítottak meg 2004-ben a váci egyházmegyében. A 14 egyházmegyei kórház 

ellátásának biztosítására 16 kórházi lelkipásztori munkatársat képeztek a KLÖE keretében, 

akik 2005-ben kezdték meg tevékenységüket a helyi kórházakban. A munkához szükséges 
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infrastruktúrát az egészségügyi intézmények biztosítják az egyházi státuszban tevékenykedő 

leendő lelkipásztori munkatársaknak. Ez az ötlet egyben jó képzési lehetőséget és új szolgálati 

területet ad az egyházmegye civil hitoktatóinak, ezt mutatja a meghirdetést követő nagy 

érdeklődés is (közel százan jelentkeztek a 16 helyre). A rendszer működésének részletes 

ismertetése a 3.3.3 fejezetben olvasható. 

 

2.2.2 A magyarországi kórházi lelkigondozás helyzete és jövőképe kérdőíves felmérések 

tükrében11 

 

1999 nyarán a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete nevében dr. Egri László és 

Debrecenyi Károly István kérdőíves vizsgálatot végeztek annak felmérésére, hogy az ország 

jelentősebb súllyal bíró egészségügyi intézményei hogyan viszonyulnak a lelkigondozás 

kérdéséhez. Összesen 57 intézménynek (összes egyetemi és országos intézet, összes megyei 

kórház, összes fővárosi kórház stb.) küldték el a KLÖE szakmai állásfoglalását a lelkigondozói 

munka lényeges pontjaira vonatkozóan, mellékelve a felmérés kérdőívét. A 37 válaszoló 

intézmény közül 33 jelezte, hogy van valamilyen lelkigondozói tevékenység az általa vezetett 

intézményben, de a további kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy ez nagy többségben 

csak a vasárnapi istentiszteletet és a lelkészek sporadikus látogatását jelenti. A válaszokból 

kitűnt, hogy csak nagyon kevés olyan hely van, ahol képzett lelkigondozók működnek. Az 

intézményvezetők döntő többsége (89 %) nagyon fontosnak tartja a lelkigondozói szolgálat 

fenntartását intézetében, s helyet adna egy ilyen jellegű képzésnek is (67 %), de csak 37 %-uk 

tudná a lelkigondozói státusz létrehozását saját keretéből finanszírozni. Dr. Egri László szerint 

a kérdőív eredményei ma is aktuális tendenciákat jeleznek, meglátásom szerint a kapott 

eredmények fontos szakmapolitikai feladatokat jeleznek a lelkigondozás ügye iránt elkötelezett 

szakemberek számára.  

 

Míg a KLÖE felmérése a „fogadó-oldalt”, az egészségügyi intézményeket szólította meg, egy 

másfajta szemszögből tekinthetünk rá a lelkigondozás helyzetére a Budapesti 

Kórházlelkészség felmérése alapján. 

 

                                                 
11 A két felmérés eredményeit a szerzők szóbeli közlése és engedélye alapján teszem közzé. 
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2004. februárjában Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megbízta a 

Budapesti Kórházlelkészséget, hogy végezzen felmérést a budapesti plébániák körében a 

lelkipásztorok kórházi szolgálatával kapcsolatban. A felmérés keretében személyesen 

folytattak beszélgetést az összes budapesti plébánossal, templomigazgatóval, 

kápolnaigazgatóval és lelkésszel a kórházi lelkipásztorkodás témájában. 

A kérdésekre adott válaszokból kitűnt, hogy az Egyház jelen van a kórházakban a szentségek 

kiszolgáltatása mellett lelki beszélgetés és szentmise formájában is. A plébánosok tapasztalatai 

szerint a betegek elsősorban meghallgatást várnak tőlük, utána vigasztalást és megerősítést a 

szentségekkel. A papok kb. 90 %-a sürgős esetben a legfontosabb feladatai közé sorolta a 

kórházi szolgálatot (természetesen a köznapi szolgálatban már nagyobbak az eltérések). A 

megkérdezett papok 87 %-a szükségesnek tartaná egy állandó lelkipásztorral biztosítani az 

Egyház jelenlétét a kórházban. A felmérés alapján azonban Budapest 83 kórházából csak 31-

be jár be lelkipásztor rendszeresen, a többibe csak hívásra. A jelen gyakorlat szerint a túlterhelt 

lelkipásztorok többségének nincs ideje kapcsolatokat építeni a betegekkel és a személyzettel. 

A megkérdezettek 64 %-ának lenne igénye önkéntes segítőkre a kórházi szolgálatban, akik 

közvetítő szerepben működve felmérnék a betegek igényeit és értesítenék a lelkipásztort. A 

lelkipásztorok 93 %-a el tudja képzelni, hogy civil teológusok is szolgáljanak ezen a területen.  

A felmérés konstruktív javaslatokat fogalmaz meg állandó státuszú kórházi lelkipásztori 

kisegítők alkalmazására és a szentségi ellátás12 biztosítását szolgáló sürgősségi ügyeleti 

rendszer kialakítására (mely azóta Budapesten létrejött és hatékonyan működik), valamint 

foglalkozik még sok más, a kórházi lelkipásztorkodást érintő fontos kérdéssel is. 

 

Kutatásunk szempontjából kiemelkedő jelentősége van Michna Krisztina 2007 

szeptemberében a Magyarországi Református Egyház kórházlelkészei között végzett kérdőíves 

felmérésének (Michna 2015). 

A felmérés 22 református kórházlelkész megkérdezésével vizsgálta az érintettek szolgálatának 

külső és belső paramétereit, az egyházi és egészségügyi rendszerben elfoglalt helyüket és 

szerepüket. A kutatás számos fontos megállapításából röviden azokra utalunk, melyek jelen 

tanulmány témája szempontjából relevánsak. 

A megkérdezett lelkigondozók közül 9 fő kórházi, 7 fő egyházi alkalmazásban áll. Feladataik 

rangsorolásában egy fő kivételével mindannyian a betegek lelkigondozását tartják 

                                                 
12 A katolikus szentségi ellátás kórházi betegek esetében általában a betegek kenete és az eucharisztia 

(szentáldozás) kiszolgáltatását jelenti. 
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legfontosabbnak, ezt követi a hozzátartozók majd a munkatársak lelkigondozása. A betegek 

általi elfogadottság tekintetében a főállású lelkigondozók egyértelműen pozitívabb 

tapasztalatokról számoltak be mint részállásban tevékenykedő kollégáik. A megkérdezettek 

szolgálata nem csupán a református betegekre terjed ki, egyaránt látogatnak más felekezetű ill. 

felekezeten kívüli betegeket is. 

A kutatás eredményeiből kitűnik, hogy a kórházlelkészek mind az egyházi, mind a kórházi 

rendszerben keresik a helyüket, a főállású lelkigondozók kórházi rendszerbe történő 

integrálódása erősebb az egyházi kapcsolódásaiknál. Az egyházi rendszer peremére szorulva 

érzik magukat, hiszen nincs gyülekezeti kapcsolódásuk. Kevés lehetőségük van 

továbbképzéseken való részvételre és szupervízióra, sokan küzdenek munkájuk nem kellő 

elismertségével. Fontosnak tartják az egymással való kapcsolattartást, sokan gyülekezeti 

kapcsolataik elé helyezik a kórházlelkészi közösséget. 

 

2.2.3 Magyarországi lelkigondozóképzések 

 

Az elmúlt években több képzési program jött létre az e téma iránt érdeklődők számára.  

A fentebb említett Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete (KLÖE) által meghirdetett 

és a Semmelweis Egyetem által akkreditált klinikai lelkigondozó tréning a klinikumban 

történik 40, 60 vagy 120 órás blokkokban. Az egyes tréningek önállóan is elvégezhetőek, 

illetve aki 480 órát teljesít, klinikai lelkigondozó (egyetemi alapvégzettséggel) vagy klinikai 

lelkigondozó asszisztensi vizsgát tehet. A képzés célja a hallgatók empátia készségének 

fejlesztése, a klienscentrikus, nondirektív attitűd megerősítése, az empatikus segítő kapcsolat 

begyakorlása, a személyes érintődések önismereti feldolgozása, a gyógyításban az 

interdisciplináris együttműködés megtapasztalása, célzott és a gyakorlatban felhasználható 

ismeretek átadása. A hallgatók kezdettől beosztást nyernek a tréningnek helyet adó kórház 

egyik osztályára, ott folyamatos betegkísérést, lelkigondozást végeznek. A lelkigondozói 

találkozásokról jegyzőkönyvet készítenek, melyeket kiscsoportos vagy egyéni szupervízióban 

dolgoznak fel.  

 

2002-ben egy új képzési forma jött létre a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, az 

Evangélikus Hittudományi Egyetemmel és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 

Főiskolával  együttműködésével. Az akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú 

továbbképzésen az elmúlt 15 évben közel háromszázan végeztek, a képzés egyetemi vagy 
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főiskolai hitéleti végzettségűek részére kínál továbbképzési lehetőséget. A 850 órás, 6 féléves 

posztgraduális képzésként indult, a jogszabályi változások miatt jelenleg 550 órás és 4 féléves 

képzés célja, hogy hallgatóinak lelkigondozói kompetenciáját növelje társadalomtudományi 

ismeretek átadása, saját mentálhigiénéjük erősítése és a tevékenységükhöz szükséges 

készségek fejlesztése által. A képzés alapozó szakaszában alkalmazott teológiai, pszichológiai, 

családterápiás, egészségügyi stb. jellegű előadások váltakoznak sajátélményű készség- és 

személyiségfejlesztő gyakorlati stúdiumokkal. A képzés előrehaladtával a hangsúly az elméleti 

megalapozástól egyre inkább a gyakorlat felé helyeződik át, a korábban hat féléves képzés 

utolsó két félévében a hallgatók csoportos esetmegbeszéléssel kísért terepgyakorlati munkát 

végeztek.  

 

Kiemelten említendő még a Sapientia Szerzetesi Főiskola pasztorális tanácsadó képzése, mely 

4 féléves mesterképzés formájában, elsősorban teológiai BA végzettséggel rendelkezők 

számára nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket a professzionális lelkigondozás terén13. 

 

A keresztény történelmi egyházak lelkigondozói képzéseit gyarapítja még a Sárospataki 

Református Teológiai Akadémia két féléves  ún. „Bibliai-alapú lelkigondozó képzés”-e illetve 

a kifejezetten a haldoklók lelkigondozásának oktatására specializálódott négy féléves 

„keresztyén hospice lelkigondozó” képzés.  

 

2.3 A jelenkori paradigmák és gyakorlat 

 

2.3.1 A kórházi lelkigondozás vallásfilozófiai alapjai 

 

A lelkigondozás vallásfilozófiai alapjainak meghatározásához szükséges röviden 

rátekintenünk a kereszténység más vallásokkal való kapcsolatának történelmi 

paradigmaváltásaira, mivel ezek nagyban meghatározzák a kereszténység lelkigondozói ill. 

missziós küldetésértelmezését. Másképp fogalmazva, szükséges megvizsgálnunk, milyen 

vallásfilozófiai értelmezési keretben vált lehetővé a civil társadalomban és az egészségügyi 

szektorban is elfogadott rogersi elfogadó-kísérő lelkigondozói hozzáállás kialakulása a korábbi 

missziós-térítő indíttatású megközelítéssel szemben (ld. történeti összefoglalás).  Patsch és más 

                                                 
13 Az információk forrása a Sárospataki Református Teológiai Akadémia honlapja, ld. irodalomjegyzék. 
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szerzők megközelítésében (Patsch 2013; Rahner 1966; Dewick 1953) a kereszténység más 

vallásokhoz való viszonyulása jól megfigyelhető történelmi szakaszokra osztható. A 

legsematikusabb megközelítésben a kereszténység első három századára a védekező álláspont 

volt jellemző saját önazonosságának megőrzése érdekében a keresztényüldözések idején. A 

kereszténység államvallássá válásával a egyház korábbi védekező magatartása támadásba 

váltott át, melyre a korábbi, a római birodalom részéről megtapasztalt egyházüldözésekre 

emlékeztető intolerancia volt jellemző más vallásokkal és azok képviselőivel szemben 

(Severus 2016).  A szükséges paradigmaváltás szellemi feltételeit a reformáció valamint a 

deizmus és a racionalizmus teremtette meg mintegy 12 évszázaddal később. Hosszas érlelődés 

után elsőként a 19. században figyelhető meg az a paradigmaváltás, melynek értelmében a 

keresztények a korábbi ellenséges hozzáállást meghaladva a korábbinál nagyobb szimpátiával 

tekintenek más vallásokra ill. a nemhívőkre.  

A mindenki felé küldetést érző és az egyén sajátos életútját, meggyőződését tiszteletben tartó 

és azt kísérő lelkigondozói szemlélet  vallásfilozófiai hátterének alkalmas modelljének tűnik 

számomra Niebuhr hármas tripológiája (Niebuhr 2006; Patsch 2013).  

Az exkluzivizmus álláspontja szerint az üdvösség (tágabb értelemben az emberek végső 

céljukhoz való eljuttatása) kizárólagosan a keresztény hitigazságok által, az azokra adott 

személyes, pozitív válasz által érhető el. Az „egyedüli út” felfogása ez, ennek értelmében a 

misszió kiemelt szerepet tölt be a keresztény küldetésben. A kórházi lelkigondozás 

történetében ezen szemlélet érvényesülését érzékelhetjük Thurneysen kérügmatikus 

lelkigondozásában vagy a Jay Adams nevével jelzett nuthetikus lelkigondozói 

megközelítésben (ld. 2.1.9 és 2.1.10 fejezetek).  

 A vallásfilozófiai inkluzivizmus nyitottabb szemléletű teológiai alapokon nyugszik. 

Megközelítésében az üdvösség eléréséhez nem szükséges a keresztény egyházhoz való látható 

tartozás, ugyanakkor fenntartja Krisztus egyedüli üdvösségszerző szerepét (azok életében is, 

akik nem tudnak róla). A kereszténység a vallási rendszerek beteljesedése, követőinek 

értelmezésében a kinyilatkoztatás valamilyen értelemben mindenkihez eljut. A lelkigondozás 

történetében ez a szemlélet érvényesül pl. Wölber megközelítésében (Wölber 1963a). 

A vallásfilozófiai pluralizmus képviselői számára az üdvösség elérése egyaránt lehetséges 

számos különböző vallás hagyományainak követése által. 

Dewick (1953) megközelítésében a történelmi fejlődés az ellenségességtől a tolerancia 

erősödése felé halad, ezt erősítik a korunk pluralista és globalizált közege által meghatározott 

társadalmi elvárások is. Mindez érthető módon jó hátteret biztosított és biztosít a nondirektív, 

kliens ill. kapcsolatcentrikus lelkigondozói szemlélet térnyerése számára, mely tiszteletben 
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tartja az egyén sajátos, egyedi fejlődési útját a teljesebb kibontakozás felé. A mai kor 

lelkigondozói körében ugyan megfigyelhető mindhárom vallásfilozófiai szemlélet, de a 

modern értelemben vett lelkigondozói tevékenység elsősorban az inkluzivista és pluralista 

szemlélet nyújtotta szabadság terében valósulhat meg. 

 

2.3.2 A lelkigondozói irányzatok osztályozása 

 

Dolgozatom bevezető fejezetében ismertettem saját, elméleti kutatásaimra és gyakorlati 

tapasztalataimra épülő megközelítésemet a kórházi lelkigondozás mibenlétéről és a 

lelkigondozó feladatairól, majd dolgozatom történeti fejezetében bemutattam a különböző 

korokban kialakult, máig meghatározó kórházi lelkigondozói irányzatokat. 

Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy saját meghatározásomat egy tágabb, az elméletalkotók és 

a gyakorlati szakemberek által meghatározott kontextusban helyezzem el annak érdekében, 

hogy árnyaltabb képet alkothassunk ezen szakmai tevékenység mibenlétéről.  Az alábbiakban 

megkísérlem a korábban bemutatott és a jelenkorban is meghatározó lelkigondozói 

irányzatokat egységes rendszerbe helyezni. 

Nauer (2001) szerint a lelkigondozás súlypontját elsősorban az határozza meg, hogy a teológiai 

ismereteket elsősorban biblikus, pszichológiai vagy szociológiai kontextusban helyezzük-e el. 

E hármas tagozódás alapján a kialakult lelkigondozói modellek besorolhatóak valamelyik 

megközelítésbe. Természetesen nem létezik „vegytiszta” változat, mégis megfigyelhető 

valamelyik nézőpont dominanciája, mely meghatározza a lelkigondozó együttműködési 

irányultságait is.  

Magyarországon a korábbi korok biblikus (protestáns egyházak) ill. lelkivezetői (katolikusok) 

hagyományaira épülve elsősorban a teológiai-biblikus valamint a német ill. amerikai modellek 

követésére építő pszichológiai irányultság megfigyelhető (Török 2013). 

1. A teológiai-biblikus irányzatok súlypontjában az evangéliumi értékek közvetítése áll 

(Nemes 2002). Dolgozatom történeti részében bemutatottak közül leginkább a 

thurneyseni kérügmatikus lelkigondozás sorolható ebbe a kategóriába valamint az 

1970-es évek sok kritikával illetett fundamentalista ellenmodelljei (Jay Adams). 

2. A pszichológiai orientáltságú lelkigondozói iskolák kiemelkedő egyéniségei között 

elsősorban Boisen (ld. 2.1.10 fejezet), Clinebell (1966) és Hiltner nevét említhetjük 

meg. Stollberg (1969) a lelkigondozói gyakorlatot a terápiás irányultságú pastoral 

counseling alapfogalmaira építve dolgozta ki.  
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A mai gyakorlatban elterjedt, ún. személyközpontú lelkigondozás gyökere is Stollberg 

munkásságához és a pastoral counselling gyakorlatához nyúlnak vissza. Legfőbb 

európai képviselői a történeti bemutatásban részletesen bemutatott Heije Faber, Hans 

Christof Piper (1973) valamint Hermann Stenger (1976). 

Ezen irányzat leginkább szélső végpontján helyezhetjük el Joachim Scharfenberg 

(1985) és Klaus Winkler (1997) tudattalan folyamatok tudatosítására koncentráló 

mélylélektani megközelítésű lelkigondozási rendszerét. 

3. A szociológiai orientáltságú lelkigondozás fókuszában az ember társadalmi 

beágyazottsága áll. Elsősorban a szociális és társadalmi problémákra koncentrál, a 

hétköznapi ember érdekli. A dolgozatom történeti bemutatásában ismertetett 

elméletalkotók közül leginkább A. D. Müller munkásságában ismerhető fel ez a 

tendencia. Ugyanakkor az egyes lelkigondozói megközelítések többféle besorolási 

lehetőségét mutatja az a tény is, hogy Stollberg lelkigondozás meghatározásában is 

megfigyelhető ez a fajta, társadalmi beágyazottság felőli megközelítés. Stollberg 

elméletében ugyanis a lelkigondozás – a fent említett személyközpontúság mellett - az 

érintettek kapcsolataira, közösségeire, szociális rendszereire egyaránt figyel (Stollberg 

1969). Az ún. rendszerszemléletű lelkigondozás (Michna 2015) az egyéni 

lelkigondozásban a személy családi és szociális kapcsolataira figyel, a klienst nem 

önmagában, hanem szociális beágyazottságában szemléli. Magát a lelkigondozást is 

különálló rendszerek határmezsgyéjén mozgó, közvetítő híd-szerepben definiálja, 

központi fogalma az egyház és kórház köztes terében működő szolgálat (Klessmann 

2002; Klessmann 2008). 

Meggyőződésem szerint a magyarországi kórházi lelkigondozás jövőbeni fejlődéséhez 

elengedhetetlen, hogy a gyakorlati szakemberek és az elméletalkotók megőrizzék 

nyitottságukat a multiperspektivikus lelkigondozás (Nauer 2001) mindhárom fent említett 

aspektusa felé. A magyar lelkigondozó oktatásban mára már alapműnek tekinthető „A klinikai 

lelkigondozás kézikönyve” c. mű szerzője, M. Klessmann (2002) kiemeli, hogy a modern 

lelkigondozás már nem csak a beteg, annak hozzátartozói és az egészségügyi személyzet 

gondozására irányul, hanem mondanivalója és küldetése van magára a kórházra mint 

intézményre, annak célkitűzéseire, struktúrájára, az intézményi légkörre, a 

kliensközpontúságára és a kommunikációs kultúrára vonatkozóan is. (Klessmann 2008) 

Klessmann szerint már nem elégséges a gyülekezeti lelkigondozás mintájára az egyes 

betegeket látogatni, hanem szükséges az olyan hiátusok és feladatok észlelése és betöltése, 
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amelyek az intézményes betegápolás során háttérbe szorulnak: mint pl. az etikai kérdések 

multidiszciplináris kezelése, a haldoklókkal és halottakkal való méltó bánásmód, az élet végi 

elköszönésre alkalmas terek biztosítása etc. 

Klessmann felosztásában hat különböző lelkigondozói modellt említ a kórházi 

lelkigondozásban (Klessmann 2008): 

1. A kérügmatikus modellben az intézmény nem játszik szerepet, a lelkigondozás 

központi ideája a krisztusi örömhír közvetítése az egyes embereknek. 

2. Ehhez hasonló a katolikus hagyományban a szentségi pasztoráció modellje, amelyben 

a lelkigondozó a pap, aki a szentségeket kiszolgáltatja (gyónás, betegek kenete, 

eukarisztia) 

3. A köztes térben folytatott lelkigondozás központi témája az egyház és a kórház köztes 

terében végzett szolgálat: a lelkigondozó megbízatását az egyháztól kapja, munkáját 

pedig a kórházban végzi. A ”köztes tér” fogalma több szinten és értelmezési síkon is 

megjelenik – a lelkigondozás a betegek és a kórházi személyzet közti térben, 

módszertanilag a mindennapi beszélgetések és a pszichoterápia valamint a liturgikus 

beszélgetés között (bővebben lásd a 2.4.4. fejezetben). Ez a köztes lét ad szabad teret a 

lelkigondozás számára ahhoz, hogy mind a kórházzal, mind az egyházzal szemben kellő 

távolságot tudjon tartani és adott esetben akár kritikai hozzáállást is képviseljen. Ezen 

strukturális marginalitás árnyoldala ugyanakkor, hogy a lelkigondozás hatékonysága 

nagy mértékben az azt végző személy adottságai, képzettsége és tapasztalata által 

meghatározottá válik. 

4. A lelkigondozás diakóniai vállalkozáspolitikai értelmezése összeköti a vezetési és 

lelkigondozási koncepciókat és ezáltal a lelkigondozás felelősségi körébe sorolja az 

egész vállalkozás orientációját. „A lelkigondozás a diakóniai vállalkozás 

szellemiségének, etikájának és kultúrájának, vallásosságának és spiritualitásának 

gondozása és ápolása” (Jager 2000). A lelkigondozás így nem csupán az egyes 

betegekre és az egészségügyi személyzetre irányul, hanem az egész kórház számára 

integratív funkcióval bír.   

5. A lelkigondozás mint szervezeti kísérés az intézmény gyógyító kultúráját fejleszti. 

Önálló munkaterülettel bír a kórházon belül, de már nincs peremhelyzetben, az 

intézmény (ill. az intézmény cselekvési koncepciójának) integrált részeként nyer 

elfogadást. 

6. Az amerikai, antropológiai gyökerekkel bíró spirituális gondozás értelemben vett 

lelkigondozás szerint a spiritualitás az ember egzisztenciális igénye. A betegség 
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krízishelyzetében ez az alapigény különösen fontossá válik, így a kórháznak, mint az 

ember egészleges gyógyítását célul kitűző intézménynek spirituális kísérést is kell 

nyújtania. VanderCreek és Burton plasztikus megfogalmazása szerint „a spirituális 

dimenziót figyelmen kívül hagyó intézmények annak a veszélynek teszik ki magukat, 

hogy pusztán biológiai javítóműhelyekké válnak” (VanderCreek - Burton, 2001, 244). 

Ebben a koncepcióban a lelkigondozás nem az egyházak feladata, hiszen a kórházak 

maguk válnak érdekeltté az egészleges kísérés érdekében a spirituális szolgáltatás 

biztosítására. 

Az első két koncepció kivételével a fenti modellek nem említik külön az ökumenikus 

együttműködést, mert az egészen egyszerűen alapfeltételnek tekinthető.  

 

2.3.3 A kórházi lelkigondozó feladatai 

 

A kórházi lelkigondozók feladatkörét egyrészt hivatásukból adódó diakóniai küldetésük14 

másrészt a konkrét intézmény (kórház) körülményei szabják meg, ezt helyi sajátságokkal 

színezhetik a lelkigondozói team saját önértelmezéséből adódó feladatok, tevékenységek, 

speciális vállalások. Nem elhanyagolható tényezők az egyes lelkigondozók személyisége, 

képességei, személyes érdeklődése és motiváltsága. 

 

Ennek alapján a lelkigondozó alapvető feladatköréhez tartoznak az alábbi tevékenységek: 

 

1.A betegek és hozzátartozóik látogatása és a velük folytatott lelkigondozói beszélgetések. 

A lelkigondozók optimális esetben minden, a kórházba felvételre kerülő beteghez eljutnak 

legalább egy rövid bemutatkozás erejéig. A gyakorlatban gyakran 400 ágyra jut egy 

lelkigondozói státusz (az interjúkban bemutatott lelkigondozók közlése alapján), így a 

betegekkel való találkozások más preferenciák mentén történnek. A lelkigondozók – 

amennyiben többen is vannak egy intézményben – felosztják maguk között az osztályokat, így 

minden fekvő és járóbetegellátó részlegnek saját lelkigondozója van. A lelkigondozó, 

amennyiben személyes megkeresést nem kap, sorra látogatja osztályait és az egészségügyi 

személyzetnél érdeklődik a meglátogatandó kliensek után. Egyes lelkigondozók részt vesznek 

a saját osztályukon történő orvosi viziteken, ezáltal képet kapnak a betegek lelki státuszáról és 

                                                 
14 Bővebb kifejtés a 2.1 fejezetben 
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ez alapján keresik fel később a legrászorulóbbakat. A vizitek dokumentálása a helyi szokások 

függvényében különféleképpen történhet, a látogatásról vezetett adatkártyáktól a számítógépes 

feldolgozáson át a részletes esetleírásokig. 

A lelkigondozói találkozások speciális formáját jelentik a sürgősségi esetek: a haldoklók, lelki 

krízisbe kerülők, műtét előtti erős szorongást megélőkkel folytatott beszélgetések. Az ilyen 

esetek ellátására gyakran 24 órás ügyeleti rendszert alakítanak ki. 

 

2. A kórházi személyzet lelkigondozása 

A komoly fizikai és lelki megterhelést jelentő betegápolói ill. gyógyítói munkát végző 

egészségügyi dolgozók a lelkigondozók tapasztalatai alapján maguk is mind gyakrabban 

igénylik az élményeik feldolgozását segítő lelkigondozói beszélgetéseket. Egy-egy kudarc, a 

terápia sikertelensége vagy a kliens halála, a fokozódó munkahelyi stressz okozta kiégés tünetei 

mind olyan események, tényezők, amelyek fontos küldetést adnak a lelkigondozónak: az 

osztályon dolgozókkal jó kapcsolatot kialakítva ő lehet az a segítő, akit a „megszégyenülés” 

veszélye nélkül megkereshetnek az orvosok, nővérek aktuális problémáikkal, az ellátásban 

végzett tevékenységüket akadályozó nehézségeikkel vagy akár örömeikkel is. 

 

3. Az orvosokkal és ápolószemélyzettel való együttműködés 

A jól működő lelkigondozó a gyógyító team egyenrangú tagjaként értékes információkkal, új 

szempontokkal járul hozzá az egyes betegek terápiájához, kezeléséhez. A holisztikus, az 

emberi testet és lelket egységként szemlélő gyógyító szemlélet szerinti orvoslás felismerte a 

lelki és testi folyamatok összefüggését a betegségben és a gyógyulásban. Egy-egy lelki 

folyamat elakadása megnehezítheti vagy akár lehetetlenné is teheti a gyógyulást, s így 

értelemszerűen a lelki nehézségek oldódása „köveket görgethet el” a testi gyógyulás útjából. 

Saját lelkigondozói tapasztalatom szerint a betegek gyakran pl. megrázó múltbeli élményeik 

hatására állnak ellen az orvos által kiírt terápiának, s ilyenkor „életmentő” szolgálatot tehet egy 

felszabadító lelkigondozói beszélgetés15.  A lelkigondozó gyakran kerül közvetítő szerepbe az 

orvos és a beteg között elakadt információáramlásban, ilyenkor persze szem előtt kell tartania, 

hogy feladata elsősorban a kliens önérvényesítésének erősítése. A közvetítő szerep túlzott 

vállalása a beteget a lelkigondozótól függővé teheti és megerősítheti a kórházba kerülésből 

egyébként is adódó, kiszolgáltatott gyermekszerepében.  

                                                 
15  (Egyik betegemmel való beszélgetésben derült ki, hogy azért ódzkodik a gyógyulásához szükséges gyógyszer 

bevételétől, mert az édesanyja is ezt szedte halála előtt.) 
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A jól működő lelkigondozót az egészségügyi személyzet gyakran keresi meg a nem 

együttműködő betegekkel kapcsolatos kéréseivel, ilyenkor viszont a lelkigondozónak arra kell 

vigyázni, hogy kompetenciahatárait őrizve ne az orvos vagy nővér képviseletében járjon el, 

hanem szabadon, delegációktól mentesen létesítsen őszinte kapcsolatot a beteggel. Az így 

létrejövő kapcsolatban feltárulhat a probléma gyökere, de a szükséges változások elérése a 

kliensnél semmiképp nem a lelkigondozó feladata. 

 

4. A kórház liturgikus és lelkiségi életének megszervezése  

A lelkigondozó a világi intézményben az Egyház képviseletében van jelen, s megbízatása van 

a kórház liturgikus életének kialakítására, formálására is. Imaórákat, istentiszteleteket, 

szentmiséket szervez, az egyházi év ünnepeit liturgikus formákban a betegek és a munkatársak 

számára is átélhetővé teszi. 2002-ben a Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozói 

Szolgálatának létrehozatalakor a kórház vezetése a lelkigondozóknak delegálta a Kórház 

irgalmas lelkiségének kialakítását. Ez a megbízatás a lelkigondozók mindennapi munkáját 

kiegészítette pl. az adventi, nagyböjti liturgiák megszervezésével, a Szent Lukács napi 

ünnepségek megtervezésével vagy a kórházi újság lelkiségi rovatának szerkesztésével is.  

 

5. Az önkéntes munkatársak bevonása a kórházi szolgálatba 

A kórházakban működő önkéntes munkatársak csoportja általában a lelkigondozó szolgálaton 

keresztül kapcsolódik az intézményhez, így a lelkigondozók feladata az önkéntesek toborzása, 

képzésük és munkájuk megszervezése és a szupervízió ellátása is.  

 

6. Kapcsolattartás a lelkészekkel, papokkal, helyi gyülekezetekkel, plébániákkal 

A lelkigondozók – amennyiben maguk nem egyházi személyek – kapcsolatot építenek ki a 

kórház szentségi16  ill. lelkészi ellátását biztosító papokkal, lelkészekkel. Az önkéntesekkel 

karöltve segítségükre vannak a kórházi istentiszteletek, szentmisék, áldoztatások 

megszervezésében és lebonyolításában. Amennyiben a beteg igényli, kórházba kerüléséről 

értesítik a saját gyülekezete vezetőjét.  

 

A fentiekben felsorolt alapfeladatokon túl még számos más terület jelenhet meg a 

lelkigondozók munkakörében, így pl. együttműködés etikai problémák esetén, képzés- ill. 

                                                 
16a szentségi ellátás kifejezés magyaráratát ld. 12. lábjegyzet 
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terepgyakorlatvezetési feladatok, tudományos kutatások, esetmegbeszélő csoportok szervezése 

és vezetése, stb. 

 

2.3.4 A lelkigondozás módszertana 

 

A lelkigondozás módszertani megközelítésében megkülönböztetünk alapvető és kiegészítő 

jellegű elemeket. Az alábbi bemutatásban elsőként a modern kórházi lelkigondozás 

legalapvetőbb szemléleti és módszertani alapját képező rogersi személyközpontú 

megközelítést mutatom be, majd kitérek az esetileg alkalmazott módszerekre valamint a 

lelkigondozói eszköztár bővítésére lehetőséget adó további elméleti és gyakorlati elemekre. 

Mivel a személyközpontú szemlélet elméletét és gyakorlatát közel húsz éve tanítom a 

Semmelweis Egyetem mentálhigiénés, lelkigondozói és szociális munkás képzésein, így az 

alábbi ismertetés ezen oktatói tapasztalataim összefoglalása. A téma személyes 

feldolgozottsága miatt a felhasznált szakirodalmakra csak a kifejtés elején, összefoglalóan 

hivatkozom. 

 

2.3.4.1 A rogersi személyközpontú segítő beszélgetés17 

 

A modern kórházi lelkigondozás legfontosabb módszere a rogersi segítő beszélgetés (Faber-

Schoot 2005, Mearns-Thorne 2011, Tringer 2007, Rogers 2015, Geest 2004, Ferris 2004, 

Semsey-Tésenyi-Pilinszki 2013). A segítő beszélgetés nem csupán módszer, hanem a segítő és 

a kliens viszonyulását, kapcsolatát alapjaiban meghatározó szemlélet és az abból fakadó attitűd. 

Megalkotója, Carl R. Rogers pszichológus egzisztencialista filozófiai alapokra építve, 

folyamatos terápiás tapasztalatából és kísérleti eredményekből kiindulva alkotta meg elméletét 

és gyakorlatát. Alapvető terápiás élménye az volt, hogy klienseit az önismerethez és önmaguk 

mélyebb megismeréséhez nem a terapeuta tisztázó kérdései vagy interpretációi vezették, 

hanem az elfogadó jelenlétben megvalósuló empatikus érzelemtükrözés. Rogers szakmai 

életútjának szakaszaiban megfigyelhető a kezdeti eltávolodás az analitikus terápiáktól, majd a 

személy, a kapcsolat és végül a változás középpontba helyezése. Maga a személyközpontú 

                                                 
17 Az alábbi bemutatás alapja az e témában összeállított előadássorozat, amit a segítő beszélgetés stúdium 

tantárgyfelelőseként dr. Joób Máté kollégámmal tartok a SE Mentálhigiénés és Mentálhigiénés Lelkigondozó 

képzésein. 
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elmélet születése egy 1940-ben elhangzott egyetemi előadáshoz köthető, melynek során 

Rogers a hallgatóságtól kapott reakciókból jött rá arra, hogy valami újat alkotott. 

A személyközpontú elméletből fakadó segítő kapcsolat egyszerre feltételez egy elsajátítható 

szemléletet, egy fejleszthető attitűdöt és megtanulható intervenciók sorát.  

Az alábbi két ábra szemlélteti a fenti fogalmak egymáshoz viszonyított helyzetét és a segítő 

kapcsolatban betöltött szerepét: 

1. ábra: A nondirektív szemlélet, attitűd és intervenciók viszonya 

 

 

2. ábra: A nondirektív szemlélet, attitűd és intervenciók segítő kapcsolatban betöltött szerepe 

 

Szemlélet 

A nondirektív szemlélet alapja az az egzisztencialista filozófiában gyökerező humanista 

alapvetés, mely szerint az ember alapvetően jó, így a segítő kapcsolatban, melynek célja a 

személyes növekedés, a kliens tudja legjobban, hogy mi jó neki. A növekedés hangsúlyozottan 
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a kapcsolatban és a kapcsolati kötődés által történik az itt és mostban. A segítő lentebb 

ismertetett attitűdjével és intervenciós eszközeivel a direktív tanácsadás eszközeit elkerülve 

mintegy katalizálja azt a folyamatot, amelyben a kliens saját maga lát rá tisztábban a helyzetére, 

s adott esetben a megoldás felé vezető úton magától megfogalmazott lépéseket is tehet. 

 

Attitűd 

A növekedési képesség felszabadításában az alábbi, rogersi triász néven ismert attitűdöknek 

van leginkább jelentősége: a feltétel nélküli elfogadásnak, az empátiás megértésnek és a 

hitelességnek. 

A feltétel nélküli elfogadás lényege, hogy a segítő vagy terapeuta a klienst mint személyt 

értékelje, függetlenül annak viselkedésétől.  

Az empátiás megértés során a másik ember élményeit, érzéseit és gondolatait fogadjuk be, 

pillanatról pillanatra felfogva az élményeket és észleléseket. A segítő ezáltal átmenetileg a 

kliens életében él, átérezve de nem megítélve olyan jelentéseket, amelyeknek a segített maga 

sincs teljesen tudatában. Ehhez szükséges, hogy a segítő saját értékrendjét is zárójelbe téve 

viszonyuljon kliense életvilágához. Az képes erre, aki elég biztos önmagában ahhoz, hogy ne 

vesszen el ebben az azonosulási folyamatban, és ha akarja, bármikor képes legyen visszatérni 

a saját világába. Az empátia ugyanakkor több, mint attitűd; a viselkedés állandó jellemzője.  

A hitelesség, vagy más néven kongruencia egy olyan attitűdöt jelez, amely lehetővé teszi azt, 

hogy a segítő mint teljes emberi lény kerüljön kapcsolatba kliensével, minden érzésével és 

belső élményével együtt. A lehető legteljesebben tudatában van mindannak, amit átél, ami 

megszületik benne. Ez a fajta „valódiság” egyfajta kockázatot is jelent, hisz a segítő kész 

vállalni, hogy esendő emberi lény legyen, személy, és nem egyfajta szerep. Ez nem jelenti azt, 

hogy szakemberi identitását elvesztené, s az ő tudatos döntésén múlik, hogy mennyit oszt meg 

saját magából, meglátásaiból és érzéseiből a klienssel. A kliens számára ez a fajta hiteles 

jelenlét teszi érzékelhetővé, hogy státuszától függetlenül, teljes odaadottsággal törődnek vele.  

A rogersi triász elemeihez intézményünk, a SE Mentálhigiéné Intézet szakmai teamje egy 

negyedik, ezen három attitűd alapját képező fogalmat is hozzátett: a jelenlétet. Az általunk 

képzett szakemberek felkészítése során kiemelt hangsúlyt kap a jelenlét gyakorlata, mely 

lehetővé teszi, hogy minden mást félretéve, hiteles valónkkal és odafigyelésünkkel érkezzünk 

meg a klienskapcsolatba. 

Ezen attitűdöknek köszönhetően a változás folyamata a kliens számára éppen olyan 

tapasztalatok sorozata lesz, amelynek során a kliens megtanulja önmagát éppen úgy elfogadni, 

mint ahogy a segítő elfogadja őt. A segítő valóban odafigyel rá, jelen van számára, 
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meghallgatja őt, ezáltal a segített személy is lassan érzékenyebbé válik saját belülről jövő 

érzései és belső üzenetei iránt. Ha lehetőséget kap arra, hogy kifejezze érzéseit, akár még 

olyanokat is, amiket azelőtt nem mert vállalni (pl. düh), és mindeközben a segítő változatlan 

elfogadását tapasztalja meg, akkor könnyebben elfogadja magát olyannak, amilyen. Az 

élmények a kimondás és ezen kettős (a segítő és a kliens részéről történő) elfogadás által 

megélhetővé és feldolgozhatóvá válnak. A kliens énképe ennek köszönhetően változni kezd, 

és teljesebb összhangra jut önmagával.  

 

Intervenciós eszközök 

A segítő legfontosabb intervenciós eszköze a fentiekből következően saját személye és 

jelenléte. A változás, az elakadás feloldódása a kapcsolatban, a kapcsolat által jön létre. 

További alapvető eszköz a nondirektivitás néven is ismert aktív hallgatás. (Itt kell 

megjegyeznünk, hogy a nondirektivitás kifejezés nem csupán egy intervenciós eszköz, hanem 

a direktív eszközökről lemondó attitűdöt és szemléletet is jelenti.) Az aktív hallgatás lényege a 

másikra való teljes odafigyelés, a kimondott és ki nem mondott tartalmak és érzelmek csendes 

belső követése a figyelmet elterelő hozzászólások teljes kizárásával. Ez a fajta jelenlét a 

hétköznapi beszélgetési szkillektől való erőteljes eltérése miatt komoly gyakorlatot igényel.  

A személyközpontú, nondirektív segítő gyakorlat legfontosabb eleme az érzésvisszatükrözés. 

Olyan segítői megszólalást jelent, amelyben a segítő megfogalmazza mindazon kimondott 

vagy ki nem mondott, de kifejezett vagy jelen levő érzéseket, amelyeket a kliensben érzékel. 

A tükrözés biológiai alapjai a tükörneuronokra épülő rezonanciajelenségek, melyeknek 

köszönhetően a másik megfigyelése által is képesek vagyunk érezni azt, amit a másik személy 

megél (Bauer 2012). A tükrözés különböző tartalmakra vonatkozhat, s ennek megfelelően 

hatása is eltérő lehet. Az alábbi táblázat foglalja össze a tükrözés színtereinek és folyamatának 

összefüggéseit (Debrecenyi Károly István nyomán) 
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1. táblázat: A tükrözés színtere és folyamata 

 

A tükrözés célja, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a segítő és kliense között, a kliens jobban 

megértse önmagát, a helyzetét, körülményeit, érzéseit, kérdéseit, és végig az ő témái álljanak 

a középpontban. A nondirektivitás lehetőséget ad arra, hogy segítőként ne befolyásoljam a 

témaválasztást, ne térítsem el a kliens gondolatmenetét és érzéseinek folyamatát, így a 

beszélgetés mindvégig a kliens témái és érzései mentén halad. A segítő így leveheti magáról a 

megoldás kényszerét, s amennyiben el tudja kerülni a direkt tanácsadást, a kliens az ő 

segítségével, de saját felismeréseként, az érzések tisztázódása és a belső helyzetértékelés által 

felszabaduló értékes belső energiát felhasználva jut el saját, hiteles megoldásához.  

További intervenciós eszközök lehetnek a hallott információk és érzések összefoglalása, a 

tisztázás, a folyamatot elősegítő kérdések, a fókuszálás és a nondirektív szemléletben történő 

konfrontáció. 

Nem ajánlott intervenciós eszközök ebben a szemléletben többek között a tanácsadás („Én az 

Ön helyében…”), az általánosítás („Sokan küzdenek hasonló problémával…”), az egyetértés 

vagy egyetnemértés („Szerintem is egy gazember…”), a helyeslés/helytelenítés („Jól tette, 

hogy…”), a moralizálás („Próbáljon meg erős lenni ebben a helyzetben…), a dogmatizálás 

(„Isten nem tesz különbséget…”), a diagnosztizálás („Azért érez így, mert túl sokat foglalkozik 

a múlttal…). 
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A személyközpontú terápia filozófiája 

 

A személyközpontú rogersi szemlélet és gyakorlat összefoglalásaként az alábbiakban 

megkísérlem tágabb összefüggésbe helyezni az ezen megközelítést meghatározó alapvető 

irányokat és célokat. 

A rogersi segítő kapcsolat célja, hogy a csökkentse a felvett és a valódi énkép közötti 

feszültséget. Általa a kliens eltávolodhat attól az énképtől, amellyel valójában nem azonos, 

attól, amilyennek „lennie kell” (transzgenerációs és társadalmi elvárások), s a feltétel nélküli 

elfogadásban elengedheti azt az énképet is, amely a mások elismerésére és szeretetére irányuló 

törekvés érdekében jött létre. A kliens a felelősségteljes önirányítás visszanyerése által 

autonómabb létezésre jut, részévé és alakítójává válik saját folyamatos változásának. 

Nyitottabb lesz az önmagával kapcsolatos újszerű észlelésekre, a másiktól kapott bizalom által 

saját magában is bizalma lesz, és törekedni kezd az én komplexitására, az „egész-ség”-re.  

 

A rogersi segítő kapcsolat kritikája 

 

A rogersi segítő kapcsolat filozófiai alapvetése az az egzisztencialista filozófiában 

eredeztethető meggondolás, mely szerint az ember alapvetően jó. Felvetődhet a kérdés, hogy 

eltérő filozófiai alapvetéssel, a kereszténység néhány meghatározó irányzatának szemléletébe 

– melyek szerint az ember alapvetően bűnös, és Isten jósága emeli fel – hogyan illeszthető bele 

ez a módszer? Elegendő-e az emberben szintén meglévő alapvető jóra, fejlődésre törekvést 

Isten erejének tulajdonítani? 

Hasonlóképp, a fenti, az ember bűnös mivoltára építő keresztény emberképek talaján nehezen 

értelmezhető a nondirektív szemlélet másik alapvetése, mely szerint a kliens tudja legjobban, 

hogy mi jó neki. A keresztény lelkigondozás elméletalkotói számára így fontos feladat, hogy 

elméleti megalapozást adjanak annak a gondolatnak, mely szerint a Rogers által emlegetett, az 

emberben benne gyökerező helyes fejlődési képesség és irány az Isten immanens alkotó 

erejével azonos.  

További, az elméletalkotók munkásságára épülő, de a gyakorlati szakemberek tapasztalatait 

igénylő feladat a nondirektív segítő kapcsolat kompetenciaterületeinek és határainak 

megjelölése, azaz azon területek és helyzetek összegyűjtése (pl. akut krízis), amelyek más, 

direktívebb módszerek alkalmazását igénylik.  
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2.3.4.2 A kórházi lelkigondozásban alkalmazott egyéb módszerek 

 

A magyarországi kórházi lelkigondozók a személyközpontú megközelítésen túl elsősorban 

olyan módszereket alkalmaznak, amelyeket lelkigondozói alapképzésükben vagy az arra épített 

egyéni képződési folyamatokkal találkoztak. Így jelenleg az egyik interjúalanyom az általa 

megismert kontextuális lelkigondozás alapjait ismerteti a Budai Irgalmasrendi Kórház 

lelkigondozói teamje számára, ugyanott számos lelkigondozó kezdte meg Reindhardt Krüger 

monodramatikus eszközeinek (Krüger 2017) alkalmazását a betegágy melletti munkában (pl. 

kövekkel kirakott életút narratív megközelítésében). Hasonló módon egy evangélikus 

lelkigondozó logoterápiás képesítést szerzett, és ezen ismereteit nem csak lelkigondozói 

munkájába építi be, hanem konferenciák, esetmegbeszélő csoportok alkalmával ismerteti is. 

Kiemelt helyen említeném az életvégi ellátások módszertanából átemelt, a lelkigondozásban is 

hasznosítható megközelítéseket, mint pl. az anticipált gyász fogalmát.   

 

2.3.4.3 További lehetőségek a kórházi lelkigondozás módszertani fejlődésében 

 

Ugyan a kórházi lelkigondozás eszköztárának bővüléséhez szükséges biztonságos működést 

lehetővé tevő intézményi struktúrák még nem állnak rendelkezésre, mégis fontos lehet a jövő 

lehetséges fejlődési irányainak vázolása e tekintetben. Számos olyan kiváló terápiás eszköz 

létezik, amelyek lelkigondozásba való beilleszthetőségének metodológiai vizsgálata az érintett 

elméleti és gyakorlati szakemberek feladata. 

A lelkigondozás módszertani bővülését illetően ugyanakkor csak óvatos felvetéseim vannak, 

egyrészt az eddig használt módszerek részleges kihasználatlansága, másrészt a 

személyközpontú nondirektív szemlélet direktívebb eszközökkel való módszertani 

összeférhetetlensége miatt.  

Az alábbiakban kitekintésképp csupán egy tudományág, a gerontológia néhány újabb 

megközelítésének és módszerének a kórházi lelkigondozásba való integrálhatóságát mutatom 

be. Szakterületi választásom oka részben a gerontológia módszertani kidolgozottsága, másrészt 

az a tény, hogy a lelkigondozók klienskörének meghatározó része idős vagy idősödő beteg.  

Az alábbiakban így vázlatosan ismertetek néhány olyan gerontológiai megfontolást és terápiás 

módszert, melyek részleges vagy teljes integrálása megfontolandó lehet a kórházban dolgozó 

lelkigondozók számára.  
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2.3.4.3.1 A reziliencia 

 

A reziliencia röviden megfogalmazva a hatékony megküzdési képesség fenntartása kritikus 

élethelyzetekben. (Szabó 2017).  Az egyénnek a reziliencia elmélet szerint viszontagságos 

körülmények közé kerülve mozgósítania kell minden, belső és külső erőforrását a boldogulása 

érdekében. (Békés 2002) 

A reziliencia kialakulását és meglétét személyes tulajdonságok és környezeti tényezők 

egyaránt befolyásolhatják. A környezeti tényezők alatt Kimberly (1989) felsorolja a nem 

hozzátartozó, külső segítőket is, akik az egyénnek bizalmi kapcsolatba lépve érzelmi 

támogatást nyújtanak. 

A reziliencia fogalmának körvonalazódásához Bowlby kötődéselméletének anomáliái 

vezettek, súlyosan traumatizált csecsemők meglepő adaptációs képességeinek megfigyelésekor 

(Bowlby, 2009). 

Mint a fentiekben láthattuk, ez, a lelkigondozásban még nem elterjedt kifejezés sok fogalmi 

hasonlóságot mutat a lelkigondozás módszertani alapvetésének tekinthető személyközpontú 

megközelítéssel, elegendő csupán a kliensben meglévő belső megküzdési erő nondirektív 

segítői katalizálására gondolnunk.  

A reziliencia leírásában különválasztják a rezilienciát mint személyiségvonást és mint 

megküzdési folyamatot, kiterjesztve a  fogalom jelentését a mindennapi élet nehézségeire is. 

(Allen 2011, idézi Szabó 2017).  A lelkigondozás számára kiemelt fontosságú terület a témával 

foglalkozó szerzők által emlegetett a „nehézségek kognitív átértékelése” és a 

rezilienciarepertoár (megküzdési eszköztár) pszichológiai tényezői között felsorolt 

„koherenciaérzés” fogalma. (Szabó 2017) A koherenciaérzés fontos komponense a racionális 

megértés, a helyzet kontrollálhatósága valamint az adott helyzetnek tulajdonított érzelmi 

jelentőség. Bár a lelkigondozás elsősorban érzelmi síkon zajló terápiás folyamat, de helyet kap 

benne az érzelmi átlátást követő megértés, az ezáltal kialakuló kontrollérzet és a nehézség 

érzelmi elfogadása is. 

A rezilienciarepertoár élethosszi stabilitást mutat, de a koherenciaérzés kialakulásában szerepet 

kapnak a kritikus életesemények is, melyek feldolgozásában fontos lehet a lelkigondozás 

átkeretezésre és az értékek kiemelésére lehetőséget adó folyamata.  

A reziliencia fejleszthetőségével foglalkozó szerzők gyakran említik a narratív terápiát mint 

segítői eszközt. Az alábbiakban röviden a narratív megközelítés lelkigondozásban is 

használható elemeit mutatom be. 
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2.3.4.3.2 A narratív terápia 

 

A posztmodern paradigma narratív gondolkodásmódja számára nincsenek objektívan leírható 

valóságok, a tapasztalatoknak különböző értelmezései léteznek. A narratívumban történeteket 

mesélünk el, amelyeket környezetükkel relációba állítva értelmezünk (Katz 2011). Ezáltal nem 

arra törekszünk, hogy megragadjuk az egyetlen valóságot, hanem egyéni értelmezéseket 

mutatunk be. A narratív megközelítésben az egyén olyan módon tudja megmutatni magát, 

ahogy éppen abban a pillanatban érzi magát (Fehér 2010). 

A szociális munka és a terápia narratív felfogásában a segítő kapcsolatban nem a probléma 

beazonosítása a fontos, hanem a kontextusba beágyazódott történet jelentése az egyén számára. 

A narratív megközelítés alkalmazásában megkülönböztetjük a narratív biográfiai elemzést 

(kutatást) és a narratív segítő beszélgetést, bár a szétválasztás sosem lehet teljes, hiszen maga 

a narratív kutatás is terápiás hatású az érintettre. 

(Az alábbiakban dőlt betűvel jelzem a személyközpontú elmélettel és gyakorlattal párhuzamot 

mutató fogalmakat.)  

A narratív kutató igyekszik minden feltételezését félretéve maximálisan a másik történetére 

figyelni. A történetből úgy teremt jelentést, hogy hozzáteszi mindazt, amit az érintett magáról 

elmond. Úgy is mondhatjuk, hogy mintegy „a megfogalmazás aktusa építi fel a másik 

identitását” (Katz Katalin szóbeli közlése, 2014. január 22.). 

A narratív megközelítés alapelve szerint az érintettek szakértői saját életüknek, s az 

empowerment jegyében saját, leírható életelmélettel rendelkeznek, mellyel saját magukat és a 

világ működését értelmezik.  

A narratív segítő beszélgetés (Fehér 2010) alapja a rogersi beszélgetéshez hasonlóan az értő 

figyelem. A segítő belehelyezkedve a másik valóságába megpróbálja megérteni, mit jelent az 

adott probléma a kliens számára. A narratív beszélgetésnek sincs előre megszabott iránya, a 

segítő nem úgy tereli a beszélgetést, hogy az általa kívánt dolgokat hallja, hanem a kíváncsiság 

vezérli. A jó beszélgetés új perspektívákat tár fel, célja, hogy a kliens (a narratív 

terminológiában: elbeszélő) megértse, hogy milyen folyamatok alakítják a problémáról való 

gondolkodását, és megértse, hogy a probléma ugyan rajta kívül álló valami, de kialakításában 

és fenntartásában ő maga is szerepet játszik.  

A narratív beszélgetésnek ennek megfelelően fontos része az externalizálás, melynek 

köszönhetően az egyén a belső gyengeségének tekintett problémát mintegy tárgyiasítja,  

kívülre helyezi. A nehézség ezáltal könnyebben kezelhetővé válik.  
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Az externalizálás során előkerülnek az olyan kivételek, amelyekben nem a probléma uralkodik 

az egyénen, hanem valamely más forgatókönyv megvalósulása révén az egyén kerül ki 

győztesként a helyzetből. Mivel ezen kivételeknek nem kell a valóságban megtörténteknek 

lennie, lehetőség van fiktív alternatív történetek kidolgozására is. Ezek a feltételes történetek 

ugyanúgy képesek a preferált identitás megerősítésére, mint a valóságban megéltek. A narratív 

beszélgetés ezen két terápiás eleme, az externalizálás és az alternatív történetek kidolgozása 

meglátásom szerint egybevág a pszichodrámában megismert terápiás folyamattal, melyben a 

külsővé tétel és a „sur plus reality”-ben megélt fiktív, gyógyító valóság megjelenítésekor a 

történet az elmesélés szintjéről az eljátszás szintjére kerül (Blatner 2004). 

A narratív segítő beszélgetés lelkigondozásba történő integrálása sok szakmai megfontolást 

kíván. Számos párhuzam fedezhető fel a narratív beszélgetés és a rogersi segítő beszélgetés 

között, gondoljunk csak a posztmodern megközelítés személyközpontú narratívájára, az egyén 

saját valóságának jelentőségére, a másik történetére való maximális odafigyelésre, az értő 

figyelemre, az empowermentre vagy a beszélgetés előre megszabott irányának elengedésére.  

Az externalizálás a személyközpontú segítő beszélgetésben is megvalósul, ugyanakkor a 

segítői eszköztár más, hiszen a nondirektív segítő lemond a kérdésekről annak érdekében, hogy 

a kliens saját témái és érzelmei mentén haladhasson.  

A betegágy mellett is megvalósuló, a pszichodráma gyógyító eszközeit monodramatikus 

formában alkalmazó, kövekkel kirakott életútfelidézés ugyanakkor lehetőséget adhat a két 

módszer részleges integrálására. Ezen integráció ötlete már 2014-ben, a monodráma és a 

narratív módszer alaposabb megismerésekor is felmerült bennem, remélem a jövőben a 

lelkigondozókkal való együttműködésünkben lesz módunk a narratív módszerekkel bővített 

monodráma részletesebb kidolgozására. 

Jövőbeni interdiszciplináris szakmai konzultációk témája lehet az is, hogy a narratív 

megközelítés kérdésekre épülő eszköztára összeegyeztethető-e a nondirektív segítő beszélgetés 

módszertanával. 

Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a terminális betegek lelkigondozásában rendkívül fontos 

szerepe lehet az életút összegzésére, az elbúcsúzás természetes részének is tekinthető 

számvetésre is alkalmat adó narratív életútinterjú. 

Ezen a ponton rövid gondolati kitérőt kell tennünk annak érdekében, hogy egységben láthassuk 

az életút összegzésére kidolgozott módszereket és azok kapcsolódási pontjait. 
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2.3.4.3.3 Az életút-áttekintés 

 

Az eriksoni  pszichoszociális fejlődésmodell (Erikson 1959, Hézser 1990) nyolcadik 

szakaszának feladata egyensúlyt teremteni az énintegritás elérése és a kétségbeesés között. Az 

énintegritás kialakításának fontos eszköze a „visszapillantó letisztázás”, melyben az egyén 

életútjára visszatekintve összegzi múltját, s pozitív kimenet esetén az elkövetett hibákat és 

elszalasztott lehetőségeket élete integráns részének tekintve a megelégedettség érzete lesz 

uralkodó a megélt élmények és elért eredmények felidézésének köszönhetően. Így alakul ki az 

élet elégedett lezárásához és a megteremtett értékek átadásához szükséges időskori bölcsesség, 

mely többek között Tornstam – a későbbiekben bemutatásra kerülő – pozitív pszichológiai 

gerotranszcendencia elméletének alapja. 

Általános tapasztalatunk ugyanakkor, hogy számos nehezítő körülmény miatt (pl. betegség, 

képességek elvesztése, kiszolgáltatottság) csak kevés idős jut el magától, természetes érési 

folyamata révén az elégedett, integrált időskori bölcsesség kívánatos állapotába. A kórházi 

lelkigondozók mindennapos tapasztalata az elégedetlen idős kliensek panaszáradatának 

hallgatása, melynek megfelelő kezelése és esetleges átfordítása speciális szakmai 

felkészültséget igényel. Ez kiemeli mindazon terápiás módszerek ismerésének fontosságát, 

amelyek az időskori emlékezeti munka, a Butler (1963) által kidolgozott életút-áttekintés 

elősegítésére születtek. Ide sorolható a fentebb ismertetett narratív megközelítés gerontológiai 

alkalmazása vagy az alábbiakban ismertetett reminiszcencia módszer. 

 

2.3.4.3.4 A reminiszcencia módszer 

 

Butler (1963) összefoglalásában az élet lezárását előkészítő időskori emlékezeti munka, az 

életút-áttekintés fontos része a múltbeli emlékek felidézése, melynek során a felmerülő nehéz 

élmények, megoldatlan konfliktusok átdolgozására is van lehetőség.  

A reminiszcencia módszer a narratív identitáshoz kapcsolódó, emlék- és élményanyagokat 

feldolgozó folyamat (Szabó 2017), melynek köszönhetően az élet egy koherens összefüggésbe 

kerülve nyer új jelentőséget és értelmet (Butler 1963). Fiziológiai alapja az idősek régmúlt 

időkre vonatkozó emlékezetének élessé válása, melynek köszönhetően könnyedén tudnak 

felidézni régen megtörtént eseményeket. 

A terápia lényege elsősorban a pozitív, jelentőségteljes életesemények felelevenítése, mely az 

emlékezet és a hangulat stimulálása révén javítja többek között a jól-lét érzetét, a motivációt 

és a szociális interakciókat, így elsősorban a demens betegekkel való kapcsolatteremtés 
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eszközeként használják. A reminiszcencia tréningek során zenehallgatás, képek és tárgyak 

segítségével kis csoportokban idézik fel a múltbéli eseményeket. A más néven visszaemlékezés 

terápiának nevezett módszer bár hosszabb távon nem akadályozza meg a memória romlását, 

de a régi élmények felidézésével az életút összegzésének eszköze lehet. 

A megtett életútra való visszatekintés egy másik, innovatív módja Chochinov (2014) által 

méltóságterápiának elnevezett módszer, melynek rendkívüli szakmai népszerűsége kapcsán 

ismét felvetődik a lelkigondozással való integrálhatóság kérdése. 

 

2.3.4.3.5 A méltóságterápia 

 

A méltóságterápia H. M. Chochinov kanadai pszichiáter által kidolgozott, néhány üléses rövid 

terápiás módszer, mely lehetőséget ad a haldokló betegnek élete céljának és jelentőségének 

megfogalmazására, a szeretteitől való elbúcsúzásra és mindazon értékek összegyűjtésére, 

amelyek az átadás által túlélhetik őt. Az alábbiakban a szerző magyar nyelven is megjelent 

könyve alapján, saját lelkigondozói szempontjaim alapján történő kiemelésekkel és a 

lelkigondozás fent ismertetett alapmódszertanával való összevetésekkel ismertetem Chochinov 

(2014) módszerét. 

A palliatív ellátás gyakorlata szerint a szenvedést csökkentheti a jelentésadás és a célkeresés 

valamint a beteg méltóságának megőrzése, személyiségének elismerése. Ily módon a 

lelkigondozás számára nem csupán a méltóságterápiás ülések gyakorlata hanem a gyakorlat 

hátterében meghúzódó szemlélet megismerése is inspiráló lehet. 

A betegséggel kapcsolatos aggodalmak meghatározó része a fájdalomtól való félelmen túl a 

függetlenség és a kontroll elvesztésére vonatkozik, ezért különösen fontosak lehetnek 

számunkra Chochinovnak a méltóság megőrzésének repertoárja címszó alatt összegyűjtött 

fogalmai. 

Az első alapvető szempont az én folytonossága, azaz a beteg azon igénye, hogy énérzését, 

önazonosságát megőrizhesse a betegség folyamatában is. Hasonlóan fontos a szereprepertoár 

megőrzésének kérdése, mely a betegszerepbe kerülés által nyilvánvalóan csorbul. A büszkeség 

fenntartása segíti a beteget önbizalma megőrzésében, a lelkigondozók tapasztalataiban gyakran 

megjelenő „régi dolgaival dicsekszik a kliens” jelenség könnyebben értelmezhető ezen fontos 

személyiségmegtartó igyekezet fényében. A büszkeség fenntartására irányuló igyekezet állhat 

a beteg meglepő asszertivitása hátterében is, amit a hierarchikus egészségügyi rendszer nem 

mindig jól tolerál. Fontos szempont, hogy a betegtől ne elvegyük, hanem megerősítsük azon 

énvédő eszközeit, melyekkel az egészségügyi ellátással szembeni védtelenné válása ellen küzd. 
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A méltóság megőrzésének további eleme a remény, melynek átértelmezett megőrzését segíti 

az élet jelentésteli dolgaihoz való visszatalálás. Az autonómia és a kontroll ebben az 

értelmezésben fenntartható a fizikai függőség ellenére is. Az elfogadás a megváltozott 

egészségügyi körülményekhez való alkalmazkodást jelenti. A fentebb részletesen kifejtett 

reziliencia és a küzdőszellem is a méltóság megőrzésének eszközei lehetnek. 

A méltóság megőrzésének gyakorlata alatt összefoglalt viselkedésmódok a pillanat megélése, 

a normalitás fenntartása és a spirituális megnyugvás keresése, melyek mindegyike egybevág a 

lelkigondozás célkitűzéseivel. A méltóság megőrzésének társas tényezői között említi 

Chochinov a privát szféra védelmét, a társas támogatást, a gondozás hangvételét. A gondozás 

hangvételét olyan alapvető kompetenciák határozzák meg, mint a megfelelő attitűd, a 

viselkedés, az együttérzés és a dialógus. Mivel a kórházi osztályon dolgozó lelkigondozók 

alapvető magatartása elsősorban ezen kompetenciák által meghatározott, így jelenlétük és az 

egészségügyi team tagjai számára tartott érzékenyítő tréningjeik által hozzájárulhatnak a 

gondozás megfelelő hangvételének kialakításához.  

Az ezen szemléleti háttérre alapozó méltóságterápia specifikus módszereiben a narratív 

interjúhoz hasonlóan alapvető eltéréseket mutat a rogersi nondirektív eszközökkel, mint pl. az 

irányított kérdezés, a folyamat strukturálása (kérdésprotokoll) vagy a hangfelvétel készítése. 

Így bár a méltóságterápia alapvető szemléleti elemeinek ismeretei nagyban gazdagíthatja a 

lelkigondozást, további módszertani megfontolásokat igényel annak a kérdésnek 

megválaszolása, hogy a konkrét terápia mennyiben válhat a lelkigondozói segítői folyamat 

integráns részévé. 

 

2.3.4.3.6 A Torstam-féle spirituális fejlődés modell 

 

Torstam (1989) gerotranszcendencia elmélete pozitív megközelítésbe helyezi az időskori 

fejlődést. Kvantitatív és kvalitatív kutatásaira alapozva az időskort az érettség és a bölcsesség 

felé vezető természetes fejlődésnek tekinti. Meglátása szerint az időskori világszemlélet 

eltávolodik a materialisztikus és racionális látásmódtól egy kozmikusabb és transzcendensebb 

világkép felé. Az idős ember folyamatosan és egyre kozmikusabb távlatokban fogalmazza újra 

az életéről, annak szociális és személyes dimenzióiról és a halálról alkotott elképzeléseit. Az 

ezáltal megnyíló tágabb perspektívák csökkentik halálfélelmét és egy általános flow állapot 

létrejövetelével növelik az élettel való elégedettségérzetét (Kiss-Sz. Makó 2015). Az eközben 

megszülető énintegritás párhuzamba hozható az eriksoni fejlődéselmélet nyolcadik 

szakaszával (Erikson 1959), a spirituális fejlődés pedig a fowleri hitfejlődési modell 5. és 6. 
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stádiumával (Fowler 1979). Tornstam szerint az idősek érzelemszabályozása hatékonyabb, 

mint a fiataloké, negatív érzéseiket eredményesebben kontrollálják és törekszenek érzelmi 

állapotuk relatív optimalizálására. 

Tornstam elméletének kritikai megközelítéseiben a mentális betegségek, többek között a 

depresszió gyakoriságának időskori növekedését szokták megemlíteni (Rajani-Jawaid 2015), 

ami megkérdőjelezi az időskori spirituális kiteljesedés folyamatának természetes 

bekövetkezését. Ez a további kutatásokra indító megállapítás teret nyit a túlnyomórészt idősek 

mellett dolgozó kórházi lelkigondozók tevékenységének, hiszen a lelkigondozás mind célja (az 

érzelmi elakadások feloldása), mind szakmai filozófiája (az emberben meglévő alapvető 

fejlődési képesség) alapján a természetes spirituális fejlődés katalizátora lehet.  

A fentiekben röviden vázolt módszerek integrálhatósága a magyarországi kórházi 

lelkigondozás eszköztárába ma még jellemzően csak az elméleti megfontolás szintjén 

fogalmazódik meg, mint lehetőség. Amint e rövid bemutatásból is kiderült, továbbgondolásra 

érdemes kérdés, hogy e módszertani repertoár gazdagítását hogyan tudják támogatni további, 

a segítő társ-szakmákból átvehető, ott már sikerrel alkalmazott módszerek vagy legalábbis azok 

egyes elemei.  E kérdés megválaszolása a kórházi lelkigondozás intézményesülési 

folyamatának is fontos továbblépése lehet. 

 

2.3.5 A hospice és a kórházi lelkigondozás kapcsolata 

 

A lelkigondozás kifejezést nem szakmai körökben említve, a lelkigondozás mibenlétét 

értelmező gondolatok kapcsán sokan a Magyarországon jóval ismertebb hospice fogalmát 

említik, mint kapcsolódási pontot.  

A legegyszerűsítő, a „lelkigondozás ugyanez, csak nem az élet végén” jellegű, félreérthető 

magyarázkodáson túl fontos lehet megvizsgálni a hospice szemlélet és gyakorlat illetve a 

lelkigondozás viszonyát.  

Az összefüggések és különbözőségek kifejtésére ugyanakkor jelen dolgozat keretei között csak 

korlátozott mértékben van lehetőségem. A hospice irodalmak tanulmányozása és a 

lelkigondozással való összevetés során két megközelítési lehetőség tűnt számomra 

célravezetőnek: a lelkigondozás esetleges helyének és ténylegesen megvalósult szerepének 

keresése a hospice ellátásban, valamint az életvégi ellátások gazdag kidolgozottságú 

módszertani elemeinek alkalmazási lehetősége a lelkigondozásban. 
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Az alábbiakban a terjedelmi behatároltság miatt csupán e két kapcsolódási pont elemzésére 

szorítkozom, a Kharón folyóirat felkérése alapján azonban a későbbiekben részletesebb 

ismertetést is közreadok majd. 

 

2.3.5.1 A lelkigondozás szerepe a hospiceban 

 

A hospice röviden megfogalmazva az életvégi palliatív ellátásnak keretet adó szemlélet, 

filozófiai alapokkal, szervezeti formákkal és interdisciplináris megközelítéssel (Hegedűs 

2017). 

Az Európai Palliatív Szövetség hivatalos állásfoglalása szerint a palliatív ellátás 

„azon betegek aktív, teljes körű ellátása, akiknek a betegségére a gyógyító kezelések már 

nincsenek hatással. A középpontban a fájdalomcsillapítás, a többi tünet enyhítése, illetve a 

szociális, lelki és spirituális problémák kezelése áll. A palliatív ellátás interdisciplináris 

megközelítésű; hatókörébe tartozik a beteg, a család és a közösség. Bizonyos értelemben a 

palliatív ellátás a legalapvetőbb gondoskodást jelenti: segítség a beteg szükségleteinek 

kielégítésében, akár otthon, akár a kórházban. A palliatív ellátás életigenlő, és a halált normális 

folyamatnak tekinti, amit se nem siettet, se nem késleltet. Célja a lehető legmagasabb 

életminőség megőrzése a halál pillanatáig.” (Radbruch et al. 2010) 

A fenti meghatározásban középponti helyen említik a lelki és spirituális problémák kezelését, 

sőt, későbbiekben kiemelik azok korai felismerését és kifogástalan értékelését is.  A „lehető 

legmagasabb életminőség” fogalmába értelemszerűen beletartozik a pszichoszociális és 

spirituális szükségletek kielégítése is, így a lelkigondozásban ez nélkülözhetetlenül hozzá 

tartozik  a minőségi életvégi ellátáshoz. 

A palliatív ellátás olyan teamet feltételez, amelyben különböző tudományokban és 

szakismeretekben megfelelően képzett szakemberek vesznek részt, akik szakértelmükkel 

hozzá tudnak járulni a beteg életminőségének javításához.  

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület szakmai irányelveiben (2002) a palliatív ellátó csoport 

kötelező alap-team tagjainak felsorolásában az alábbiakat találjuk:  

„mentálhigiénés szakember, aki a lelki problémák megoldásában jártas, és aki a feladat 

ellátására előírt szakmai képesítéssel rendelkezik (pszichiáter, pszichológus, lelkész, 

mentálhigiénés képzésben részesült egyéb diplomás” (Hegedűs 2002, 13) 

Az otthoni hospice ellátást biztosító személyzet tagjainak felsorolásában már megjelenik a 

„lelkigondozó” kifejezés, zárójelben felsorolva a pszichológus, lelkész, mentálhigiénés 

szakember szakmákat. 
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A palliatív ápolás folyamatának bemutatása (Hegedűs 2002, 50) külön tárgyalja a „lelki 

gondozás és kommunikáció” fogalmakat. 

A palliatív ellátásban dolgozó szakemberek kompetencia- és feladatkörének bemutatásában 

mind a pszichológus, mind a mentálhigiénés szakember eszköztárának ismertetésében szerepel 

a rogersi személyközpontú szemlélet (a szakmától függően rogersi személyközpontú terápia 

vagy segítő beszélgetés formájában).  Még az önkéntesek feladatkörében is megjelennek a 

meghallgatás, lelki támasznyújtás kifejezések. 

Külön részletes ismertetést találunk a „lelkész (lelkigondozó)” kifejezés alatt: 

„A hospice team teljes jogú tagja a lelkigondozó-lelkész, aki ökumenikus alapon végzi 

szolgálatát. Munkájához tartozik a betegekkel és a hozzátartozókkal való lelki foglalkozás. 

Nem csupán hitbeli kérdésekben nyújt segítséget, hanem a pasztorálpszichológia segítségével 

pszichés támogatást is ad. A hospice minden munkatársának is lelki támogatást nyújt.” 

(Hegedűs 2002, 60) 

A fenti ismertetés alapján elmondhatjuk, hogy a hospice ellátás elvi feltételeinek leírása kellő 

helyet és megfelelő szakmai megalapozottságot nyújt a modern lelkigondozói szemlélet 

jelenléte számára. 

A magyarországi hospice személyzet felépítésében (2014-es és 2015-ös adatok) ugyanakkor 

nem található a lelkigondozó kifejezés, a lelkigondozás jelenlétét a lelkész, a pszichológus és 

a mentálhigiénikus szakemberek és az önkéntesek tevékenységébe integráltan feltételezhetjük 

(Hegedűs 2017).  

A Magyar Hospice Alapítvány tájékoztatása (2018) szerint a hospice team tagjai között nincs 

jelen lelkész vagy lelkigondozó, a beteg kifejezett kérésére hívnak ugyan papot, de ez 

meglehetősen ritkán fordul elő és csak a katolikus szentségkiszolgáltatásra vonatkozik. 

A fenti szakemberek (lelkész, pszichológus, mentálhigiénés szakember, önkéntes) 

tanulmányaiban és esetleírásaiban ugyanakkor fellelhetjük a lelkigondozói szemlélet jegyeit: a 

jelenlét, a hallgatás, meghallgatás szerepét (Singer 2001, 2003), a lelki támogatást és a segítő 

beszélgetést (Benyó et al. 2017), a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi személyzet 

lelki kísérését (Gecse 2001). 

Ahogy Singer Magdolna, hospice és gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke írja: 

„Legtöbbször semmi más feladatunk nincs, mint kellő türelemmel és odaadással meghallgatni 

a beteg embert” (Singer 2003, 9). 

A hospice pszichológusi gyakorlatban ugyanakkor gyakran más értelmezésben jelenik meg a 

segítő beszélgetés, mint a lelkigondozói szemléletben, egyfajta, az életvégi kérdések felé 

irányított, tematikus beszélgetést jelent (Benyó et al.2017). 
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Markó Mária szociális munkás, a Magyar Hospice Alapítvány és a Budai Irgalmasrendi Kórház 

munkatársa szerint a jelenkori magyar gyakorlatban a hospice team valamennyi tagja végez 

valamilyen értelemben vett lelkigondozást, a heti teammegbeszélések pedig kifejezetten 

alkalmasak arra, hogy a testi ápolás kérdései mellett a lelki problémák is felvetődhessenek.  

Kalló Barbara, a Magyar Hospice Alapítvány egykori önkénteskoordinátora által közölt adatok 

arról tanúskodnak, hogy a hospice önkéntesképzés részeként megvalósuló, pszichológusok 

vezetésével tartott kommunikációs gyakorlatok tartalmaznak ugyan a megértő jelenlétre 

vonatkozó elemeket, de a rogersi nondirektív attitűd nem kifejezett része a képzési anyagnak. 

A jelenkori magyar gyakorlatban az otthoni hospice tevékenység százalékos megoszlása OEP 

adatokra támaszkodva Hegedűs Katalin  (2017) szerint 60 % az ápolás,20 % 

fájdalomcsillapítás, s csak mintegy 2 % a mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (hozzáteszem, 

hogy a lelkigondozás kifejezetten nem tanácsadás). Az okok között Hegedűs finanszírozási 

hiányosságokat és szemléletbeli problémákat vél felfedezni. 

A hospice személyzet felépítését mutató 2014-es és 2015-ös országos adatok (Hegedűs 2017) 

sem szerepeltetik a lelkigondozó kifejezést a felmért 1537 (2014) illetve 1648 (2015) 

munkatárs szakmai megoszlásában (a 30 (2014) illetve 32 (2015) lelkész szerepeltetése 

mellett). 

 

2.3.5.2 Lehetőségek a lelkigondozás számára 

 

A fentiek ismeretében a következő két kérdés vetődik fel a lelkigondozás és a hospice jövőbeni 

szorosabb együttműködését illetően: 

Van-e igény a lelkigondozó munkájára a hospice teamben, vagy a hospice munkatársak és 

önkéntesek szemléletében és gyakorlatában megvalósul az a fajta kísérés, amely a 

lelkigondozás propiuma? Vannak-e a lelkigondozói szemléletnek olyan jegyei, amelyek 

nincsenek jelen a hospice gyakorlatban és hozzájárulhatnak a haldoklók életminőségének 

javításához? 

Debrecenyi Károly István (1999B) egykori tanárom, az Országos Onkológiai Intézetben 

szerveződött első pszichoonkológiai munkacsoport alapító tagja kifejezetten a spiritualitást 

tartja a hazai hospice mozgalom életre hívó és megtartó belső erejének. 

Debrecenyi szerint a spiritualitás így nem csak a hospice ellátásban dolgozó lelkész 

munkájának ad keretet, hanem a hospice szellemiségű ellátás valamennyi résztvevőjének. 
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A haldoklás érzelmi terhének megosztása, enyhítése mellett különleges teret ad a 

lelkigondozásnak az az alapvető pszichés szükséglet, mely az egyént élete végén egyfajta 

összegzésre, értékelésre, számvetésre indítja. 

Kiemelkedő témánk szempontjából Gecse Attila, lelkigondozói szemléletű református lelkész 

szakmai tapasztalata, aki egyedülálló módon hét évig látott el hospice lelkészi feladatokat az 

Erzsébet Hospice Alapítványnál. Visszatekintésében (Gecse 2001) különválasztja az emberi, a 

lelkigondozói és a lelkészi feladatokat mind a betegek, mind a hozzátartozók és az 

egészségügyi személyzet gondozásában. A lelkigondozás számára is fontos tapasztalata szerint 

a betegek már az első találkozás után érzékelik a lelkigondozás különbözőségét a pszichológusi 

támogatástól és a lelkészi szolgálattól. Munkájában olyan speciális eszközöket is használ, mint 

a zeneművek vagy a hospice osztályra általa beköltöztetett állatok, mely módszerek 

alkalmazását az életvégi ellátások specifikus jellege tesz lehetővé. Hagyományos, terápiás 

jellegű kezelések esetén nehezen lenne elképzelhető ezen különleges eszközök (pl. madarak) 

jelenléte a kórházi osztályon.  

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a hospice gondozási tervében külön célcsoportként 

jelennek meg a hozzátartozók, így az elhunyt beteg hozzátartozóinak kísérése, a gyászmunka 

segítése kapcsán - a testi ellátásra koncentráló feladatok megszűnésével – kiemelkedhet, fontos 

teret kaphat a lelkigondozó szerepe: 

„A gyászolók lelkigondozása nem más, mint empátia, szótlan együttérzés a megtört 

szívűekkel” (Gecse 2001,8.) 

A lelkigondozó speciális identitásának és szemléletének önálló helyet adhat a hospice teamben 

az a szemlélet, mely szerint: 

„az elköszönő személy direkt kommunikációját és interaktivitását egyéni, személyes, indirekt 

jellegzetességek szövik át, melyek csak kognitív felismerő, értelmező és válaszoló 

viszonylásokkal nem, vagy csak részben, - olykor hibásan kezelhetők”  (Blaskovich-Iván 2001, 

147) 

Bár a Hospice Alapítvány tapasztalatai szerint a hospice betegek igen ritkán kérnek betegágyuk 

mellé lelkigondozót, de megkockáztatom azt a feltevést, hogy amennyiben a hospice team 

állandó tagjai között lenne lelkigondozó szakmai identitású szakember, speciális, a betegágy 

melletti aktív feladatokba nem bevonódó jelenléte lehetőséget adna a betegeknek az életvégi 

kérdések átgondolásra, a halálra és az elköszönésre való lelki készületre.  

A lelkigondozóval megosztható kérdések éppen ott kezdődnek, ahol az aktivitás kategóriái 

véget érnek, s ez az állapot éppen az aktív életből távozó életszakasz attribútuma. 



58 

 

Az integráció illetve specifikáció örök dilemmájának feszültségét érzékelhetjük abban a 

kérdésben, hogy mi előnyösebb a haldokló számára – ha a hospice team valamennyi tagja 

képzett az élet utolsó szakaszára jellemző lelki kérdéseinek kísérésében, vagy ha kifejezetten 

erre delegált lelkigondozók válnak elérhetővé erre a feladatra. Meglátásom szerint a legjobb a 

két megoldás integrálása, mely lehetőséget ad a betegnek felmerülő feszültségei azonnali 

enyhítésére de adott esetben egy-egy kérdés mélyebb, szakember kísérésével történő 

átgondolására is. A lelki kérdések, elakadások felismerésére kellően érzékenyített teamtagok 

pedig jelzőrendszeri funkciót is láthatnak el a lelkigondozás számára, ehhez azonban 

szükséges, hogy maga a lelkigondozó tájékoztathassa őket szakmai kompetenciaterületeiről. 

Tisztában vagyok ugyanakkor azzal is, hogy egy lelkigondozó hospice teamben történő 

alkalmazása nem csupán elméleti vagy szakmai, hanem financiális kérdés is. 

Az alábbiakban röviden felsorolok olyan területeket, amelyeket kifejezetten  egy hospice 

lelkigondozó kompetenciaterületébe sorolhatónak tartok: a „rossz hír közlés” feldolgozásának 

kísérése, életút feldolgozás, halál elfogadásának stádiumaiban történő kísérés, a 

betegségfolyamatban megélt veszteségek kezelése, a meghalás méltóságának támogatása, az 

elköszönés rítusának megszervezése és lebonyolítása, kliens saját lelkipásztorának értesítése, 

a lelki és spirituális problémák felismerése, spirituális szükségletek kielégítése, bűntudat és 

hitbeli félelmek kezelése, a személyzet mentálhigiénéje, a team tagjainak lelki kísérése, a 

gyászfeldolgozás segítése, etc. 

Összességében úgy gondolom, hogy bár a jelenlegi gyakorlatban a lelkigondozó nem tagja a 

jelenleg is jól működő hospice teameknek, de munkájával nagyban hozzájárulhatna az életvégi 

ellátás minőségi megvalósításához. 

 

2.3.5.3 A hospice szemlélet és gyakorlat lelkigondozásban használható elemei 

 

A lelkigondozás és a lelkigondozói gyakorlat módszereinek a hospice szemléletben való 

megjelenése mellett érdemes fordítva is feltennünk a kérdést – a hospice módszertan és 

működésmód mely elemei lehetnek hasznosak a lelkigondozói gyakorlat számára? 

A lelkigondozás jövőbeni fejlődésére vonatkozó módszertani javaslatokat a 2.3.4 fejezetben 

tárgyalom, itt csak röviden térek ki a kifejezetten a palliatív életvégi ellátások módszertanából 

átvehető elemekre. 

Első megközelítésben példaértékű lehet az az elméleti alapjaiban is kidolgozott 

együttműködés, amely a hospice személyzet interdiszciplináris teamjének tagjai között 

megvalósul.  
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Felvetődhet a kérdés, hogy amennyiben a hospice teamekben a team valamennyi tagja 

érzékenyítve van a lelki problémák felé való nyitottságra, nem lehetne-e az itt megvalósuló jó 

példa nyomán hatékonyabban elterjeszteni a lelkigondozói szemléletet a gyógyító jellegű 

osztályokon. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt a tényt, hogy míg a hagyományos 

gyógyítás célja az egészség és a munkaképesség visszaállítása, addig a hospice deklaráltan 

elengedi ezen célokat és az életminőség javítását tűzi ki feladatául. A mai kor 

egészségparadigmáiban ugyanakkor még mindig kevéssé van jelen a lelki egészség mint fontos 

szegmens, mint a munkaképesség egy fontos helyreállító faktora. Az életvégi „életminőség 

javításába” könnyebben beilleszthető a lelki egyensúly szerepe. 

További fontos tanulság a lelkigondozás számára az a hospice ellátásban megvalósuló, integrált 

gero-thanatológiai szemlélet, mely az emberi élet utolsó szakaszát a szomatikus-pszichés-

szociális-spirituális aspektus egységében vizsgálja (Blaskovich-Iván 2001). Ez a fajta 

holisztikus szemlélet lehetőséget ad a testi, lelki és pszichés tünetek folyamatos egységben 

látására és átfogó kezelésére. A lelkigondozás egészségügybe való integrációja szempontjából 

is ez az a vágyott szemléleti keret, melynek részletes gyakorlati kidolgozása az egészségügyi 

személyzet és a lelkigondozók közös feladata. Egy egyszeri példával szemléltetve: az időskori 

kiszáradás tünetei lehetnek mentális jellegű hanyatlások, a megfelelő kezelés (szájon illetve 

infúzión át történő folyadékbevitel) elutasításának ugyanakkor lehetnek olyan lelki okai (pl. 

rejtett halálvágy), melyek felismerésében, megértésében és kezelésében az egészségügyi team 

a lelkigondozó segítségét kérheti. Természetesen a testi-lelki-pszichés működések 

összefüggésében vannak ennél árnyaltabb, kevésbé megmagyarázható együttjárások, melyek 

nem mindig támaszthatóak alá egyértelmű kutatási eredményekkel (pl. az élet elengedésének 

pszichés illetve lelki folyamata – saját tapasztalataim szerint sokan csak akkor tudnak 

meghalni, ha egy pillanatra minden „itt-tartó” kapcsolat, hozzátartozó elhagyja a beteg 

szobáját.) 

A gerontológiai ellátásban megvalósuló integrált ellátás a gyógyszeres kezelés mellett 

magában foglalja a testi ápolást, a mozgáskészség megtartásának elősegítését, az érdeklődés és 

a szellemi tevékenységet serkentését, az érzelmi reakciók követését, a társas kapcsolatok 

tartásának biztosítását és a hitéleti igények kielégítését is (Blaskovich-Iván 2001). Mindez nem 

csupán a lelkigondozás szerepét hangsúlyozza az életvégi ellátások megtervezésében, de 

alkalmas elméleti ás gyakorlati hátteret nyújt a lelkigondozás egészségügybe történő 

integrálódási törekvései számára. 

A fejezetben tárgyalt témák összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a hospice szemlélet és 

gyakorlat illetve a lelkigondozás kölcsönös, mindkét fél számára gyümölcsöző 
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együttműködése sem az elmélet, sem a gyakorlat szintjén nincs még kellően kidolgozva, így 

mind szakmai, mind intézményesülési szempontból sok jó, feltáratlan lehetőséget jelent a jövő 

szakemberei számára. 

 

2.4  Lelkigondozás az egészségügyben 

 

2.4.1 A lelkigondozás hatékonyságát és az egészségügyben betöltött szerepét vizsgáló 

kutatások 

 

Az amerikai kórházak palliatív osztályain a lelkigondozók a palliatív ellátó team integráns 

részét képezik (Weissman 2009). A palliatív ellátás hiányában fontos érzelmi és spirituális 

támogatást jelentenek  a betegek és a hozzátartozók számára (Flannelly et al. 2012). Flannelly 

szerint ugyanakkor sajnálatosan kevés az olyan kutatások száma, amelyek a lelkigondozói 

szolgálat hatékonyságát vizsgálják. Az egyik ilyen kutatás a betegek szorongásának 

csökkenését mutatta ki a lelkigondozók munkájával összefüggésben (Iler et al., 2001) , egy 

másik tanulsága szerint a lelkigondozás segített a spirituális distresszel való megküzdésben 

(Bay et al. 2008).  

A lelkigondozóknak fontos szerepük lehet abban, hogy a betegek és hozzátartozóik 

alapvetőnek tartott életértékeikkel kongruens döntéseket hozhassanak betegségük-egészségük 

kérdéseinek viszonylatában. Így pl. az emberek többsége számára fontos, hogy terminális 

betegsége esetén lehetősége legyen otthonában elköszönni az élettől, számos amerikai kutató 

szerint a legtöbben mégis egy kórházi osztályon halnak meg (Gurneir 2007; Hansen 2002; 

Mitcher 2005).  Flanelly 3585 kórházra kiterjedő kutatásának eredményei szerint azon 

kórházakban, amelyekben kórházi lelkigondozói szolgálat működik, szignifikánsan csökken a 

kórházban történő elhalálozások száma és nő a kórházi helyett a hospice ellátást igénylők köre. 

Más szavakkal kifejezve, a haldokló betegek lelki szükségleteinek kielégítése hozzásegíti őket 

betegségük terminális fázisában olyan döntések meghozatalában, mely az ilyen esetekben 

megkérdőjelezhető eredményességű aktív kórházi ellátás helyett az otthonukban, illetve 

palliatív ellátás mellett történő ápolás választásához vezethet.  

A humanitárius szempontok mellett ezen eredmények a lelkigondozás kórházi 

költséghatékonyság növelő hatására is engednek következtetni. Balboni rákos betegek körében 

végzett felmérése szerint ebben az összefüggésben a betegek életük végén felmerülő spirituális 
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igényeinek kielégítése fordított arányban van az igényelt orvosi ellátással és az ellátás 

költségeivel is (Balboni 2011). Nem elhanyagolható az a tényező sem, hogy a betegek és 

hozzátartozók pszichés és spirituális megtámogatottsága jelentős tényezője lehet a kórházi 

szolgáltatással való elégedettségnek (Astrow 2007).  

A lelkigondozás iránti igény felmérését célozta meg Mako 2006-ban végzett kutatása egy 

palliatív osztály végstádiumú rákos betegeinek körében (Mako 2006). A megkérdezettek 88 

%-a igényelte a lelkigondozó látogatását, s az igénylők mintegy fele elvárásai közt elsősorban 

– a rogersi lelkigondozói irányzat módszertanával egybevágóan – a jelenlétet, a meghallgatást 

és a kísérést jelölte meg. 

A kórházi dolgozók között végzett felmérések keretében azt vizsgálták, hogy milyen 

kérdéseket utalnak az egészségügyi munkatársak a lelkigondozók kompetenciakörébe. A 

spirituális és érzelmi támogatás mellett a nehéz döntések meghozatala és az élet végével 

kapcsolatos kérdések szerepeltek az első helyeken megnevezett indikátorok között (Galek et 

al. 2009; Flannelly 2005). 

 

2.4.2  A kórház mint a lelkigondozás befogadó közege 

 

Klessmann (2002) gyakran idézett metaforája szerint a kórházi lelkigondozás az egyház és a 

kórház közti köztes térben helyezkedik el. A dolgozatom elméleti fejezetében bemutatott 

történeti fejlődés kellően érzékeltette a lelkigondozás egyházi kötődésének egyes aspektusait. 

Szükségesnek tartom ugyanakkor röviden bemutatni azt az összetett viszonyrendszert is, amely 

a lelkigondozásnak a kórházzal mint befogadó közegével való kapcsolódását meghatározza. 

Klessmann a betegek lelkigondozásától a kórházi lelkigondozásig tartó útnak nevezi azt az 

integrálódási folyamatot, amelynek köszönhetően a lelkigondozás a kórház szerves, de önálló 

részévé válhat. Fenntartja ugyanakkor azt az álláspontot, mely szerint a lelkigondozás számos 

okból kifolyólag mindig is idegen test marad a kórház szervesen működő egységében. Siegrist 

(2002) a lelkigondozás kórházon belüli helyzetét a kórházszociológia szemszögéből vizsgálva 

kérdésesnek tartja, hogy a lelkigondozói tevékenység valódi teammunkává válhat-e az 

intézményekben, hangsúlyozva, hogy a lelkigondozás különleges ereje éppen küldetésének 

önállóságában és függetlenségében van. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a lelkigondozás integrációját kérdésessé tevő 

legalapvetőbb motívumokat. 
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A kórház hierarchikus meghatározottságú orvosi-technikai intézményébe nehezen illeszthető 

bele egy olyan tevékenység, amely kimondottan a betegség és egészség szubjektív tényezőit 

célozza meg. Bár számos kutatás kísérletet tesz rá (lásd dolgozatom 2.4.1 fejezetét), de nehezen 

vezethető le objektív adatokkal a lelkigondozás hatékonysága egy célszerűség és 

gazdaságosság szerint felépített intézmény számára.  

A kórházi rendszer működési szabályai elsősorban a munkafolyamat gördülékeny szervezését 

segítik elő, így a lelkigondozó teambeli szerepét meghatározza, hogy a betegek szubjektív jól-

létének szószólóiként, az érzelmi munka fontosságának képviselőjeként folyamatosan egy 

kevésbé célirányos működésmódért kell küzdeniük.  

Bár a lelkigondozó elfogadottsága a kórházi személyzet körében hozzájárul a lelkigondozás 

sikerességéhez, de a rendszerbe nem teljesen integrált hivatásos személyként könnyebben 

felhívhatja a figyelmet a rendszertől idegen, de fontos szempontokra. 

Ez a speciális teamen belüli helyzet, mely egyszerre írható le a beilleszkedés és a kívülállás 

fogalmaival, specifikus adottságokat igényel a lelkigondozó részéről. Képesnek kell lennie 

többek között a párbeszédre és az együttműködésre más (természettudományos) paradigmák 

által meghatározott szakmai csoportokkal, a lelkigondozás ügyének komplex képviseletére a 

kórházi hierarchia különböző szintjein, a rugalmas közvetítésre klienseik és az egészségügyi 

team tagjai és mindkét csoport érdekei között, a határok képviseletére és átlépésére az egyház 

és a kórház struktúrái között. 

A kórházi munka kommunikatív dimenzióját előtérbe helyezve ugyanakkor arra kell 

törekednie, hogy ne váljon a gyógyulás szubjektív dimenzióinak és a személyközpontú 

kommunikációnak kizárólagos képviselőjévé, hiszen igen kedvezőtlen lenne a holisztikus 

szemléletű betegellátás nézőpontjából a testi és a lelki szinten történő gyógyítás további 

polarizálódása. Ennek érdekében nem csak az orvosok, nővérek érzékenyítésén kell dolgoznia, 

hanem keresnie kell más, az egészségügybe integrált társszakmákkal, mint például a szociális 

munkával való együttműködés lehetőségeit. Az alábbiakban példaként röviden felvázolom a 

lelkigondozás és a kórházi szociális munka illeszkedésének néhány aspektusát. 

 

2.4.3 A lelkigondozás és a kórházi szociális munka 

 

A kórházi szociális munkás a szociális szakma képviseletében a lelkigondozóhoz hasonlóan 

peremhelyzetben végzi hiánypótló tevékenységét az egészségügyi intézményekben. Az 

intézményesülés nézőpontjából sokan a lelkigondozás „nagy testvér”-ének tekintik a kórházi 
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szociális munkát, a kifejezés jelzi, hogy a szociális munka sok szempontból előbbre jár az 

elismertség és integráltság tekintetében. Önálló kutatási feladat lehetne a két szakterület 

fejlettségének és fejlődési útjának összevetése, az alábbiakban csupán a két szakma 

illeszkedéseinek felvázolására szorítkozom. 

Munkaköri átfedések 

Az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesületének tájékoztatója18 

szerint a kórházi szociális munkások szerteágazó feladatkörének része a lelki segítségnyújtás 

és a segítő beszélgetés is. A kórházi szociális munka aktuális helyzetét bemutató, tíz év 

elteltével megismételt kutatások (Vajda 2015, Magyar 2004) az érintettek feladatköreit 

részletező kérdésében 19 tevékenységi kört említenek. Ezek közül mindössze egy, a „közvetlen 

segítő tevékenység” lehet átfedésben a lelkigondozás alapfeladatával. Vajda 2015-ös 

felmérésének ismertetésében ugyan nem részletezi, hogy mit ért közvetlen segítő tevékenység 

alatt, ennek tartalmára csak Magyar 2004-es felmérésének kifejtő tevékenységleírása alapján 

következtethetünk: 

 „közvetlen segítő tevékenység (esetmenedzselés) pl. segítő beszélgetés, betegvezetési 

feladatok, krízisintervenciós eljárások, kapcsolatépítés családokkal” (Magyar 2004, 59. 3. 

táblázat).  

Ugyan a közvetlen segítő tevékenység mindkét kutatás eredményei szerint a hat leggyakoribb 

feladat között szerepel, de a fenti kifejtő felsorolás sokféle érintett tevékenysége nem teszi 

lehetővé, hogy ez alapján becsüljük meg a lelkigondozók feladatkörével átfedésben levő 

feladatok előfordulását a szociális munkások napi gyakorlatában. Vajda szerint ugyanakkor az 

ellátandó feladatkör nagysága nem kedvez az elvégzett munka eredményességének, ez alapja 

lehet a szociális munkások és a kórházi lelkigondozók feladatmegosztáson alapuló 

együttműködésének. 

Meglepő módon a két említett kutatás tartalmaz olyan adatokat is, amelyből a fordított irányú 

kompetenciaterület-átfedés is érzékelhető: a 2004-ben elvégzett felmérési mintába a szociális 

szakma képviselőiként bekerült három olyan lelkész illetve lelkigondozó, akik lelkigondozói 

munkájuk mellett szociális feladatokat is magukra vállalják. 

Szociális munkások és lelkigondozók együttműködése 

Lelkigondozói teamben dolgozó szociális munkások tapasztalatai szerint (itt kell elmondanom, 

hogy eddig csupán két ilyen szakemberrel találkoztam) a lelkigondozókkal való jó 

együttműködés szűrőfunkciót láthat el a kliensek körében: az egymás munkáját jól ismerő 

                                                 
18 http://www.eudszm.hu/adat/dw/fajl_211.pdf, letöltés ideje 2018. február 22. 

http://www.eudszm.hu/adat/dw/fajl_211.pdf
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szakemberek kompetenciahatáraikat felismerve kölcsönösen továbbadhatják egymásnak a 

betegeket. Egy egészen konkrét példa: a Budai Irgalmasrendi Kórház lelkigondozói teamjének 

szociális munkás tagja felismeri a lelkigondozást igénylő problémákat, a lelkigondozók pedig 

felhívják figyelmét a szociális segítségre szoruló betegekre. Ez az együttműködés mindkét 

oldal számára hasznos, hiszen mentesülnek a nagyobb szakmai jártasságot igénylő veszélyes 

határátlépésektől.  

A kórházi szociális munkások helyzetét elemző, fentebb említett kutatások (Magyar 2004, 

Vajda 2015) vizsgálják a más szakmák képviselőivel való munkakapcsolatot is. Meglepő 

módon az eredmények között nem kerül említésre a lelkigondozóval való kapcsolat, csak a 

kórházlelkész. A kutatást bemutató tanulmányokból nehezen kikövetkeztethető, hogy a kérdés 

feltétele adott-e lehetőséget önálló válaszok megjelölésére, valószínűbb, hogy az előre 

megadott kategóriákból választhattak (melyek között vélhetően nem szerepelt a lelkigondozó), 

esetleg volt lehetőség az előre megadottokon kívül mást is beírni. A kórházlelkész viszont, aki 

a protestáns egyházakban gyakran azonos a lelkigondozóval, a harmadik helyen szerepel azon 

nem egészségügyi, külső kapcsolatok között, akiket a szociális munkások említenek (a 

pszichológus és a jogász után). Ez leginkább eseti együttműködést jelent, a válaszadók kb. 10 

%-a áll rendszeres kapcsolatban a lelkésszel. Ezen adatok a két felmérés között eltelt tíz évben 

nem változtak.  

Mivel mind a szociális munka, mind a lelkigondozás professzionalitásának fontos eleme az 

interdiszciplináris együttműködés, talán nem alaptalan azt feltételeznünk, hogy kívánatos lenne 

a két szakterület jövőbeni szorosabb együttműködése. Ez nem csupán a ellátási területek jobb 

elhatárolódását és a határátlépést igénylő feladatok csökkenését hozhatná magával, de a két 

szakterület hasonló fejlődési útja és az egészségügyben való perifériás helyzete miatt is 

elősegíthetné a jobb integrálódást és elismertséget.  

A kórházi szociális munka helyzetét elemző fenti kvantitatív tanulmányok adatait és szerzőit a 

jövőben jobban megismerve talán hozzájárulhatok ezen együttműködés szorosabbá válásához 

azáltal, ha lehetőség nyílik a két különböző szakterületen folytatott kutatások eredményeinek 

összevetésére, az illeszkedés esetleges hiányossága esetén pedig egy hasonló felépítésű 

kvantitatív kutatás elvégzésére a lelkigondozók körében. 
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2.4.4 Lelkigondozás a köztes térben19 

 

Bár dolgozatom több pontján érintem, mégis témám szempontjából szükséges bővebben 

meghatározni a klessmanni köztes tér fogalmát (Klessmann 2002, 2008). 

A klessmanni „Zwischenraum” fogalma támpontot adhat a kórháziban dolgozó lelkigondozó 

számára, hogy meghatározza az intézményben, az egyházban és a gyógyítás folyamatban 

elfoglalt helyét, ezáltal hordozhatóvá válnak számára ellentmondásokkal teli helyzetének 

feloldhatatlan feszültségei. Ezek a határhelyzetben való létből adódó feszültségek nem csupán 

nagyfokú rugalmasságot és önállóságot kívánnak az érintettektől, hanem a küldetés 

betöltéséhez és a fejlődéshez szükséges lehetőségeket is hordoznak. 

Az intézményi feszültségek elsődleges színtere a kórház mint természettudományos és 

gazdaságossági alapokon szerveződő bürokratikus intézmény, mellyel szemben a 

lelkigondozás rugalmasabb, spirituális alapokra helyezett tevékenysége hozzájárulhat az 

egészségügyi ellátás emberi arcának megőrzéséhez. (A kérdéskört bővebben az 1.4 fejezetben 

fejtem ki.) 

A lelkigondozó feladatát egyházi megbízásból végzi a kórház állami intézményében. Egyik 

intézmény sem érzi igazán magáénak (ld. 3.4.2 fejezet), s a kettős elvárásrendszer gyakran 

egymásnak ellentmondó kritériumok elé állítja a lelkigondozót. A két rendszerhez való tartozás 

nehézzé teszi a szakmai és szolgálati felügyelet szintjeinek harmonizálását is. 

A lelkigondozásnak így igen fontos feladata önálló arculatának és kompetenciahatárainak 

megteremtése, enélkül könnyen peremhelyzetbe kerül mindkét intézményben és feladata a 

vallási feladatok ellátására és a haldoklók lelkigondozására szűkül.20 

A lelkigondozó, mint olyan személy, akinek van ideje a lelki problémák, nehézségek, 

konfliktusok meghallgatására, gyakran kerül a betegek és az egészségügyi személyzet közötti 

közvetítő szerepbe. Ez a helyzet gyakran belső feszültségeket okozó lojalitáskonfliktust 

teremthet, de magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy az orvosok, nővérek jobban 

megértsék betegeik helyzetét, esetleges ellenállását, illetve hogy a betegek a lelkigondozó 

közvetítése segítségével együttműködőbbé, megértőbbé váljanak. Fontos ugyanakkor a 

lelkigondozó önálló szakmai identitásának megóvása szempontjából, hogy megőrizze belső 

függetlenségét és az együttérzésben is kívülálló szerepét. 

                                                 
19 A köztes tér fogalmának kifejtésében támaszkodom dr. Egri László képzéseinken tartott előadásainak és 

szóbeli közléseinek eddig meg nem jelentetett tartalmaira is. 
20 Köszönet dr. Egri Lászlónak ezen gondolatsora megosztásáért.  
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A személyközpontú lelkigondozás mint szakmai alapparadigma magában hordozza a 

szakmaiság és érintettség szembenállásának feszültségét, hiszen nem tud hitelesen a beteg 

mellé állni az a lelkigondozó, aki érzelmi szinten nem érintődik az együttérzés folyamatában. 

A szakmaiság és a bevonódás kellő egyensúlyának megtalálása állandó önreflexiót és 

szupervíziós segítséget igényel. 

A lelkigondozás spirituális alapfeladatát érintő gyakorlati teológiai feszültség a tágan 

értelmezett missziós küldetés (Isten szeretetének hirdetése) és a személyközpontú partnerség 

ellentmondásaiban rejlik. Ahogyan dolgozatom történeti részében bemutattam, a 

kapcsolatközpontú szemléletben működő lelkigondozó lemond a missziói küldetés direktív 

elemeiről, belül ugyanakkor megéli az eszköztelenségből adódó vallási és emberi 

feszültségeket. Ide kötődik némiképp az erő és erőtlenség ellentmondásának átélése is, hiszen 

a tehetetlenség megtapasztalása gyakran hatékonyabbnak tűnő direktívebb eszközök felé viszi 

a lelkigondozót. 

 

3 A kutatás 

 

3.1 A kutatás elméleti és módszertani alapjai 

 

3.1.1 Kutatás és lelkigondozás 

 

Sokak számára a kórházi lelkigondozói munka gyakorlati és életközeli jellegéből adódóan 

inkongruens a kutatói megközelítéssel. A gyakorlatban praktizáló amerikai lelkigondozók 

számára teológiai és személyiséglélektani tanulmányaik mellett is kihívást és leginkább külső 

kötelezettséget jelent a kutatási tevékenység integrálása a lelkigondozói portfólióba (Kelly 

2014). Számos szerző  megközelítésében (Myers 2014) azonban a lelkigondozás szakmai 

fejlődéséhez, növekedéséhez és fennmaradásához elengedhetetlen a kutatási lehetőségek és 

kapacitások bővítése e téren. A lelkigondozás térnyerése szempontjából élenjáró angolszász 

területeken így az utóbbi évtizedekben határozott fejlődésnek indult az interdiszciplináris 

szakmai dialógus a kórházi lelkigondozók és más tudományterületek (egészségügy, 

pszichológia, szociológia) képviselői között.  

A lelkigondozói témájú kutatások jelentősége nem csupán abban áll, hogy igazolják a 

lelkigondozás fontos és megkülönböztetett hozzájárulását a betegek és az egészségügyi 
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személyzet testi-lelki egészségéhez és jól-létéhez valamint a szervezet egészségesebb 

működéséhez, hozzájárulva ezáltal a lelkigondozás intézményi szintű és társadalmi 

elfogadottságához. Kelly szerint (Kelly 2014) az ily módon reflektált élmények lehetővé teszik 

a hivatás és a gyakorlat új látásmódját és értelmezését, aminek köszönhetően a lelkigondozók 

biztosabb szakmai identitással képviselik és kommunikálják munkájuk jelentőségét és szerepét 

az egészségügyi intézményben és a társadalomban. Meglátásom szerint ez egy cirkuláris 

identitáserősítő folyamat kezdete lehet, hiszen az új impulzusok által  folyamatosan erősödő 

szakmai identitás mind a kiégés megelőzésének mind a szakma további térnyerésének 

elengedhetetlen személyi feltétele. A lelkigondozás intézményi szintű elfogadottságának 

legfontosabb szubjektív hatótényezője az ügyet képviselő személyisége és magabiztossága. 

A kérdést az ellenkező oldalról megközelítve, a túlzott gyakorlati szemlélet, az ellátandó terület 

végeláthatatlansága (Magyarországon nem ritka az egy lelkigondozóra eső 400 fős betegszám) 

érthető módon kiszorítja a szakmai továbbképzésre, kutatásra, szupervízióra vagy intervízióra 

fordított lehetőségeket és időt, s így indirekt módon a túlterheltség, identitásvesztés és szakmai 

elbizonytalanodás, elmagányosodás által a lelkigondozás hatékonysága ellen hat. Ahogy az 

interjúk eredményei is mutatják, a legnehezebb ebből a szempontból a nagy ágyszámú 

intézményekben egyedül tevékenykedő lelkigondozók szerepe, akik csak saját 

kezdeményezésük és szabadidejük terhére létesíthetnek megtartó szakmai kapcsolatokat. Azon 

intézményekben, ahol több lelkigondozó teammunkában, egy vezető irányításával végzi 

munkáját, a vezető szerepe kiemelkedő azon intézményi garanciák meghatározásában, melyek 

lehetővé, sőt kötelezővé teszik a munkatársak szakmai képzését és kapcsolatépítését az 

esetmegbeszélések, konferenciák, kutatási pályázatok munkaköri tevékenységekbe integrálása 

által. 

Fontos tehát a lelkigondozók és a lelkigondozói szolgálatok vezetői számára is meggyőző 

érveket felhozni amellett, hogy a lelkigondozói témájú kutatások hosszú távon a gyakorlat 

számára is megtérülő befektetést jelentenek. Amennyiben  a lelkigondozás képes túllépni a 

túlterheltségből adódó sürgős feladatok ellátására koncentráló rövidlátó szemléletén, 

hozzáférhetővé válnak számára a tudományos megalapozottság esszenciális eredményei. A 

gyakorlat nézőpontjából közelítve, a  kórházi lelkigondozás klientúrájának egyik specifikuma, 

hogy ritkán van lehetőség a lelkigondozás hatékonyságának gyakorlati megfigyelésére. A 

betegek elhagyják a kórházat, sokukkal csak egy-két alkalommal találkozik a lelkigondozó, 

hosszabb kísérési folyamatokra csak a krónikus osztályokon nyílik lehetőség. Az 

elégedettséget és a lelkigondozói beszélgetések jól-létre való hatását vizsgáló kutatások így 
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betölthetik a szakmai minőség fenntartásához és a szolgálat folyamatos fejlesztéséhez, az 

esetleges hibás működések javításához szükséges feedback szerepét. (Kelly 2016) 

A kutatásközpontú egészségügyi szektor munkatársai ugyanakkor más szemlélettel tekintenek 

azon, velük együttműködésre törekedő társzakmák képviselőire, akik kellő tudományos 

megalapozottságot tudnak felmutatni szakmai tevékenységük hátterében. 

Rendszerszintű összefüggésben nézve az egészségügyi közegbe integrálódni próbáló 

lelkigondozás helyzetét megállapíthatjuk, hogy a tudományos megközelítésre alapuló 

egészségügyi szektorban nincs hitele annak a gyakorlatnak, amely nem tudja tudományos 

adatokkal igazolni létjogosultságát és hatását. Tudományos megalapozottság nélkül aligha 

várható ugyanakkor a gazdasági és politikai döntéshozók olyannyira szükséges támogatása, 

mely nagyban stabilizálhatja a jövőben a magyarországi lelkigondozás jelenlegi, az egyházi 

támogatottságtól erősen függő helyzetét. Így vitathatatlan, hogy a lelkigondozás 

professzionális profilját javító kutatási eredmények megosztása az egészségügyi szolgáltatás 

szakmai és gazdasági vezetőivel messzemenő pozitív következményekkel járhat. 

 

3.1.2 A kutatás célja 

 

A disszertáció legfontosabb célja elsősorban a jelenlegi helyzet feltérképezése, a kórházi 

lelkigondozás kulcsfogalmainak és intézményesültségi állapotának bemutatása a jelenlegi 

struktúrák átláthatósága és fejlődése, fejlesztése érdekében. Mivel a magyar lelkigondozás 

helyzetéről még nem készült átfogó felmérés, kutatásom reményeim szerint önálló, új 

eredményekkel szolgál majd a lelkigondozói intézményrendszer működésének és 

szerveződésének bemutatása terén. Fontos gyakorlati haszna lehet mindennek, hogy a 

lelkigondozók el tudják helyezni magukat és intézményüket az országos ill. nemzetközi 

színtéren, felmérhetik növekedési, további intézményesülési lehetőségeik választható irányait 

és eszközeit. Reményeim szerint így munkám katalizálhatja is az általam vizsgált 

intézményesülési folyamatot azáltal, hogy áttekinthetőbbé, érthetőbbé és lemásolhatóvá teszi 

mindazon struktúrákat, melyekben ma a kórházi lelkigondozói szakmai tevékenység történik. 

Konkrét segítséget jelenthet a szakma képviselőinek a hasonlóan működő intézményekben 

dolgozó lelkigondozók szervezeti struktúrájának, munkaköri leírásainak, tevékenységi 

súlypontjainak és fejlesztési terveinek megismerése. A lelkigondozói paradigmák és 

kulcsfogalmak összefoglaló bemutatása egyrészt a szakma külső fórumokon történő 
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bemutathatóságát és elfogadtatását szolgálja, valamint a kevés szakirodalomra támaszkodó 

lelkigondozóképzés szakanyagainak bővítését is lehetővé teszi. 

 

3.1.3 A kutatás menete 

 

A kutatás megtervezésében és az interjúk kérdéssorainak elkészítésében egy három fős team 

működött együtt vezetésemmel (dr. Török Gábor, Járay Márton), két külső szupervizor (dr. 

Pethesné dr. Dávid Beáta,  Szabó Tünde) észrevételeit felhasználva. A team felépítése 

interdisciplináris szempontokat követett: tanár, lelkész, lelkigondozó, kórházi lelkigondozói 

végzettségeink mellett két különböző egyházat képviseltünk. A munkánk ellenőrzésére felkért 

szupervizorok egyike kvantitatív, a másik kvalitatív kutatásokban gyakorlott szakember volt, 

mindketten szociológusi alapvégzettséggel. A kapcsolathálózati kutatásba újabb két 

szakembert (Lukács Ágnes, Lukács Gergely) vontam be, ilyen jellegű kutatásban szerzett 

szakmai tapasztalatokkal illetve az informatikai háttértudás biztosítására. 

 

Az interjú szerkezete és kérdései hosszas, több hónapos együttműködés és tervezőmunka során 

születtek meg.  

 

Kiindulópontom az intézményesülés mérésére kialakított paraméterekre támaszkodott, ezek 

meglétét szerettem volna vizsgálni. 

Az eredeti célom az volt, hogy felmérjem, hogy kik, hol, milyen végzettséggel, milyen 

szemléletben és milyen kapcsolatrendszerben végeznek ma Magyarországon kórházi 

lelkigondozói munkát. 

Az eredeti célkitűzés igen nagyratörő volt, teljes körű felmérést céloztam meg, hamar 

szembesültem azonban azzal a nehézséggel, hogy egy teljes körű felmérés már olyan szintű 

szervezettséget és intézményrendszert kíván, ami a szakma jelenlegi intézményesültségi 

állapotában nem áll rendelkezésre. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy nem létezik még 

olyan szintű szervezeti felépítettség ezen a szolgálati területen, ami lehetővé tenné, hogy 

eljussunk valamennyi kórházi lelkigondozóhoz. Nem, illetve csak töredékesen léteznek  

szakmai címlisták, nehezen behatárolható maga a szolgálati terület is, sokan sokféle státuszban 

(ill. státusz nélkül) és elnevezés alatt végeznek kórházi lelkigondozói feladatokat. 

Első feladatom a szakmai team közreműködését kérve így az volt, hogy definiáljuk magunk 

számára, hogy ebben a kutatásban kit tekintünk kórházi lelkigondozónak. 
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3.1.4 A kórházi lelkigondozó kutatási definíciója 

 

Ahogy korábban említettem, ma Magyarországon sokan és sokféle szervezeti módon végeznek 

az egészségügy területén lelkigondozói tevékenységet.  

A kórházi lelkigondozásnak számos meghatározása létezik (ld. 1.1 és 2.3.3 fejezet), mi első 

megközelítésben egy funkcionális meghatározásra törekedtünk, ami illeszkedik a kutatás 

céljához, az egyházi álláspontokhoz és a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének 

képzési alapkoncepciójához (teológiai alapképzettségre épített szakirányú továbbképzés). Az 

érintettek körében végzett elővizsgálatok, szúrópróbaszerű beszélgetések eredményeképpen 

ezen a ponton is hamar szembesültem azzal, hogy az intézményesültség jelen állapota nem 

teszi lehetővé a megfelelő képzettség meglétének, mint kritériumnak fenntartását a kutatás 

célcsoportjának kiválasztásában. A megfelelő képzettség megléte így bekerült a kutatási 

kérdések közé. 

Felmerültek bennünk olyan lehetőségek is, amelyek az érintettek önmeghatározására építettek 

volna, azaz hogy azok kerüljenek bele a kutatásba, akik kórházi lelkigondozónak vallják 

magukat. Ez azonban azért nem tűnt célravezetőnek, mivel a különböző egyházakban eltérőek 

az erre a szolgálati területre használt kifejezések (a protestáns egyházakban kórházlelkész a 

hivatalos terminus), sőt, a katolikus egyházban vannak olyanok, akik szerint egyedül Krisztus 

a lelkigondozó, ők maguk csupán beteglátogatók, még megfelelő lelkigondozói végzettség 

megléte esetén is.21 

Egy következő lehetőség lett volna a hivatalos kirendeltség nézőpontjából lehatárolni az 

interjúalanyok körét, azaz azokat vizsgálni, akik munkájukat egyházi megbízatással végzik. 

Nagyban árnyalja azonban a képet az a rendkívül érdekes körülmény, hogy igen sok eltérő 

gyakorlat van ezen a téren – kórházi státusz egyházi jóváhagyással illetve anélkül, megosztott 

státusz, egyházi státusz stb., így ez a szempont is inkább az intézményesültséget mérő 

szempontokat gyarapította.   

Fontos szempontunk volt emellett, hogy elkülönítsük a kórházakba bejáró, nem kifejezetten 

lelkigondozói tevékenységet végző önkéntes beteglátogatók igen népes körét, illetve azon 

protestáns lelkészeket, akik gyülekezeti munkájuk részeként látogatják a gyülekezetükből 

kórházba kerülő híveket. 

                                                 
21 Az érintett lelkigondozók pontosabb megnevezésétől személyük és gondolkodásuk tiszteletben tartása 

érdekében eltekintek. 
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A professzionalitás ezen két alapfeltételének meghatározása után a következő kutatási 

definíciót alkottuk:  

Azon személyeket vesszük be a vizsgálat körébe, akik: 

- lelkigondozói feladatokat látnak el (önbevallás alapján), 

- egyházi személyek esetén: akiknek pasztorális feladataik fő tevékenysége a kórházi 

lelkigondozás, 

- civil/ világi személyek esetén: státuszuknak megfelelően ez a fő feladatuk. 

Fenti érvelés alapján abban reménykedtünk a vizsgálat megkezdése előtt, hogy ez a leszűkítés 

optimális határt húz a vizsgálati alanyok köré, s a kutatás célja szempontjából leginkább 

releváns réteget szólítjuk így meg. A kutatás egyes pontjain (pl. kapcsolathálózati kutatás) 

bizonyos, szakmailag indokolt engedményeket kellett tennünk az eredetileg kitűzött célcsoport 

kis mértékű módosítására.  

 

3.1.5 A célcsoport megtalálása 

 

A fentiekben ismertetett paramétereknek megfelelő célcsoport megtalálására több módszert 

dolgoztam ki.  

Vizsgálat alá vettem a kórházak, egészségügyi intézmények honlapjait, megkerestem a kórházi 

lelkigondozásra szakosodott szakmai csoportokat illetve képzőintézményeket, illetve magukat 

az általam vagy kollégáim által ismert lelkigondozókat. A leghatékonyabbnak ez utóbbi út 

bizonyult, így ez lett az érintettek felkutatásának fő iránya. Hólabda módszerrel dolgoztam, 

minden megtalált személyt megkérdeztem, milyen további neveket, elérhetőségeket ismer. 

A legkönnyebb dolgom a református lelkigondozók esetén volt, lévén hogy a Református 

Kórházlelkészi Szolgálat összefogja és évente megjelenő belső kiadványban jelenteti meg a 

kórházi szolgálatban érintettek nevét és elérhetőségét.  

A különböző módszerek ötvözésével megvalósuló adatgyűjtés közel három hónapot vett 

igénybe, és akkor tekintettem befejezettnek, amikor két egymást követő héten sem érkezett be 

hozzám új név, új adat, csupán a meglévőket adták meg újabb forrásokból.  

94 fő neve és elérhetősége került be így az adatbázisba, egy főt e-mail elérhetőség híján már a 

kutatás kezdeti szakaszában kizártam. 
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3.1.6 A kutatás felépítése 

 

Az eredeti kérdésfelvetést a következő egyszerű megfogalmazással közelítettem meg, amikor 

kívülállók számára kellett röviden meghatároznom kutatási témámat: „Azt szeretném megtudni, 

hogy mi zajlik ma Magyarországon kórházi lelkigondozás terén. Fel szeretném rajzolni 

Magyarország kórházi lelkigondozói térképét, hogy az érintettek tudjanak egymásról, 

megtalálják egymást, elérhetővé váljanak a kidolgozott szakmai anyagok, s ezáltal csökkenjen 

a kórházi lelkigondozók elszigeteltsége, magányos dzsungelharca, kiégettségi 

veszélyeztetettsége”. Azt is reméltem, hogy munkám katalizálhatja is az általam vizsgált 

intézményesülési folyamatot, és hozzájárulhat a szakma további fejlődéséhez és 

presztízsnövekedéséhez. 

Mindezen kezdeti elképzelések szükségesek voltak a kutatás elindításához, annak gyakorlati 

megvalósítása során azonban az eredeti célkitűzéseim szűkítésére kényszerültem. Az eredeti 

elképzelés szerint valamennyi lelkigondozóval személyes interjút vettem volna fel, hamar 

kiderült azonban, hogy alábecsültem az érintettek körét, s a közel száz interjúalany 

megkeresése és a kapott anyagok feldolgozása messze meghaladták volna egy doktori dolgozat 

kereteit. 

Az intézményesülés, intézménnyé válás meghatározó standardjainak kidolgozását leíró 

források híján önállóan, a kutatói team ellenőrzésével határoztam meg a vizsgált 

attribútumokat, s ebből kiindulva alkottam meg a kutatási kérdéseket (bővebben lásd 1.3 

fejezet) majd az ezeket egy kérdésbe tömörítő összefoglalást:  Kik, hol, milyen 

szervezettségben, szemléletben és kapcsolatrendszerben végeznek ma Magyarországon 

kórházi lelkigondozói tevékenységet? 

Az intézményesülés mérésére kidolgozott paraméterek alapján fent bemutatott 

munkatársaimmal három szintű felmérést terveztünk.  

 

3.1.6.1 Adatlap 

 

Kidolgoztunk két adatlapot, mely az alapvető adatok felvételét szolgálta egyéni illetve 

szervezeti szinten (az utóbbi, szervezeti adatlapot a több főt számláló lelkigondozói teamek 

felmérésére használtuk).   

Az egyéni adatlap mindazon kérdéseket tartalmazta, amelyre egyszerű, adattal leírható jellegű 

választ vártunk. (ld. 1. melléklet). 22 rövid kérdést tettünk fel az interjúalany szakmai ill. 
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intézményi helyzetére vonatkozóan – végzettség, alkalmazás, státusz, munkakör, munkaköri 

leírás megléte, munkaidő, ellenőrzés, szakmai támogatás, továbbképzés témakörökben. Az 

adatlapot mindig a féligstrukturált interjú felvétele előtt töltöttem ki, az interjúalany válaszai 

alapján. (Az adatlap néhány meghatározó kérdése később az online kapcsolathálózati kutatás 

bevezető kérdései közé került be.) 

Az intézményi adatlapot lelkigondozói teamek, szolgálatok vezetőinek szántuk, szintén a 

kérdező kitöltésével. Az itt felsorolt 10 kérdés az egyéni adatlaphoz hasonlóan a szervezeti 

keretekre, az intézményi hierarchiában elfoglalt helyre, a finanszírozásra, munkakörökre, belső 

szervezeti felépítésre, minőségellenőrzésre (plusz szakmai felügyelet) illetve a szupervízió 

illetve továbbképzés lehetőségeire kérdezett rá. (ld. 2. melléklet) 

 

3.1.6.2 A féligstrukturált interjú 

 

A féligstrukturált interjú kérdéseit a kutatási alapkérdés négy alapvető attribútuma mentén a 

kutatási team együttműködésében négy alapvető témakörben dolgoztuk ki: intézményi 

beágyazottság, kapcsolatrendszer, lelkigondozói szemlélet és a kórházi lelkigondozó helyzete. 

Mindegyik témakör alá 3-5 kérdést soroltunk, a kérdésekhez jelöltük az oda vonatkozó 

háttértémákat is. 

Az intézményi beágyazottság témakörben a kórházi ill. egyházi intézményrendszerben 

elfoglalt helyet, az együttműködők körét és az intézményi ill. a kliensek közti elfogadottságot 

vizsgáltuk. 

A kapcsolatrendszer témában - tekintetbe véve a kapcsolathálózati felmérés által lefedett 

területeket - a szakmai támogatásra, a továbbképződési lehetőségekre, a szakmai támaszt 

jelentő csoportokra ill. közösségekre kérdeztünk rá. 

A legnehezebben megközelíthető terület a lelkigondozói szemlélet felmérése volt; sok egyéb 

megfogalmazási próbálkozás után a betegágy mellett végzett munka fő feladatára illetve a siker 

ill. kudarc megélésére és feldolgozására helyeztük a fókuszt (ez utóbbi kérdések is támpontokat 

adnak a lelkigondozói szemlélet súlyponti területeit illetően, mintegy ellenőrző kérdései 

lehetnek a direkt kérdésfeltevésnek). 

A lelkigondozó szubjektív helyzetmegítélését kívántuk megtudni az utolsó kérdéskörben, ahol 

a   sikert/küzdelmet jelentő területekre és a vágyott szervezeti változásokra kérdeztünk rá. 
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3.1.6.3 Az online kapcsolathálózati felmérés 

 

Eredeti terveink szerint a kapcsolathálózati felmérés a féligstrukturált interjúk felvételének 

utolsó lépése lett volna, a kitöltők papíron kapták volna kézhez a három kapcsolathálózati 

kérdés megválaszolásához szükséges, valamennyi általunk felkutatott lelkigondozó nevét 

tartalmazó táblázatot. A próbainterjú és az első három interjú felvételekor így is jártunk el, 

2015 januárjában azonban felmerült a kapcsolathálózati felmérés online véghezvitelének 

lehetősége. Ekkor már tudtam, hogy eredeti tervem, miszerint mind a 94 lelkigondozóval 

felvesszük az interjút, irreális és nem tartható. Ezért a kapcsolathálózati részt leválasztottuk az 

adatlapról és az interjúról és kidolgoztuk a 94 főtől történő adatfelvételre alkalmas online 

kapcsolathálózati felmérést. A felmérés elkészítését és eredményeit az 3.2 fejezetben mutatom 

be. 

 

3.2 Kapcsolathálózati kutatás magyarországi kórházi lelkigondozók körében 

 

3.2.1 A kapcsolatháló elemzés bemutatása 

 

Dolgozatom kvantitatív vizsgálata azt elemzi, hogy kik, milyen kapcsolatrendszerben 

végeznek ma Magyarországon kórházi lelkigondozói tevékenységet. Erre a vizsgálatra a 

kapcsolatháló elemzést választottam módszertanként. A következőkben e módszertant 

ismertetem röviden.  

 

3.2.1.1 A kapcsolatháló elemzés definíciója, története 

 

A (társadalmi) kapcsolatháló elemzés (social network anaysis, SNA) nem egy formalizált 

elmélet, hanem sokkal inkább egy átfogó stratégia a szociális struktúrák elemzésére (Otte - 

Rousseau 2002). Legegyszerűbb meghatározását (Wasserman - Faust 1994) adja: a 

kapcsolatháló elemzés az egyének közötti kapcsolatokat térképezi fel szociális hálózatokban.  

Wetherell, Plakans és Wellman (1994) a következőképpen határozzák meg a kapcsolatháló 

elemzést: „Tágabb értelemben a kapcsolatháló elemzés a társadalmi struktúrát hálózatként 

fogalmazza meg, a tagok közötti kapcsolatokkal és erőforrás – áramlásokkal. Elsősorban nem 
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az egyének tulajdonságaira, hanem ezen kapcsolatok jellemzőire fókuszál és a közösségeket 

„személyes közösségeknek” tekinti, azaz egyéni kapcsolatok olyan hálózatának, amelyet az 

emberek fenntartanak, erősítenek és használnak mindennapi életük során”. Ennek megfelelően 

tehát nem egyéni tulajdonságokat, jellemzőket vizsgál, hanem az  - adott szempontból 

egymáshoz valamilyen, a vizsgálat szempontjából releváns módon kapcsolódó – egyének vagy 

entitásként kezelt csoportok kapcsolati mintázatait analizálja, azt feltételezve, hogy ez  

kapcsolati mintázat kikényszeríthet, előidézhet bizonyos, az egyének adott csoportjára 

jellemző viselkedésformákat, attitűdöket és társas észlelésmódokat (Albert – Dávid - Kőrösi 

2000).  

Bár a kapcsolatháló elemzést dolgozatomban egy szociológiai vizsgálati területen alkalmazom, 

ez egy interdiszciplináris, széles körben alkalmazott technika, melynek kialakulására számos 

tudományterület eredményei voltak – vannak hatással a szociometriától a matematikán át a 

hálózatkutatásig és ezzel párhuzamosan számos tudományterület használja is ezt a módszertant 

a biológiától a szociológián át a közgazdaságtanig. Ennek megfelelően a terminológiai 

egzaktság érdekében fontos rögzíteni, hogy munkámban természetesen társadalmi 

kapcsolatháló elemzést végeztem, de minthogy munkám csak e tudományterületet érinti, a 

társadalmi jelző feltüntetésétől a továbbiakban eltekintek.    

A szociális hálózatok és a kapcsolatháló elemzés történetének részletes ismertetését Linton 

Freeman adja (Freeman 2006). Bár a szociális háló kifejezés  már a XIX. században megjelent, 

magát a kapcsolatháló kifejezést J. A. Barnes használta először publikációban  1954-ben 

(Barnes 1954) szisztematikusan, a kapcsolati mintázatok jelölésére. A kapcsolathálók és 

elemzésük legkorábbi koncepciója a XIX. század végén jelenik meg Émile Durkheim és 

Ferdinand Tönnies munkáiban. Tönnies úgy érvelt (Tönnies 2005), hogy a társadalmi 

csoportok létezhetnek olyan személyes és közvetlen társadalmi kapcsolatokként, amelyek 

összekötik azokat az egyéneket, akik értékeket és hiteket osztanak meg (Gemeinschaft) vagy 

személytelen, formális és instrumentális társadalmi kapcsolatokként is (Gesellschaft). 

Durkheim a társadalmi jelenségek nem-individualista magyarázatát adta, mely szerint 

társadalmi jelenségek akkor jelennek meg, amikor az egyének közti kölcsönhatás olyan 

valóságot hoz létre, mely már nem írható le pusztán az egyes résztvevők egyedi 

tulajdonságaival.  

A kapcsolatháló elemzés ezek után az 1930-as évektől kezdve kapott lendületet, elsősorban J. 

L. Moreno szociometriai munkásságával, aki a kapcsolatháló kutatás egyik alapítójának is 
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tekinthető. 1934-es könyvében található a kapcsolathálók egyik első grafikus ábrázolása 

(Moreno 1934). Moreno munkássága mellett fontos kiemelni a W. Lloyd Warner és Elton 

Mayo vezetésével működő csoportot a Harvard egyetemen, akik elsősorban a munkahelyi 

interperszonális viszonyokat vizsgálták, valamint a Manchesteri Egyetemen,  Max Gluckman 

és később J. Clyde Mitchell vezetett antropológuscsoport által folytatott urbanizációs 

tanulmányokat az 1950-es és 60-as években. Ezt követően egyre több kutató alkalmazta a 

kapcsolatháló elemzést munkásságában, többek között Harrison White és hallgatói (például 

Mark Granovetter), a Harvard Egyetem Szociális Kapcsolatok tanszékén a 60-as és 70-es 

években, valamint a szintén a Harvard Egyetemen tevékenykedő Stanley Milgram, a „Hat lépés 

távolság” elmélet megalkotója (Milgram 1967). 

A kapcsolatháló kutatás és annak alkalmazása Magyarországon az 1980-as évek végétől, a 90-

es évek elejétől kezdve kapott nagyobb lendületet. A korszak úttörő kutatói közül elsősorban  

Utasi Ágnes, Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Sik Endre és Szántó Zoltán nevét érdemes 

megemlíteni (Dávid 2011). A 90-es évektől kezdve a tématerület – igazodva a globális 

tendenciákhoz – hazánkban is jelentős fejlődésnek indult. Ebben a fejlődésben fontos szerepe 

volt az informatikai eszközök, adatfeldolgozási és -megjelenítési eljárások megjelenésének, 

fejlődésének is. A Magyar Szociológiai Társaság Kapcsolatháló Elemző Szakosztálya volt az 

első olyan szervezeti formájú együttműködési platform, mely a téma magyar kutatóit fogta 

össze a 90-es évek második felétől kezdődően. 

A kapcsolatháló elemzés sokáig elsősorban a társadalomtudományokban használt stratégia 

volt; más tudományágakban az elterjedésében jelentős szerepet játszottak a legutóbbi évtizedek 

hálózatkutatási eredményei, közülük is kiemelendő elsősorban Barabási Albert László 

munkássága a komplex hálózatok fejlődésének modellezésében (Barabási - Albert 1999). E 

munkának a jelentőséget mutatja, hogy 2002-ben ez volt a legtöbbször hivatkozott cikk az 

Egyesült Államokban publikált fizikai témájú publikációkban (Letenyei 2003). Barabási 

később a témát Behálózva – A hálózatok új tudománya című könyvében fejti ki (Barabási 

2013). E művel kapcsolatban megfogalmazott egyik legfontosabb kritikai észrevétel éppen az 

volt, hogy nem mutatja be részletesen a kapcsolatháló kutatás társadalomtudományi 

(szociológiai, antropológiai) gyökereit (Amblard 2003). Barabási ezt a szakterület nem kellő 

ismeretével indokolta (Letenyei 2003) és The Structure and Dynamics of Networks című 

antológiájában (Newman – Barabási - Watts 2006) már kellő teret ad a hálózatkutatás 

társadalomtudományi alapjai bemutatásának, többek között az antológiába szerkesztve S. 
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Milgram és J. Travers An experimental study of the Small World Problem című, korszakalkotó 

publikációját is (Travers - Milgram 1969). 

 

3.2.1.2 A kapcsolatháló elemzés alapfogalmai 

 

A (társadalmi) kapcsolatháló elemzés mai formájának alapjai a szociometriából származnak, 

elsősorban Moreno (Moreno 1934) alapvető munkája nyomán. Előbbi tekinthető utóbbi 

egyfajta általánosításának, kiterjesztésének is, mert bár a vizsgálati fókuszuk (entitások és 

kapcsolatrendszerük) alapvetően megegyezik, a kapcsolatháló elemzés jelentősen kitágítja 

mind a vizsgált entitások körét – egyéneken kívül az elemzés tárgyai lehetnek társadalmi 

csoportok, szervezetek, akár komplex rendszerek is -, mind pedig a vizsgált kapcsolatok 

tulajdonságait, relációit. A kapcsolatháló elemzés lehetséges adatforrásai is bővebbek a 

szociometriánál: míg utóbbinál adatforrásként a szociometrikus teszt szolgál, előbbi dolgozhat 

kérdőívekkel, interjúkkal, statisztikákkal, stb. is. A szociometria és a kapcsolatháló elemzés 

különbségeit jól összefoglalja a következő táblázat (Szántó 2005): 

2. táblázat - A szociometria és a kapcsolatháló elemzés különbségei 

 A Hagyományos 

szociometria 

A kapcsolatháló elemzés 

Az elemzési egység egyének egyének, társadalmi 

csoportok és szervezetek, 

országok, régiók stb. 

A vizsgált reláció tartalma Rokonszenv-ellenszenv 

kapcsolatok 

rokoni, baráti, hatalmi, 

kommunikációs, 

tranzakciós, gazdasági 

kapcsolatok stb. 

Az adatforrás Szociometrikus teszt megfigyelés, kérdőív, 

interjú, dokumentumok, 

statisztikák 

 

A kapcsolatháló elemzés során kiemelten fontos a vizsgálandó populáció meghatározása, 

feltérképezése. Mivel ez a stratégia alkalmazható nagyméretű, akár globális csoportok (pl. 
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internetes közösségek) kapcsolatháló elemzésére is, ahol a teljes populáció elérése és/vagy 

interjúzása nem kivitelezhető, ezért a vizsgálati eredmények validitását alapvetően 

meghatározhatja a használt mintavételi eljárás. Természetesen az adatgyűjtési szempontból 

legmegbízhatóbb módszer a teljes hálózat elérése, feltérképezése – ez azonban csak akkor 

kivitelezhető, ha a populáció alacsony egyedszámú és valamennyi tagja elérhető (pl. adott 

munkahelyi, iskolai, stb. közösség). Kisebb, de egyénenként nem ismert populációk esetén 

megfelelő módszer lehet a vizsgálatba bevonandók elérésére a hólabda (snowball sampling) 

módszer is, melynek során a vizsgálandó csoport néhány, a kutató(k) által ismert tagját kérjük 

meg, hogy adja meg más, az általa ismert, a vizsgálati szempontból a populációba tartozó 

egyének elérhetőségeit, majd az így elért egyéneket is megkérjük ugyanerre mindaddig, amíg 

már nem érkeznek be új adatok, csak redundáns elérhetőségek. Vizsgálatom kvantitatív 

részében ezt a populáció – meghatározási eljárást választottam, hiszen egy véges elemszámú 

populációt vizsgáltam (a magyarországi kórházi lelkigondozást végző személyek), ahol a 

csoportba tartozási szempont egyértelmű – végez-e ilyen munkát? Ráadásul az egyik vizsgált 

szempontom épp az volt, hogy ki kit ismer, azaz a populáció feltérképezésének ez a módszere 

automatikusan generálta is az egyik vizsgálati szempont adathalmazát. A hólabda módszer 

lehetséges hátránya, hogy a populáció meghatározása során kimaradnak az izolált egyének, 

akiket senki sem ismer, így a vizsgálat őket nem éri el. Kutatási munkám során ezt a kockázatot 

két módon minimalizáltam: egyrészt oktatói munkám során nagyon sok lelkigondozóval 

személyesen is megismerkedtem, így a kiinduló populáció egyedszáma magas volt, másrészt 

az egyes egyházakon belül dolgozó lelkigondozók kapcsolatai intézményi szinten is adottak. 

Végül egy harmadik lehetséges populáció – meghatározási módszer lehet az ego-centrikus 

feltérképezés is, amely akkor használható, ha nem feltétlen szempont a teljes vizsgálandó 

populáció feltérképezése. Az ego-centrikus módszer esetén egy kiválasztott egyedszámot 

kérdezünk meg az általuk ismert és az adott szempont szerinti vizsgálati csoportba tartozó 

további személyekről, majd azt vizsgáljuk, ezen másodlagosan elért személyek között milyen 

ismertségi viszonyok állnak fent. Ez az eljárás elsősorban az egyén(ek) lokális hálózati 

környezetének feltérképezésére alkalmas, általában nem ad olyan teljeskörű hálózati képet, 

mint a másik két ismertetett populáció meghatározási módszer. 

A kapcsolatháló elemzés számos jellemző paramétert szolgáltat mind magáról a hálózatról, 

mind pedig az azt alkotó entitások hálózatban betöltött szerepéről, mely paraméterek elemzése, 

értelmezése, kontextusba helyezése alkotja a kutatói munka oroszlánrészét. Az elemzés során 

különbséget kell tenni a hálózatok interakcionális és morfológiai jellemzői között. Az 
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interakcionális jellemzők a hálózati kapcsolatok természetére, míg a morfológiai jellemzők a 

kapcsolódások egymás közötti viszonyára, a kapcsolódások alakzatára vonatkoznak (Szántó - 

Tóth 2011). 

Már az adatgyűjtés, a kérdések megtervezésekor fontos figyelemmel lenni a használni kívánt 

elemzési technikára. Az eredmények jellemzően akkor értelmezhetőek könnyen (és főleg 

feldolgozhatóak informatikai eszközökkel), ha a kérdésekre adott válaszok dichotóm változó, 

azaz csak két értéket vehet fel (0-1, igen-nem, stb.). Amennyiben többrétegű kapcsolatokat 

vizsgálunk, ezeket célszerű külön-külön mátrixba rendezni a feldolgozhatóság érdekében. 

Az adatfeldolgozás során kétféle reprezentáció használható az elemző munkában: a gráf és a 

mátrix. A gráf reprezentáció vizuálisan jól szemléltetheti egy hálózat alapvető jellemzőit, de 

nagy populáció és/vagy bonyolult kapcsolatrendszer ábrázolására kevésbé alkalmas, könnyen 

áttekinthetetlenné válik. A mátrix reprezentáció ezzel szemben nagyobb elemszámú minta 

kezelésére is alkalmas, de legfőképpen ez a reprezentációs mód használható a számítógépes 

adatfeldolgozásra és egzakt matematikai, statisztikai eredmények kiszámítására. 

A gráf reprezentációban az egyes vizsgált entitások a gráf (csúcs)pontjai, míg a köztük fennálló 

kapcsolatok a gráf élei. Ezek az élek lehetnek irányítatlanok, amikor a kapcsolat irányát nem 

értelmezzük, irányítottak, amikor értelmezést rendelünk az élhez (a kvantitatív kutatási 

munkámból vett példával: ki kitől kér segítséget), valamint szimmetrikusak, amikor az 

irányítottság mindkét irányban fennáll (pl. ki kit ismer). 

A kapcsolatháló további vizsgált – kutatásom szempontjából releváns -  jellemzői a következők 

(az elnevezéseknél a Magyar Szociológiai Társaság Kapcsolatháló Elemző Szakosztálya által 

rögzített terminológiát használom, (MSZT 2004)) : 

• Fok: az egy ponthoz tartozó kapcsolatok száma (irányítatlan gráf esetén is értelmezett) 

• Befok: az egy pontba mutató kapcsolatok száma 

• Kifok: az egy pontból más pontok felé mutató kapcsolatok száma 

• Sűrűség: a lehetséges és a ténylegesen megvalósuló kapcsolatok aránya az adott 

hálózatban 

• Központiság: egy adott pont mennyire foglal el központi helyet a hálózatban, az összes 

ténylegesen megvalósuló kapcsolat közül hányban érintett az adott pont 

• Fokszám központiság: az egyes pontok kapcsolatainak aránya az összes kapcsolathoz 

• Közöttiség: a pontok közti legrövidebb utak száma egy hálóban 
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• Közöttiség központiság: központiság mérőszám,  közbülső pontot tartalmazó 

legrövidebb utak aránya. Ha egy szereplő az összes legrövidebb úton rajta van, az index 

eléri a maximum értékét, ha egyiken sincs rajta, akkor értéke 0. Feltételezi, hogy egy 

szereplő azért sikeres egy hálóban, mert közvetítő szerepben van két csoport között. 

• Presztízs: befok és kifok aránya egy adott pontnál 

• Minta: egy hálón belüli kapcsolatok sajátságai, a hálózat mintázata. 

• Klikk: alcsoport a hálón belül, olyan pontok halmaza, akiket szoros és kölcsönös 

kapcsolatok kötnek össze egymással, köztük magas a kohézió. 

• Rétegzettség: a pontok között hányfeléképpen definiált kapcsolatokat értelmezünk. 

Egyrétegű értelmezésben a pontok között csak egyféle kapcsolatot értelmezünk (pl. 

ismer-e). Többrétegű esetén egynél több kapcsolati értelmezést is vizsgálunk (pl. 

ismeri-e, kérne-e segítséget tőle, adna-e neki tanácsot, stb.). 

 

A kapcsolatháló elemzés ezen jellemzői mára már általánosan elfogadottak, rögzítettek, így a 

terület informatikai támogatottsága is megoldott, számos szoftvermegoldás áll rendelkezésre 

mind az adatfeldolgozásra, mind pedig a grafikus reprezentációra. 

 

A függelékben bemutatott kutatásban a kórházi lelkigondozók kapcsolathálózatának mérésére 

kialakított mérőeszköz egy más jellegű lelkigondozási területen történő alkalmazását mutatom 

be. A vizsgálatra a kórházi lelkigondozók körében történő adatfelvétel és az adatok kiértékelése 

közötti időszakban került sor, célja a mérőeszköz alkalmazási lehetőségeinek felmérése és a 

kiértékelés szempontjainak bővítése volt. 

3.2.2 Kapcsolathálózati kutatás magyarországi kórházi lelkigondozók körében    

 

3.2.2.1 A kutatás célja, háttere 

 

A professzionális kórházi lelkigondozás magyarországi helyzetből adódó kihívások 

kezelésének egyik adaptív módja lehet, ha a lelkes egyedi próbálkozásoktól az intézményesülés 

felé vivő, akadályoktól sem mentes, hosszadalmas utat egy olyan lehetőségnek tekintjük, 

amelyben a kutatók és elméletalkotók gyakorlati segítséget nyújthatnak a munka dandárját 

végző lelkigondozó szakembereknek. Kiváló alkalom ez arra, hogy az összefüggések 

feltérképezése iránt elkötelezett kutatók egy olyan társadalmi folyamatot vizsgáljanak, 
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melynek jövőbeli lefolyására és kimenetelére döntő hatással lehetnek a kellő elméleti háttérrel 

alátámasztott kutatási eredmények és ezek gyakorlati alkalmazása. 

 

Ahogyan korábban is említettük, a dolgozat célkitűzései szerint  azt a napjainkban is zajló 

folyamatot vizsgáljuk, melynek révén az egyedi, amatőr kórházi lelkigondozói 

kezdeményezések kiterjedt mozgalommá majd más tudományágak által is elismert 

szakterületté válhatnak. Munkánk egyik célja, hogy képet adjunk arról, hogy kik, hol, milyen 

szervezettségben, milyen szemléletben és kapcsolatrendszerben végeznek ma Magyarországon 

kórházi lelkigondozói tevékenységet.  

 

Jelen fejezet keretében ezen utolsó paramétert, a kapcsolatrendszert fókuszba helyezve a 

magyarországi kórházi lelkigondozók körében végzett online kérdőíves kapcsolathálózati 

kutatás eredményeit kívánjuk bemutatni. A kapott eredmények lehetővé teszik a felekezeti 

együttműködés, a szervezeti felépítés okozta viszonyrendszerek, az alakuló hálózatosság 

vizsgálatát, valamint a jövőbeli fejlődés lehetséges útjaira és eszközeire vonatkozó 

következtetések levonását. 

 

Kutatásunk fókuszában a magyarországi kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszere áll. A 

kapcsolatok és a kommunikáció nagymértékben befolyásolják egy szervezet működésének 

hatékonyságát, legyen az kreativitás vagy termelékenység központú szervezet (Pentland 2012). 

A karizmatikus vezetőknek érthetően nagy jelentősége van. A szervezetek, csoportok között 

hídszerepet kapó személyek komoly előnyt jelenthetnek széles tudásukkal, az információ 

áramlásának növelésével és több csoport gyors stratégiai koordinálásával. A jobb 

csapatkommunikáció, és az ezáltal történő csapatépítés is hozzájárul az eredményességhez. 

Példaképpen egy pénzügyi szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának hatékonyságát 8%-al 

sikerült növelni egyetlen, költségmentes intézkedéssel, a kávészünetek kommunikációt javító 

átszervezésével (Waber – Olguin – Kim - Pentland 2010). 

Amint arra az 3.2.1.1fejezetben már utaltam, a kapcsolathálózatok kutatása mára egyre 

elterjedtebb (Dávid 2011), interdiszciplináris kutatási megközelítés. Ha valaki az interneten 

kezd kutatni a jelenleg is zajló vagy éppen publikált kutatások között, rögtön szembe tűnhet 

számára a témák és tudományágak sokszínűsége. Jelen kutatás elvégzésében vezetésem mellett 

segítségemre volt   egy szociológus, egy lelkész és egy informatikus végzettségű szakember. 

Emellett az is látványos, hogy a megközelítést egyszerre használják kvantitatív és kvalitatív 

kutatásokban, a politikában, üzleti szférában, szociális szférában és civil életben egyaránt. A 
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mi célunk is az volt, hogy  kérdőíves formában felmérve ilyen szemszögből is rátekinthessünk 

a magyarországi kórházi lelkigondozás állapotára.  

Ezzel a kvantitatív módszerrel lehetséges volt megvizsgálni a szakmai együttműködések 

jellemzőit, egy nagy közösség (magyarországi kórházi lelkigondozók) kisebb csoportokra való 

tagoltságának jellegzetes mintázatait, valamint az ezen csoportokon belül kirajzolódó 

kapcsolati sűrűséget, kulcsszereplők (központi aktorok) számát, helyzetét, valamint a 

csoportok között hidat képező személyeket. A későbbiekben vizsgálni szeretnénk még a 

képzettségtől, és a lelkigondozói képzést nyújtó intézménnyel, esetleg egyéb szakmai 

körökkel, műhelyekkel való kapcsolatok összefüggésében is a hálózat sajátosságait. 

Feltételezéseink szerint ugyanis a kollégák közötti minél szélesebb és minél intenzívebb 

kölcsönös szakmai együttműködés a kórházlelkigondozói szolgálat erősödéséhez vezet, mind 

szakmai, mind szervezeti szinten. 

 

A függelékben bemutatott kutatásban a kórházi lelkigondozók kapcsolathálózatának mérésére 

kialakított mérőeszköz egy más jellegű lelkigondozási területen történő alkalmazását mutatom 

be. A vizsgálatra a kórházi lelkigondozók körében történő adatfelvétel és az adatok kiértékelése 

közötti időszakban került sor, célja a mérőeszköz alkalmazási lehetőségeinek felmérése és a 

kiértékelés szempontjainak bővítése volt. 

 

3.2.2.2 A kutatás sajátosságai  

 

A felmérés megkezdése előtt szükséges volt meghatároznunk a vizsgálatban résztvevők körét 

mind az érintett egyházak, mind a kórházi lelkigondozói munka értelmezése szempontjából.  

A célcsoportba való bekerülés feltételéül azt szabtuk meg, hogy azokat kérdezzük meg, akik 

önmagukat elsősorban kórházi lelkigondozóként definiálják, ilyen státuszban vannak 

foglalkoztatva, és munkaidejük nagyobb részét ezen a területen töltik (a munkaidőre vonatkozó 

feltételt később a kapott eredményekre tekintettel módosítanunk kellett). Emellett jelen 

kutatásunkban a római katolikus, a református és az evangélikus egyház által delegált 

lelkigondozókat vizsgáltuk. Természetesen tudjuk, hogy mind az önkéntesek, mind a további 

felekezetek szempontjából nézve ez egy viszonylag szűk kör, ugyanakkor a kórházi 

lelkigondozó definíció ilyen szűkítése nélkül egy olyan nagy halmazt kapunk, ahol már ezek a 

kapcsolathálóra jellemző sajátosságok, amit mérni tudunk, sokkal kevésbé rajzolódnak ki.  

Kutatásunk másik sajátossága, hogy egy pillanatképet ragad meg. A három felekezetben és a 

kórházakban egyaránt speciális helyet foglalnak el a kórházi lelkigondozók. Az egyházak néha 
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felülről indítva, néhol alulról szerveződve, de egyre inkább törekednek, hogy ezt a státuszt 

kialakítsák, és az egészségügyi intézményekben is tapasztalható egy erősödő nyitottság a 

lelkigondozói szolgálat felé, ugyanakkor mind a mai napig ez a fajta munka sokszor kis 

megbecsültségnek örvend. Mind a delegálók, de néha még a munkavállalók részéről is. Ennek 

eredményeként nagy a fluktuáció. Így például az is megtörtént, hogy olyan ember, aki a 

kérdőívet kitöltötte, a kiértékelési fázisban már más munkakörben dolgozott.  

 

Ezen sajátosságokkal együtt azt látjuk, hogy rendszerszintű megállapításokat tehetünk, és 

ebből következően olyan célokat fogalmazhatunk meg, ami az egyházak ezen szolgálati 

területén a későbbi szakmai fejlődés szempontjából előremutató lehet. 

 

3.2.2.3 A felmérés  

 

A kérdőívet a résztvevők 2015. március 3. és 2015. május 23. között töltötték ki. A kutatás 

előkészítési fázisának mintegy három hónapos időszakát töltötte ki a kutatási definíciónak 

megfelelő alanyok nevének és elérhetőségének megszerzése, mivel Magyarországon nem 

létezik a kórházi lelkigondozókat összesítő név- illetve elérhetőség lista. A 3.2.1.2 fejezetben 

ismertetett hólabda módszerrel dolgoztunk, célunk az volt, hogy a lehető legteljesebb körű 

országos mintához jussunk. A kitöltési szempontoknak megfelelő résztvevők felkutatását 

akkor zártuk le, amikor már hosszabb időn keresztül (15 munkanap) csak ismert új 

elérhetőségek érkeztek be hozzánk a megkereséseink alapján. Munkánkat nehezítette, hogy az 

online kitölthető kérdőív szükségessé tette az internetes hozzáférés és e-mailcím meglétét a 

kérdezetteknél (a megkérdezettek mintegy 98 %-a rendelkezett email címmel.)  

Összesen 95 lelkigondozót szólítottunk meg három felekezetből, akik közül 57 fogott neki a 

kérdőív kitöltésének, 51 kiértékelhető válasz született.  

A nem kitöltők között többféle indok is elhangzott. Például, hogy „frissen került a státuszba”, 

ezért érdemben még nem tud nyilatkozni szakmai kapcsolatairól. Amivel azonban 

szembesülnünk kellett, hogy volt, aki bevallottan azért nem töltötte ki felmérésünket, mert 

bizalmatlan volt azzal kapcsolatban, hogy az eredmények értelmezésekor kirajzolódó kép nem 

érinti-e hátrányosan a megítélését. Ez a fajta bizalmatlanság a módszerrel kapcsolatban nem 

ismeretlen (Dávid - Magvas 2011). Ezt kiküszöbölendő a kérdőív feldolgozásakor kódokkal 

dolgoztunk, hogy az általánosan megfogalmazható sajátosságokat láthassuk. Azt is 

tapasztaltuk, hogy az eredmények bemutatása a megkérdezettek körében óvatosságot igényelt. 

Az például, hogy kik a központi személyek akár befolyás, akár presztízs szempontjából, illetve 
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a személyek közötti kapcsolatok hol erősek, hol gyengék, az egy rendszer működésének 

hiányosságairól is képet adhat. Az eredmények bemutatásánál tehát főleg az a célunk, hogy a 

fejlesztendő területekre rávilágítsunk, ilyen például a felekezetek közötti szorosabb szakmai 

együttműködés, és a már jól működő kisebb modellek kutatásunkban is látható eredményeit a 

többiek számára is megismerhetővé tegyük.  

A kutatási kérdéseknél figyelnünk kellett, hogy egy könnyen és gyorsan kitölthető kérdőív 

készüljön. Rákérdeztünk a kitöltők felekezetére, korára, szolgálati helyére (melyik kórház), 

kórházi szolgálatban töltött éveinek számára, ez irányú tanulmányaira valamint arra is, hogy 

tagja-e valamilyen szakmai csoportnak.  

A munkadefiníciónknak történő megfelelést három kérdéssel is vizsgáltuk. Az egyik kérdés 

arra vonatkozott, hogy a kitöltő a kórházi lelkigondozást fő tevékenységének tekinti-e, a másik 

kettő a munkaidőre vonatkozott. Mivel a jelen tanulmányban felvetett kutatási kérdések 

elsősorban az egymás közötti kapcsolatokra vonatkoznak, és a megkérdezetteknek csupán 10 

%-a (5 fő) jelzett 25 % alatti munkaidőarányt, így az itt bemutatott eredményekben 

megengedtük a félmunkaidőnél kisebb százalékban foglalkoztatottak vizsgálati részvételét is. 

 

A hazai lelkigondozók közötti kapcsolatokat összesen négy szituációban vizsgáltuk a kérdezés 

előtti egy évre vonatkoztatva:  

1. Ismeretség: ismeri-e a kérdezett az adott személyt,  

2. Tanácsadás: adott-e már a kérdezett az adott személynek tanácsot,  

3. Tanácskérés: kért-e a kérdezett az adott személytől tanácsot,  

4. Tanácsot kérne: a kérdezett kérne-e az adott személytől tanácsot. 

 

Meghatároztuk azt is, hogy milyen attribútumok szerint szeretnénk vizsgálni az eredményeket. 

A legfontosabbnak a felekezetet és a szakmai csoporthoz tartozást láttuk. Érdekes lenne további 

eredményeket vizsgálni a nemek szerint, valamint a képzettséget adó intézmények szerint. 

 

3.2.2.4 Az online kutatás informatikai háttere  

 

A felmérés a LimeSurvey (Schmitz - LimeSurvey 2015) rendszerrel készített Web-es 

kérdőívvel történt. A meghívót a kórházi lelkigondozóknak email-ben küldtük meg, a 

kitöltéshez Web böngészőre és Internet kapcsolatra volt szükségük. A saját névre és 

lelkigondozói szolgálatra vonatkozó kérdések után a 94 előre ismert kórházi lelkigondozóra és 

a 4 fentebb ismertetett szituációra vonatkozó kapcsolati háló lekérdezése történt meg egy 



85 

 

táblázat segítségével, három lapra osztva el a 43*4 mezőt. 51 résztvevő fejezte be értékelhetően 

a kitöltést. Az átlagos kitöltési idő 7 perc volt, a kiugróan magas, egyértelműen szüneteket is 

tartalmazó értékeket kiszűrve ez 6 percre csökkent. 

 

Kutatásunkban tehát az összesen 51 kórházi lelkigondozó által kitöltött kérdőívek nyomán 

kirajzolódó kapcsolathálózatot elemeztük. A felmérésben részvevők többsége, 61%-a (36 fő) 

nő volt, és 78%-uk (40 fő) nyilatkozott úgy, hogy tagja valamilyen szakmai csoportnak. A 

megkérdezett lelkigondozók közül 23-an reformátusok, 22-en római katolikusok, hatan pedig 

evangélikusok voltak.  

A lelkigondozók közül 24-en közel teljes munkaidőben, 10-en valamivel több, 11-en valamivel 

kevesebb, mint fél munkaidőben, öten pedig kevesebb, mint negyed munkaidőben végezték ezt 

a feladatot. 
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 A 3. ábra a kitöltők legfontosabb adatait mutatja. 

3. ábra – A kitöltők legfontosabb adatai 

  

  

 

Elemzésünk során a fentebb említett négy szituációban kirajzolódó teljes kapcsolathálózatokat 

vizsgáljuk a felekezet, illetve a szakmai szervezeti tagság változók mentén, amelyeket az alábbi 

szimbólumok szerint jelöltünk (3. táblázat). 

3. táblázat – Jelmagyarázat  

Evangélikus  

Katolikus  

Református  

Tagja szakmai szervezetnek  

Nem tagja szakmai szervezetnek  

Szimmetrikus kapcsolat  

Aszimmetrikus kapcsolat  
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Az elemzésben a szimmetrikus kötéseket (amikor a kérdezett és az adott személy kölcsönösen 

ismeri egymást) vastag vonallal, az aszimmetrikus kapcsolatokat (amikor a kérdezett és az 

adott személy közül csak egyik jelölte a másikat) vékony vonallal jeleztük az ábrákon. A 

szimbólumok méretét az határozza meg, hogy hány kötéssel kapcsolódik a hálózathoz (hány 

embert említett, és őt hányan említették). A szimbólumok mérete így az adott személy 

hálózathoz való kötődéseinek számával arányos: minél több embert említett, és őt minél többen 

említették, annál nagyobb a szimbólum. 

Az elemzést UCINET 6 szoftverrel végeztük (Borgatti, Everett, Freeman 2002), MDS (Multi 

Dimensional Scaling) módszerrel, amely a hasonló kapcsolati struktúrával rendelkező 

személyeket helyezi térben közelebb egymáshoz. 

 

3.2.2.5 Eredmények  

 

A megkérdezettek átlagosan 10 embert ismertek a vizsgált lelkigondozói hálózatból (Std. Dev. 

5), volt olyan válaszadó, aki senkit nem ismert, és olyan is, aki 25 lelkigondozót jelölt 

ismerősként. Nem volt ugyanakkor olyan lelkigondozó a hálózatban, akit legalább egy 

kérdezett ne ismert volna, a legismertebb lelkigondozót 28-an említették. Azt mondhatjuk, 

minél több embert jelölt meg ismerősként valaki (kifok), annál nagyobb a befolyása a hálózatra, 

és minél többen említettek valakit a hálózatból (befok), annál nagyobb a presztízse (Dávid 

2011).  

Az ismeretség nyomán kirajzolódó network sűrűsége 0,21, ami azt jelenti, hogy az összes 

lehetséges kapcsolat (amikor mindenki ismer mindenkit egy hálózatban) 21%-a realizálódik. 

A szórás meglehetősen magas (Std. Dev. 0,41), ami arra utal, hogy a kapcsolatok nem 

egyenlően oszlanak meg a hálózat szereplői között. A kimenő kapcsolatok (ki hány ismerőst 

említett) esetén a hálózat centralizáció értéke 29,9%, az egyén felé irányuló kötések (hány 

lelkigondozó említette) kapcsán még magasabb, 36%, amely arról árulkodik, hogy kapcsolatok 

nem „egyenletesen” oszlanak el a hálózatban, találunk központi pozícióban lévő szereplőket. 

A hálózatban 4 magas presztízsű aktort látunk (28, 27, 24 és 22 kérdezett említette őket), kettőt 

a katolikus, kettőt a református felekezetű csoport élén. Ezeknek a szereplőknek egy kivétellel 

a befolyásuk is erős a hálózatban, valamint a közöttiség (betweenness) értékük is magas (20,9, 

17,6, 15,6 és 10,4), amely azt jelzi, hogy a hálózat szereplői közül sokakat összekötnek, 

közvetítik, és egyben ellenőrzik is az erőforrásokat, információkat (Dávid 2011). 
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4. ábra – Kórházi lelkigondozói network ismeretségek szerint 

 

A vizsgált lelkigondozói hálózat egy komponensbe rendeződik, legalább egy szálon minden 

kérdezett kapcsolódik. Az ismeretség alapján kirajzolódó kapcsolathálózatot elemezve 34 

kisebb klikket találunk, azonban jól látható, hogy a networköt a felekezeti hovatartozás 

strukturálja legerősebben. Nem meglepő módon a mindössze 6 főből álló evangélikus 

egyházhoz tartozó lelkigondozók között legsűrűbb a hálózat, szinte mindannyian ismerik 

egymást. Figyelemre méltó ugyanakkor a 22 tagú, katolikus felekezetű lelkigondozók 

hálózatának kohéziója, ahol az összes lehetséges kapcsolat több mint fele megvalósul (0,53). 

A református, illetve az evangélikus felekezethez tartozók között több kapcsolódás található a 

katolikusokhoz mérve. Azok a szereplők, akik nem tagjai semmilyen szakmai szervezetnek, 

kevesebb kötéssel rendelkeznek. 

Ha megvizsgáljuk a másik három szituációt, kevésbé aktív kapcsolathálózatokat találunk, ahol 

a központi szereplők még erőteljesebben megjelennek (4. táblázat, 5-6. ábra). 

Mind a tanácsadás, mind a tanácskérés szituáció nyomán egy nagyon gyengén kapcsolódó 

hálózat rajzolódik ki, az összes lehetséges kapcsolat mindössze 3%-a valósul meg ezekben a 

networkökben. A kérdezettek átlagosan 1,7 személynek adtak tanácsot, és átlagosan 

ugyanennyien kértek tanácsot másoktól. Ezekben a hálózatokban is erőteljesen érvényesül a 

centralizáció, vannak olyan szereplők, akik sokakat tanácsolnak, és akiktől sokan kértek 

tanácsot, és olyan szereplők is, akik nem kérnek (23 fő), és nem is adnak tanácsot (34 fő). A 

tanácsadás szituációban 11, a tanácskérés szituációban 14 fő nem kapcsolódik egyáltalán a 

hálózathoz (ezek 70%-ban ugyanazokat a szereplőket jelentik).  
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4. táblázat - A kapcsolathálózat egyes jellemzői a vizsgált szituációkban 

 Ismeretség Tanácsadás Tanácskérés Tanácsot kérne 

Sűrűség 0,21 0,03 0,03 0,07 

Befok (átlag) 10,4 1,7  1,7 3,7 

Centralizáció (befok) 36% 6,7% 16,8% 9,5% 

Kifok (átlag) 10,4 1,7  1,7 3,7 

Centralizáció (kifok) 29,9% 25% 25% 11,5% 

 

5. ábra - Kórházi lelkigondozói network 

tanácsadás szerint 

6. ábra -  Kórházi lelkigondozói network 

tanácskérés szerint 

  

 

Ezekben a szituációkban még egyértelműbben megmutatkoznak a hálózat kulcsszereplői. A 

katolikus felekezethez tartozó lelkigondozói csoport két meghatározó szereplője mellett a 

tanácsadás-tanácskérés szituációkban megjelenik egy harmadik is, de neki inkább a befolyása 

nagyobb, mint a presztízse: sokaknak ad tanácsot, sokaktól kér, de kevesen adnak és kérnek 

tőle tanácsot. A református lelkigondozók csoportja – ahogy az a 3-4. ábrán is plasztikusan 

megjelenik – erősen centralizált, egy központi személy köré csoportosul: a 22 református 

szakemberből 10-en keresték már fel tanácsért, ő maga pedig 14 lelkigondozónak adott 

tanácsot. Talán fontos lehet megjegyezni, hogy a központi szereplők pozíciója a tanácsadás 

szituációban a kifelé, a tanácskérés szituációban a befelé irányuló kötések miatt erős, azaz ők 
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adnak, és tőlük kérnek tanácsot, de nekik kevésbé adnak, és ők kevésbé kérnek tanácsokat a 

hálózat többi tagjától. 

A tanácsadás és tanácskérés szituációban még hangsúlyosabban megjelenik a felekezeti 

strukturáltság, a csoportokon belüli sűrűség a legnagyobb, ahogy az a 3-4. ábrákon is jól látszik. 

Az egyes felekezetekhez tartozó lelkigondozók 1-2 kivétellel szinte csak hasonló felekezetű 

szakemberekkel vitatják meg szakmai dilemmáikat. Ennek okaként első megközelítésben a 

felekezeti elhatárolódást feltételeztük, egy későbbi elemzés azonban kimutatta (ld. 4. táblázat), 

hogy az ismertség jobban meghatározza a kapcsolatokat, mint a felekezeti hovatartozás. 

Egyszerűbben kifejezve, a lelkigondozók az általuk ismert kollégákkal konzultálnak, 

függetlenül azok felekezeti hovatartozásától, így azonos felekezetű kollégáikat csupán azért 

választják gyakrabban, mert őket ismerik.    

Fontos felhívni a figyelmet a katolikus és református egyházhoz tartozó lelkigondozók között 

hídszerepet betöltő aktorokra. A tanácsadás és a tanácskérés szituációban is megjelenik egy-

egy olyan református lelkigondozó (mindegyik szituációban más), aki összeköti a két 

csoportot. Közöttiség (betweenness) értékük megközelíti a kulcspozícióban lévő szereplőkét, 

és pozíciójuk – azzal, hogy mindkét csoport információiból és erőforrásaiból részesülhetnek – 

fontos, annál is inkább, mivel ezeket közvetíthetik a két csoport között, de ezzel együtt meg is 

szűrhetik azokat. 

Fontos eredmény ugyanakkor, hogy amikor arról kérdeztük a válaszadókat, hogy kiktől 

kérnének tanácsot a hálózat szereplői közül, megduplázódott a kötések száma, kétszer olyan 

sűrű hálózatot kaptunk (5. táblázat, 7. ábra). A hálózat szereplőiben tehát megvan az igény egy 

aktívabb, együttműködőbb network kialakítására.  

Az együttműködésre való készséget elsősorban az ismertség határozza meg, nem a felekezeti 

struktúra. A 5. táblázat a tanácsot kérne kötések számát viszonyítja az ismertség kötések 

számához, felekezetek szerinti bontásban. Az értékek – egy adott személyt ismerve, kérnék-e 

tőle tanácsot – hasonlóak, függetlenül attól, melyik felekezet tagja, aki kérne tanácsot (a 

táblázat sorai), és melyik felekezet tagja, akitől tanácsot kérne (a táblázat sorai). A főátlóban 

szereplő felekezeten belüli értékek sem kiemelkedőek a felekezetek közötti értékekhez képest. 
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5. táblázat -  A tanácsot kérne és az ismertség kötések aránya felekezeten belül és 

felekezetek között 

Tanácsot kérne Evangélikustól Katolikustól Reformátustól 

Evangélikus 0,46 0,40 0,44 

Katolikus 0,31 0,30  0,65 

Református 0,50 0,32 0,35 

  

Ebben a hálózatban ugyan változatlanul jelen van a felekezeti struktúra, és még mindig 

meghatározóak a felekezeten belüli kapcsolódások, ugyanakkor sokkal többen kérnének 

tanácsot más felekezetekhez tartozó szakemberektől, ami a felekezetek egymás közötti szakmai 

elismeréséről is tanúskodik. A korábban is centrális szerepet betöltő aktorok mellett más 

szereplők is érvényesülni látszanak ebben a hálózatban, ez a legkevésbé centralizált network 

(4. táblázat).  

7. ábra -  Kórházi lelkigondozói network aszerint, kiktől kérnének tanácsot 

 

 

3.2.2.6 Következtetések  

 

A felmérés eredményeit a kiértékelést követő évben különböző fórumokon ismertettük 

megvitatásra, továbbgondolásra is lehetőséget adó előadások keretében. Az eredmények 

értékelésében így az alábbiakban építünk a felmérésben résztvevő református és evangélikus 

lelkigondozók, a Budai Irgalmasrendi Kórház lelkigondozó munkatársai, a SE Mentálhigiéné  

Intézet munkatársainak valamint a Debreceni Egyetem szociológiai doktorandusz napok 

résztvevőinek meglátásaira is.   
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A kutatás eredeti célja az volt, hogy feltérképezze a kórházi lelkigondozásban aktív szakmai 

csoportokat, láthatóvá tegye az információáramlás csatornáit, a kapcsolatrendszer 

szervezettségét, működését. 

 

A kapott eredmények az alábbi következtetések levonását teszik lehetővé: 

Már nem tartható az az álláspont, miszerint a kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszerében jól 

megfigyelhető felekezeti elkülönülés határozza meg az információs csatornák kialakulását és 

működését. A lelkigondozók elsősorban azért saját felekezetű munkatársaikkal osztják meg 

szakmai dilemmáikat, mivel főként őket ismerik. Vágy szinten ugyanakkor érzékelhető a 

bizalom, a nyitottság a más felekezetűekkel való együttműködésre. Valamennyi egyházban, 

bár különböző mértékben, de érvényesül a centralizáció, a kapcsolatok eloszlása nem 

egyenletes, a központi szereplők pedig elsősorban magas presztízsű tekintélyszemélyek, azaz 

elsősorban ők adnak és tőlük kérnek tanácsot. A kapcsolathálóban megtalálható 34 kisebb klikk 

ugyanakkor lehetőséget ad az alulról építkező, egyéni kapcsolati szintről kiinduló hálózatos 

fejlődésre. 

Az összes lehetséges kapcsolatok mintegy egyötöde realizálódik az ismeretség szinten, ebből 

azonban nem következik a tanácsadás, tanácskérés lehetőségével való élés. Ennek okait – a 

kutatásban résztvevők véleményét is osztva – abban kereshetjük, hogy a munkájukban az 

egészségügyi szektorban új szereplőnek számító, a szakmaiság elismeréséért küzdő 

lelkigondozóknak még nincs energiájuk, szabad idejük szakmai nehézségeik, elakadásaik 

kollégáikkal történő átbeszélésére. Mindehhez hozzájárul, hogy a magyarországi segítő 

szakmákban még mindig nem alakult ki a tanácskérés, együttműködés kultúrája, az elakadás, 

az elbizonytalanodás, a segítségkérés a gyengeség, képzetlenség, alkalmatlanság jelének 

minősül az egyén értékítéletében. Ily módon a lelkigondozók körében is tovább él a „hős 

magányos farkas” mítosza, mely szerint a jó lelkigondozó egyedül is helytáll, mindenhez ért, 

minden szituációban kompetens – erősen kitéve magát ezáltal a kiégés, kifáradás, túlterhelődés 

veszélyének. Ugyanakkor azokban a lelkigondozói körökben, ahol a vezetői döntéseknek 

köszönhetően kialakult a szupervízió ill. esetmegbeszélés kultúrája, érzékelhetően nő az 

egymásközti tanácskérések – tanácsadások száma. S ugyanakkor, a két aktushoz (tanácskérés-

tanácsadás) való viszonyulás összefüggését mutatja az az eredmény is, mely szerint a tanácsot 

nem kérő személyek 70 %-ban megegyeznek a tanácsot nem adó személyekkel. 

A felmérés tanúsága szerint a szakmai rendezvényekhez hasonló szerepet tölt be a szakmai 

szervezethez való kötődés is: akik nem tagjai semmilyen szervezetnek, azok kevesebb 

kapcsolati kötéssel bírnak a rendszerben.  
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Fontos kiemelni még a felekezetek közti hídszerepben lévő aktorok szerepét, akik nem 

azonosak a tekintélyszemélyekkel, ily módon a szubszidiaritás elve szerint alulról építkezve 

hatnak a kapcsolatháló fejlődésére. Szervezeti szempontból így a jövő a vezetők mellett azon 

lelkigondozók kezében van, akik felismerik és fontosnak tartják a felekezetközti nyitás 

fontosságát szakmai téren is. Ezt alátámasztja az az eredmény is, mely szerint elsősorban az 

ismeretség, és nem az azonos felekezethez tartozás határozza meg a már működő szakmai 

kapcsolatokat. 

 

3.2.2.7 Célok, lehetőségek  

 

A kórházi lelkigondozás intézményesülésének és fejlődésének szempontjából 

elengedhetetlenül fontos a szakma presztízsnövekedése, elismertsége mind az egészségügyi 

szektorban, mind az egyházak, mind a potenciális kliensek részéről. Ehhez jól szervezett és 

hatékonyan működő szervezeti rendszerek létrejötte szükséges, melynek tagjai hálózatos 

együttműködésben és egymásrautaltságban működnek együtt (Tésenyi 2016). Ahhoz azonban, 

hogy az eddiginél sűrűbb és jobban funkcionáló kapcsolathálózat létrejöhessen, fontos lenne 

azon faktorok erősítése, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kórházi lelkigondozók  

megismerjék egymást, és legyen tapasztalatuk arról, hogy szakmai kérdésekben hatékonyan 

tudnak együttműködni egymással (akár más felekezetű kollégákkal is). Kiemelten fontos 

szerepet játszanak a jövő lelkigondozói rendszereinek fejlődésében így azok a szakmai 

rendezvények, képzések, szupervíziós vagy esetmegbeszélő alkalmak, ahol lehetőség van 

egymás megismerésére és a tapasztalatcserére. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az egy 

helyen képződött lelkigondozók szakmai együttműködése a képzés befejeződése után is 

fennmarad. További kiaknázatlan lehetőség a kommunikáció fejlesztése egyszerű internetes 

eszközök, levelezőlisták, facebook csoportok létrehozása és működtetése által.22  

A vezetői szerep tehermentesítése és az informális kapcsolatok erősítése szempontjából 

fontosak mindazon alulról szerveződő csoportok is, amelyek az egyén szakmaiságát 

megerősítik és katalizálják egy működőképes kapcsolati háló létrejöttét. 

 

Reményeink szerint kutatásunk nem csupán a jelenlegi struktúrák áttekinthetőbbé tételét 

szolgálta, hanem az eredményeknek az érintettekkel való megvitatása révén hozzá is járult az 

                                                 
22

 Számos informális közöségben megfigyelhető ezen kapcsolati formák együttműködés- és aktivitásfejlesztő 

hatása. Egy szakmaközeli példaértékű kezdeményezés a SE mentálhigiénés és lelkigondozó képzésein végzett 

szakemberek most épülő hálózata (www.antroposegyesulet.hu) 
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információáramlás és a szakmai tudásmegosztás csatornáinak fejlesztéséhez, s ezáltal a kórházi 

lelkigondozás intézményesülésének és elfogadottságának erősödéséhez. 

 

3.3 A kórházi lelkigondozás néhány kiemelkedő intézményének bemutatása 

 

3.3.1 Bevezetés 

Az alábbi fejezetben néhány, a kórházi lelkigondozás intézményesültsége szempontjából 

kiemelkedő szervezettségű intézmény létrejövetelét és működését mutatom be. Reményeim 

szerint az alábbi bemutatások követendő mintául szolgálhatnak jövőbeni központilag 

szervezett lelkigondozói szolgálatok létrejöveteléhez. 

A Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozói Szolgálata az első, több fizetett státuszban 

dolgozó lelkigondozó teamszerű együttműködésével létrejött ilyen jellegű szolgálat.  

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata az egyetlen, egy teljes egyházmegye 

valamennyi kórházára kiterjedő, püspökségi finanszírozású és fenntartású hálózat. 

Az evangélikus kórházlelkészi szolgálat egy kis létszámú egyház kórházi lelkigondozóinak 

szupervizionális jellegű központi összefogására és támogatására tett eredményes kísérlet. 

A fenti intézmények vezető munkatársaival  (Buza Patrik, Faragó Artúr, Balogh Éva) 

féligstrukturált interjút készítettem 2017. március 24. és  október 14. között, az alábbi  

bemutatás az így készült interjúk szövegének az érintettek ellenőrzése mellett készült átirata. 

(A szervezeti interjú kérdései ld. 2. melléklet) 

3.3.2 A Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozói Szolgálata 

 

A Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozói Szolgálata 2000 júliusában alakult meg, abban 

az évben, amikor a kórház visszakerült az Irgalmas Rend fennhatósága alá. A Lelkigondozói 

Szolgálat (továbbiakban Szolgálat) létrehozását Kozma Imre, az Irgalmas Rend képviselője 

kezdeményezte. Az alapítás évében a Szolgálat munkatársi körének zömét olyan fiatalok 

alkották, akik a Calasantius Training Programnak köszönhetően CPE tréninget végeztek az 

USA-ban (Sisters Hospital, Buffalo), egy fő (dr. Egri László) pedig az akkor már 

Magyarországon is elismert, a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete (KLÖE) 

keretében megszervezett klinikai lelkigondozó képzés oktatója volt. 
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Az azóta eltelt 17 évben kialakult és a kórház gyógyító közösségének szerves részévé vált a 

Lelkigondozói Szolgálat. Az alábbiakban bemutatom az ide vezető hosszú, szükségszerű 

változtatásokkal és konfliktusokkal együtt járó sajátságos intézményesülési folyamatot.  

A Szolgálat alapító vezetője, Buza Patrik négy fázisra osztja a Szolgálat eddigi történetét. 

Az első szakasz az első két év, az alakulás időszaka. Mivel ebben az időben Magyarországon 

még nem létezett több munkatársból álló kórházi lelkigondozói team, így az amerikai mintákat 

is felhasználva, szupervizori kísérés mellett, hosszas előkészítő folyamatban tervezték meg a 

négy munkatárs együttműködésével létrejövő Szolgálat kereteit. Az első időszak feladatai 

voltak a működés rendjének kialakítása mellett a lelkigondozás bemutatása a kórházban, az 

egészségügyi teammel való kapcsolatépítés, a szükségletek felmérése és a más jellegű segítő 

(pl. pszichológus, szociális munkás) ill. missziós tevékenységektől való differenciálódás. A 

kialakulás szükségszerű konfliktusokat és az eltérő hangsúlyok okozta különbözőségeket 

hozott magával, így 2002-ben a Szolgálat munkatársi köre részben lecserélődött. 

Az első két év tapasztalataira építve, egy új teamet létrehozva, sok küzdelem árán újult meg a 

Szolgálat 2002-ben, s kezdődött el a második „pionír” szakasz két éve.  

Ebben az időben is fontos szerepe volt Kozma Imre, az Irgalmas Rend megbízott 

képviselőjének támogatásának a fejlődés és az intézményi fogadtatás szempontjából. A rendi 

támogatottság ugyanakkor akadályt is jelentett, sokan úgy tekintettek a Szolgálat képviselőire 

és vezetőjére mint a fenntartó képviselőire, az egyház emberére, akivel érdemes jóban lenni. 

Ez inadekvát szerepbe helyezte olykor a lelkigondozókat és lehetetlenné tette magát a 

lelkigondozást. 

A harmadik szakasz kezdetén az addigi vezető külföldi szupervizori képzése miatt átadta a 

Szolgálat vezetését egy munkatársának, Törőcsik Júliának. A vezetőváltás értelemszerű 

kihívásokat és változásokat hozott magával. Az új vezetőnek meg kellett harcolnia a helyéért 

és elfogadottságáért, az addig kiharcolt 2,5 lelkigondozói státuszból kezdetben engedni kellett, 

de hamar visszaszerezte majd bővítette is a státuszok számát. A harmadik szakaszt a 

koncepciózus építkezés és konszolidáció jellemezte, melynek köszönhetően világosan 

kialakultak az új struktúrák. 

 A 3 státusz fölötti munkatársi létszám mellett reálissá vált a kórházi osztályok felelősök 

szerinti felosztása, ez nagy terhet vett le a vezetőről, aki rá tudta bízni munkatársaira az egyes 

osztályok kompetens adminisztratív és szakmai ellátását. (A jelenlegi vezető meglátása szerint 

a 60-100 kórházi ágy magas színvonalú ellátásához lenne szükség egy lelkigondozói státuszra, 

a jelenlegi realitás a kórházban a 120 ágy/lelkigondozó arány.) 
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A fent ismertetett, felelősök szerinti beosztásra épülő, ún. osztályos lelkigondozói rendszerben 

a vezető rá tudja bízni az osztályos lelkigondozóra az osztályt, a munkatárs képes arra hogy 

beledolgozza magát az osztály specialitásába, egy ember két különböző specialitásban lehet 

„profi”.  Vezetői belátás és döntés kérdése, hogy van előnye annak is, ha vannak cserék, 

változtatások. Az utóbbi néhány évben olyan időszakot élt meg a Szolgálat, amikor stabillá vált 

a beosztás, ennek számos pozitív hatása érzékelhető. Rendszeresen van ugyanakkor olyan 

osztály is, ahol váltani kell a lelkigondozót a komoly pszichés/lelki megterhelés miatt (ilyen 

például a krónikus osztály, azaz az „elfekvő”), időről időre pedig a lelkigondozó kérésére 

eszközölnek változtatásokat. A Szolgálat jelenlegi vezetője nyitott ebben, örömmel veszi, hogy 

számíthat a kollégái meglátásaira, véleményére. A stabilitás ugyanakkor a könnyebb 

tervezhetőséget segíti elő, hiszen nem csak a betegek szempontjából előnyös egy állandó, 

ismerős személy jelenléte az osztályon, hanem azért is, mivel a természetes helyettesítésen 

kívül nem kell beleavatkozni az osztályos lelkigondozás életébe. A stabil rendszer további 

előnye, hogy körülbelül két év eltelte után az osztály a sajátjának érzi az ott szolgálatot teljesítő 

lelkigondozót. Stabilnak látja a jelenlétét, tudja hogy mikor és miben számíthat rá, igénybe 

veszi a szolgáltatásait és az átlagos munkatárs számára is csapattag, nem csak a lelkigondozás 

ügye iránt különös szimpátiát mutató lelkes támogatók tekintik annak. Ez komoly mélyülési 

lehetőségek perspektíváját nyújtja a szakmai munka számára. 

Buza Patrik meglátása szerint a kórházban tapinthatóak a társadalmi, egészségügyi, egyházi és 

a kórházi rendszeren belüli válság jelei, ennek nyomán erősen megnövekedett a lelkigondozás 

iránti igény a munkatársak részéről: az évi átlagosan 6600 lelkigondozói beszélgetésből 1000 

fölött van ezek száma, azaz minden hatodik ilyen jellegű találkozás egészségügyi munkatárssal 

történik. Ezt annak a kontextusán át érdemes nézni, hogy küszködik a rendszer, de ugyanakkor 

más nézőpontból közelítve arról is szól, hogy beágyazódott a lelkigondozó, tudnak fordulni 

hozzá, a munkatársak a magukéinak tekintik  saját maguk számára is. 

 A differenciálódás másik fontos, az előző vezető, Törőcsik Júlia  idején sikeresen kialakított 

jele az azóta megerősített sürgősségi ügyelet. Az ügyelet lényege, hogy az ügyeleti telefon 

segítségével munkaidőben bármiféle akut krízis és ún. „jelölt helyzet” megléte esetén a 

munkatársak jelzésére azonnal hívható lelkigondozó. Jelenleg nem tekintik adekvátnak egy, az 

éjszakai időre is kiterjedő ügyeleti rendszer kialakítását, ennek formális ellátása megvalósul az 

éjjel-nappal elérhető szentségi ellátásban (ez nem azonos a Budapesti Kórházlelkészi Szolgálat 

szentségi ellátást biztosító ügyeleti rendszerével, mivel az nem vonatkozik az Irgalmas 

Kórházra.) A sürgősségi ügyelet hívási kritériumaként meghatározott jelölt helyzet lehet az 

akut pszichés krízishelyzet, a sürgős szentségi helyzet (haldoklás) vagy hozzátartozó kísérése 
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elhunyt beteg esetén. A jelenlegi gyakorlat szerint az elhunyt beteghez érkező 

hozzátartozókhoz szinte minden esetben hívják a lelkigondozót, de egyre gyakrabban tudnak 

jelen lenni a haldokló betegek mellett is. 

A Lelkigondozói Szolgálat életének negyedik szakaszában a korábbi vezető visszatérésével 

ismét Buza Patrik került a Szolgálat élére. Ebben a szakaszban sikerült kialakítani 2004-re a 

szupervízió rendszerét, mely szerint minden lelkigondozónak kötelező munkájához 

szupervíziót igénybe vennie. Az első két évben az intézmény ehhez anyagi hozzájárulást is 

biztosított. A jelenlegi rendszerben ennek két módja és formája van. Heti rendszerességgel 

tartanak esetmegbeszélő csoportot, amin rotációs rendszerben minden osztályos lelkigondozó, 

a gyászterapeuta és a szociális munkás is részt vesz.  

A kötelező egyéni szupervízióra a munkatársak választhatnak a Szolgálat vezetője vagy egy 

külső, szabadon választott szupervizor felkeresése között. A helyzet nehézsége, hogy a külső 

szupervizort jelenleg saját maguk számára kell finanszírozniuk. Buza Patrik ezt az anyagi 

szemponton kívül bizalmi kérdésnek is látja, a jelen helyzetben egy szűk kisebbség választ 

külső szupervizort. Ugyanakkor a lelkigondozásban úttörő módon kiemelten fontosnak tartják 

mindezen nehézségekkel együtt a szupervízió nem csak vágy szinten történő meglétét.  

 

Szervezeti szinten a rendszer gyakran nehezen tudja külön kezelni a kórházban a lelkigondozót 

és a szociális munkást, ebből  gyakorlati nehézségek is adódnak ( a hivatalos papírok olykor 

nem a megfelelő helyre érkeznek meg).  Nehéz különválasztani a lelkigondozó és a szociális 

munkás szerepkörét, a munkaügyi rendszerben nincsen olyan hogy lelkigondozó, a munkaügy 

küzd a besorolás kihívásaival. Ezen lassú differenciálódás mentén a Szolgálat elvállalta a 

„felmérési előszoba” funkciót, az első találkozás alkalmával felmérik a szükségleteket és adott 

esetben közvetítenek a szociális munkás felé.  

A Szolgálat munkatársai érzékelik, hogy rendszeridegenek a kórház testében. Ez az ebből 

adódó nehézségek mellett abban az értelemben helyes és vállalható, amely szerint a 

lelkigondozó miközben a kórház életének része, de sajátos identitásának tudatában az 

együttérző kívülállását is fent kell tartania, összegző és spiritualitás szerepéből adódóan. 

 

Jelenleg hét munkatárs dolgozik a Szolgálat keretében 20, 30 és 40 órás részállásban, összesen 

4,75 státuszban, az adminisztratív feladatokat is ellátva. A munkatársi csapatban hivatalos 

alszerveződések, csoportok nincsenek, legfeljebb egy-egy aktuális projekt kapcsán kér fel a 

vezető szakértőt  a megvalósításhoz.  
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Szervezetileg a Szolgálat a főigazgató alá tartozik közvetlenül, nem volt küzdelemmentes 

annak elérése sem, hogy ne az ápolási igazgató alá sorolják be. Ennek a függetlenségnek az 

elérése presztízs szempontból is fontos volt, hiszen a lelkigondozás az egész házat szolgálja, 

nem orvosi, nem ápolási, és nem üzemeltetési feladat. Szakmai kérdésekben az Irgalmas rendi 

képviselő, a prior alá tartozik.  

A munkaügyi rendszer nem ismeri a lelkészi illetve lelkigondozói fizetett kórházi státuszt.  

(Ezzel a kérdéssel az amerikai rendszer is nehezen birkózik meg, ott is egyszerre két  

rendszerhez tartozik a lelkigondozás, szervezetileg a kórházhoz, szakmailag az egyházhoz.) 

 

A Budai Irgalmasrendi Kórháznak saját Szervezeti és Működési Szabályzata van, a 

Lelkigondozói Szolgálat pedig egy belső szolgálati szabályzatot is készített a saját maguk által 

megfogalmazott standardoknak megfelelően. Nincs külső felügyeleti szerv, ezt tölti be az 

Irgalmas rendi elöljáró. Van minőségbiztosítás, aminek keretében a vezető éves jelentést ad le. 

Szembesülniük kellett ugyanakkor azzal, hogy sem a minőségbiztosítás magyar gyakorlatában, 

sem a minőségbiztosítási auditorok gyakorlatában nem létezett az ehhez szükséges 

standardokat leíró szakanyag. Így a létező rendszer és megadott paraméterek hiányában saját 

maguknak határozták meg a minőségbiztosítási kritériumaikat. A vezető saját szavait idézve – 

„mi magunk gyakoroljuk a minőségbiztosítást a rendszer nélkül”. (A helyzetet jellemzi, hogy 

az auditorok a vezetőt kérték meg a lelkigondozás kifejezés angol megfelelőjének megadására.) 

A lelkigondozói szolgálat munkájának elismertségét jelzi, hogy mind az auditorok, mind a 

kórház vezetése számára fontos volt, hogy a kórház több pontján kihelyezett minőségbiztosítási 

tanúsítványban kiemeljék, hogy a kórház a lelkigondozással együtt van auditálva.  

 

A továbbképzésnek a Szolgálat életében belső és külső formája is van, ugyanakkor az 

időkorlátok miatt ez lényegesen kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Meghívott külső 

szakemberek tartanak képzéseket pl. logoterápia, kiégés, játszmák, stb. témákban, volt már 

lehetőségük külső coaching igénybevételére is. Ugyanakkor az anyagi források igen szűkösek, 

az alapvető eszközök biztosítása is sokszor nehézségekkel jár. 

 

A betegekhez való eljutás kezdettől kialakított formái mára bejáratottá váltak. A kórházba 

érkező beteg írásban kap tájékoztatást egy tájékoztató lapon, az aláírandó kezelési beleegyező 

nyilatkozat egyik paragrafusa arról szól, hogy van lehetősége igénybe venni a lelkigondozói 

szolgáltatást. Ugyanakkor a főnővér személye meghatározó abban, hogy mennyire hívja fel a 

beteg figyelmét erre a lehetőségre. A kórház forgalmasabb pontjain a lelkigondozást hirdető, 
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telefonszámot is megadó falragaszok vannak elhelyezve. A lelkigondozó elérésében a nővérek 

segítségét is kérheti a beteg. Az önkéntesek egy sajátos csoportja, az „összeírók” (jelenleg kb. 

30 fő) is a lelkigondozás iránti igényt méri fel. Az önkéntesi rendszer a lelkigondozói szolgálat 

égisze alatt jött lére, hivatalosan a Szolgálathoz tartoznak, ez ugyanakkor nehézségeket és 

félreértéseket is okoz a lelkigondozás fogalma alá nem tartozó önkéntesi munkaterületek esetén 

(pl. gondnokság, ápolás). 

 

Az osztályos lelkigondozó egy hét leforgása alatt át tudja tekinteni a teljes osztályt. Heti 

rendszerességgel részt vesz az orvosokkal, nővérekkel közös fórumon, referálón vagy viziten, 

itt történik a delegálás vagy a szakmai konzultáció ( a lelkigondozó meglátásainak kikérése az 

egészségügyi személyzet részéről). Sokat tanultak ebben az orvosok, nővérek, az 

érzékenyebbek, fiatalabbak nyitottabbak erre.  

A jól kialakított rendszer ellenére a betegektől érkező kérések az összes lelkigondozói 

látogatásoknak csak mintegy  1 %-át teszik ki, telefonon körülbelül két havonta egyszer keresik 

őket. A lelkigondozás belső sajátossága, hogy a kliens saját elesett állapotában nem jut el a 

szükségeitől az igényig. Ilyen értelemben fel kell hívni a figyelmet, a kliens terébe belelépve 

tudja a lelkigondozó felajánlani a szolgálatot. A lelkigondozás így mindenekelőtt a 

lelkigondozó kezdeményezéséből működik. Ebben rejlik a XXI. századi  lelkigondozás 

missziós küldetése.  

A látogatások mintegy 20-30 %-a  szakdolgozói hívás alapján történik. Mivel a lelkigondozó 

alapvetően rendszeridegen, szükséges, hogy a megfelelő kórházi osztályon bejelentkezzen a 

nővérpultnál, jelezve jelenlétét és nyitottságát.  

Kidolgozott esetlappal dolgoznak, a mostani jogi változások ebben személyiségjogi 

nehézségeket vetnek fel. 

A Szolgálat munkájának részét képezi heterogén képzési lehetőségek biztosítása külső 

intézmények hallgatói számára. Ebben mindig az adott hivatáscsoportra vonatkoztatott képzési 

ill. gyakorlati formát alakítják ki a felkérő intézmények szempontjainak megfelelően.   (pl. 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Károli Gáspár Református Egyetem, Központi 

Papnevelő Intézet) 

 

A lelkigondozás jövőjét illetően Buza Patrik meglátása szerint a fejlődési feltételeit érdemes 

több szinten átgondolni. 

Makroszinten, az állami rendszerek és a társadalom akkor lesz nyitottabb erre  a típusú 

szolgálatra, ha maguk az egyházak befogadóbb álláspontra helyezkednek a lelkigondozás 
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megítélésében. Nem várhatjuk az egyházaktól, hogy alaptevékenységükbe integrálják a 

kórházi lelkigondozást, hanem hogy határozzák meg a speciális helyét. Keressék meg a helyét, 

ismerjék a fogalmát és a működését, ismerjék el a lelkigondozást és határozzák meg azokat a 

kereteket amikben működhet. A szorosan vett papi ellátás mellett a jövőben sajátos és fontos 

hangsúlyt kaphat az egyházi pasztorációban a lelkigondozás is, ugyanakkor jelenleg még a 

„lelki” kifejezés jelentéstartalmának meghatározása  is kérdéses az egyházak értelmezésében. 

Az egyedi, személyfüggő engedményeken túli általános állami állásfoglalást valamint a 

társadalmi elismerést és elfogadottságot csak ezen feltételek megléte esetén várhatjuk. A 

Magyar Katolikus Egyházban jelenleg a szerzetesség biztosíthat leginkább utat ennek a 

folyamatnak. 

 Mezoszinten közelítve a fejlődés, előrelépés lehetőségeit Buza Patrik kiemelte azon szakmai 

belső fórumok szerepét, melyek keretében megvalósulhat a lelkigondozók szabad, kötött 

standardok és elvárások nélküli konzultációja. Az ilyen kötöttségek nélküli találkozások adnak 

lehetőséget természetes, bizalmi kapcsolatok kialakítására. Az erre épülő belső önszerveződés 

elengedhetetlen a többi szakmával (pl. szociális munka, pszichológia) szembeni 

önmeghatározás és szakmaközi koalíciók  létrejötte szempontjából, addig csupán az egyes 

kórházakban kialakított, személyes kapcsolatokra épülő eseti koalíciók adnak lehetőséget az 

együttműködésre. Ennek megfelelően az Irgalmasrendi Kórházban a szociális munkás részt 

vesz a lelkigondozók esetmegbeszélésén, csapattagnak számít, a pszichológussal is jó az 

együttműködés. Hasonlóan jó példája az eseti együttműködés sikerének, hogy a Szent Ferenc 

kórházban 2017. tavaszán a pszichológus és a lelkigondozó együtt tájékoztatták a kórházi 

közvéleményt együttműködésükről közös előadások formájában.  

Ebben is fellelhetjük a mikroszinten történő jövőbeni fejlődés lehetőségeit, mely az 

egészségügybe integrálódó segítő szakemberek alulról szervezett, személyes összefogására 

épül. Különösen fontos ez olyan intézmények esetében, ahol egy-egy speciális szakterületnek 

csak egy-egy képviselője fellelhető (pl. szociális munkás, pszichológus, lelkigondozó), így az 

egyéni munkát megtámogató team jellegű működésmód csak interprofesszionális 

összefogással valósulhat meg. 

 

3.3.3 A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 

 

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2004-ben jött létre dr. Faragó Artúr katolikus 

lelkipásztor kezdeményezésére, Beer Miklós váci püspök támogatásával. 14 egyházmegyei 
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kórház ellátásának biztosítására képeztek ki 16 kórházi lelkigondozó munkatársat egy kétszer 

60 órás képzés keretében, a kiképzés évében a leendő lelkigondozók már szakmai gyakorlatra 

jártak leendő szolgálati helyükre. A lelkigondozók 2005-ben kezdték meg tevékenységüket a 

helyi kórházakban. 

Jelenleg 15 fő dolgozik a rendszerben, ketten közülük kihelyezett szociális intézményekben. A 

munkatársak mintegy fele folyamatosan végzi ezt a szolgálatot a 2005-ös kezdés óta. Mindenki 

egyházi szervezeti keretben dolgozik, a munkához szükséges infrastruktúrát az egészségügyi 

intézmények biztosítják. A lelkigondozók integráltságának mértéke és módja némiképp 

különböző az egyes intézményekben. Van, ahol hivatalból elvárják jelenlétüket a főnővéri 

értekezleteken, van, ahol önálló osztályként kezelik őket, a kórház azonban mindenhol 

tiszteletben tartja függetlenségüket és a váci püspökséghez való tartozásukat. Minden 

lelkigondozó számára a kórház biztosít ingyen egy helyiséget, olykor más, jellegében hasonló 

munkatárssal (pl. betegjogi képviselő) közösen megosztva. A béreket a püspökség fizeti, a 

számítógépek fenntartásával és a szupervíziós alkalmak költségeivel együtt. A lelkigondozók 

a szolgálatot vezető kórházlelkész, Faragó Artúr szerint valamennyien jól integrálódtak a 

kórházi szervezetbe, ebben a kórházlelkész motiválása mellett főként személyes kreativitásuk 

játszott meghatározó szerepet.  

A lelkigondozók általában egyedül végzik munkájukat, három helyen van másfél státusz (Vác, 

Kistarcsa, Balassagyarmat). Faragó Artúr kórházlelkész, a lelkigondozói szolgálat vezetője 

havonta egyszer valamennyi helyet meglátogatja. A látogatások során beszélget a 

lelkigondozókkal, átbeszélik a jövőbeni terveket, a kórházlelkész azokban vállalt feladatát (pl. 

előadás tartása a bibliamaraton nevű, a lelkigondozók által a betegek és munkatársak részére 

szervezett ökumenikus alkalmon). A lelkigondozók és az önkéntesek által összegyűjtött 

betegek körében elvégzi a szentségek kiszolgáltatását illetve misét tart azokon a helyeken, ahol 

ez nem megoldott a helyi plébánosok által. 

A vezető kórházlelkész szerint a lelkigondozók munkájának hivatalos ellenőrzésére nincs már 

szükség, mert munkájukat nagyon lelkiismeretesen elvégzik. 2015-ig a lelkigondozók heti 

jelentést írtak a vezető kórházlelkész számára. A jelentésben főként statisztikai adatokat adtak 

meg (a látogatott osztályok és betegek száma, a betegek vallása, lelkészi látogatás igénylések 

száma, látogatások meghiúsulásának oka stb.). A kapott adatok alapján kirajzolódott, hogy a 

15 lelkigondozó évente átlagosan mintegy tizenhétezer lelkigondozói beszélgetést folytat le. A 

korábbi években félévente esetjegyzőkönyvet írtak illetve az egyes betegekről a legfontosabb 

adatokat és beszélgetéstémákat ill. egyedi meglátásokat (milyennek láttam a klienst, milyen 

érzelmi állapotban engedtem el stb.) rögzítő kartont vezettek. Ez utóbbi főként a kórházba 
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visszatérő betegek esetén volt hasznos. Az utóbbi években valamennyi lelkigondozó 

kialakította a saját információrögzítési formáját (pl. füzetbe jegyzetelés), a központi ellenőrzés 

ezen formális útjai megszűntek. 

Korábban a csoportos szupervízió klasszikus formáját gyakorolták havi egy alkalommal. Az 

utóbbi hónapokban a lelkigondozók igényére reagálva fontossá vált a művi kórházi 

környezetből való kiszakadás, így kötetlenebbé alakították ezeket a találkozásokat, egy-egy 

kirándulás, közös étkezés, kulturális ill. liturgikus program keretében látogatják meg egymást. 

Ezeken az alkalmakon lehetőség van az élmények megosztására, egyéni beszélgetésekre, 

munkaidőkereten belüli felfrissülésre.   

Többeknek van lelkivezetője, az egyénileg szervezett továbbképzések mellett közösen jelennek 

meg különböző ökumenikus szakmai rendezvényeken.  

A szakmai felügyeletet a vezető kórházlelkész, Faragó Artúr látja el, a fenntartó intézmény 

(Váci Püspökség) nem igényel tőlük visszajelzést. A lelkigondozói rendszer fenntartása Faragó 

Artúr szóbeli adatközlése alapján éves szinten mintegy 40 millió Forintot igényel, a 

püspökségek költségvetésében ez az összeg elenyésző, így felvetődik a kérdés, hogy a váci 

példa alapján más püspökségek miért nem alakítottak ki hasonlóan jól szervezett és hatékonyan 

működő rendszert. A püspökségek felé nehéz „forintosítani” a lelkigondozói szolgálat által 

létrehozott hasznot, az egészségügy felé könnyebb lenne, de a lelkigondozók által végzett 

közvetett evangelizáció hatására megvalósuló házasságrendezések, elsőáldozások, 

bérmálkozások, az egyházi közösségbe való visszatérések a püspökség pasztorális céljaival 

egybevágó eredmények. 

A lelkigondozók viszonylag alacsony fluktuációjának hátterében a vezető szerint a megtartó 

közeg, a minimálbérnél magasabb fizetés és mindenekelőtt az áll, hogy szeretik a számukra 

fontos lelkiségi jelleget is hordozó munkájukat.  

A kórházi lelkigondozás némiképp nagyobb ismertséget kapott egyházi körökben az utóbbi 

időben, több egyházi vezető kereste meg F Artúrt ismertető előadás kérése vagy az 

egyházmegyéjükben kórházlelkészi alkalmazásba került papok „képbe helyezése” céljából.  

Az önkéntesek kiválasztásának, képzésének és összefogásának sajátos rendszere van a váci 

egyházmegyében. A minden évben ősszel meghirdetett jelentkezési lehetőség után a következő 

év telén felvételi interjún vesznek részt az érdeklődők. Az alkalmasnak talált jelentkezők egy 

márciusi képzési napon kapják meg a szükséges tájékoztatást és elméleti ill. gyakorlati 

ismereteket. Ezen a képzési napon a régebbi önkéntesek is örömmel jelennek meg, a vezető ill. 

most már a lelkigondozók által tartott előadások után kiscsoportos beszélgetésben osztják meg 

a régiek a tapasztalataikat ill. az újak a félelmeiket. Az előadások témája a beteglátogatás 
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formai bemutatása egy lelkigondozó és egy tapasztalt önkéntes által. Egy tapasztalt főnővér 

tájékoztatja őket az osztály életébe való integrálódás lehetőségeiről, a nővérek elvárásairól. A 

lelkigondozók lesznek az önkéntesek elsődleges csoportvezetői, akik segítségükre vannak a 

kórházi osztályon való bemutatkozáskor illetve az egyéni készségek, adottságok és 

képzettségek alapján a megfelelő feladatkör megtalálásában. Az önkéntesi feladatkör az egyéni 

adottságok és érdeklődés alapján tág spektrumban mozoghat a betegek szállításától kezdve a 

szentségi igények összegyűjtésén át a lelkigondozói beszélgetések lefolytatásáig. Az 

önkéntesek ill. a lelkigondozók személyesen vagy írásban tartják a kapcsolatot egymással 

(jegyzeteket készítenek az egyes betegek igényeiről). Az önkéntesek esetleges elakadásaikkal, 

problémáikkal első körben a lelkigondozót keresik meg. Az önkéntesekkel való együttműködés 

megfelelő módját előzetes ajánlások alapján a lelkigondozók egyénileg alakították ki. 

Minden ősszel közös tematikus, külső előadók meghívásával megrendezett szakmai napon 

vesznek részt az önkéntesek és a lelkigondozók. 

A fejlődés lehetőségét F. Artúr a szakmai konferencialehetőségek bővítésében ill. a más 

egyházak által alkalmazott kórházlelkészekkel ill. lelkigondozókkal való kapcsolatépítésben 

látja. 

A kórházi ill. egyházi alkalmazás előnyben részesítésének kérdését Faragó Artúr árnyaltabban 

látja, mint korábbi, tíz évvel ezelőtt tett kérdésfelvetésemkor. Az akkori helyzetben anyagi 

szempontból elhamarkodott döntésnek tűnő egységes egyházi alkalmazásnak azóta 

megmutatkozó előnye a lelkigondozók szakmai függetlensége a kórházi rendszerben, valamint 

az egészségügyi személyzettel való esetleges financiális rivalitás megelőzése. Ugyanakkor a 

jelenlegi egyházi fenntartású rendszer stabilitása erősen függ a püspök személyétől. 

A kórházlelkészi szolgálat rendkívül informatív és aktualizált honlapját is a vezető 

kórházlelkész működteti, az egyidejűleg ellátott egy település plébánosi teendőivel együtt ez 

az utóbbi években fokozott igénybevételt jelent számára. Ugyanakkor a lelkigondozók egyéni 

adottságait kihasználva megfigyelhető a rendszer résztvevőinek rugalmasan növekedő 

öntevékenysége is (pl. a lelkigondozók fokozott részvétele az újak képzésével, a találkozási 

alkalmak szervezésében, az egyéni rendszerek kialakításában etc.) 

 

3.3.4 Az evangélikus kórházlelkészi szolgálat 

 

Az evangélikus kórházlelkészek három fő feladatköre a betegek és hozzátartozók 

lelkigondozása, kísérése, az önkéntesek koordinálása, összefogása, az önkéntescsapat 
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fenntartása, valamint a lelkészi feladatkörnek megfelelően az istentisztelet jellegű alkalmak 

tartása. Az egészségügyi személyzet lelkigondozása a legtöbb helyen egyelőre csak a lehetőség 

szintjén van meg, mivel a kórházlelkészek többsége több kórházat lát el, így nincs alkalmuk a 

személyzettel való közelebbi kapcsolatépítésre. Jelenleg nyolc evangélikus kórházlelkész lát el 

tíz  kórházat. Közülük egy fő dolgozik főállásban, a többiek félállású alkalmazottak. Négy fő 

Budapesten, négy fő vidéken látja el feladatait, két kivétellel mindenkit az Evangélikus 

Országos Iroda alkalmaz (egy fő egyházmegyei, egy pedig kórházi alkalmazásban áll).   

A kórházlelkészek kiválasztása a püspöki tanács jogköre, a kiválasztás elsősorban 

egzisztenciális szempontok szerint történik, azaz azon lelkészek kapnak egy kiegészítő fél 

kórházlelkészi státuszt, akiknek a megélhetése a saját ellátott gyülekezetük által nem 

biztosított. 

Az Evangélikus Országos Iroda Gyülekezeti és Missziós Osztályának (GYÜMI) létrehozatala 

előtt a kórházlelkészek szervezeti besorolása nem volt megoldott. A GYÜMI létrejötte óta az 

országos egyházhoz és azon belül a Gyülekezeti és Missziós Osztályhoz tartoznak, 

jövedelmüket is az irodán keresztül kapják. 

Munkakörük megnevezése kórházlelkész, ők magukat kórházlelkésznek és lelkigondozónak 

vallják. Van közöttük olyan, aki kifejezetten a lelkigondozó megnevezést részesíti előnyben a 

betegeknél történő bemutatkozáskor, mivel a szekularizált környezetből jövő betegek számára 

a kórházlelkész kifejezés idegenül vagy ellenérzéseket keltően hat. 

A kórház mint befogadó intézmény minden esetben biztosít valamilyen alkalmi helyiséget a 

beszélgetések és istentiszteletek lebonyolítására, de állandó helyiségük semelyik kórházban 

nincs. Mindannyian egyedül végzik szolgálatukat az adott helyen.  

Most alakul ki a minőség-ellenőrzés, a költségvetésük is a GYÜMI-n keresztül megy.  A 

GYÜMI a szervezeti háttér biztosítása és a szakmai ellenőrzés mellett havi – másfél havi 

rendszerességgel csoportos szupervízió jellegű alkalmat rendez számukra. Ezen alkalmakat 

Németh Zoltán, az  Osztály szupervizori képesítéssel is rendelkező lelkész vezetője és Balogh 

Éva mentálhigiénés szakember – kórházlelkész munkatársa vezeti. Ezeken az alkalmakon a 

résztvevők megoszthatják élményeiket, nehézségeiket, elakadásaikat, gyakran egy konkrét, a 

vezetők által felvetett téma kapcsán (pl. kompetenciahatárok). Egyéni szupervízió bevezetését 

is tervezik a közeljövőben, ennek költségvetési hátterének biztosításán dolgoznak.  

Az evangélikus kórházlelkészek gyakran szerveznek felekezetközi szakmai rendezvényeket, 

mint például  legutóbb 2017 novemberében egészségügyi dolgozók és kórházlelkészek 

részvételével, a rehabilitáció témakörében. 
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Korábban az evangélikus kórházlelkészektől az egyház szakirányú továbbképzést várt el, 

jelenleg ez már nem előfeltétele az alkalmazásnak. 

A Missziói Bizottság éves jelentést kér a kórházlelkészektől, korábban próbálkoztak havi 

jelentéskéréssel is, ezt azonban beszüntették, mivel az érintettek számára túl hangsúlyossá vált 

így az ellenőrző funkció. A jelentésnek nincs előírt formája, sokak szerint a minőségbiztosítási 

rendszer jelenleg formálisan működik. 

Az Evangélikus Egyházban működő képzési támogatási rendszer szerint minden lelkész 

pályafutása során egy képzési folyamatban egyházilag támogatva vehet részt, azaz az Egyház 

magára vállalja a  képzési költségek 50 %-át.  

Az evangélikus kórházlelkészek általános tapasztalata a nyitottság a betegek részéről illetve 

ennek hiánya a kórházi szervezet oldaláról. Az így megélt frusztrációk következtében 

gyakoriak a kiégési tünetek (idézet egy egykori kórházlelkésztől: „Lógok a semmiben és tökre 

nem érdekel senkit hogy mit csinálok.”) 

Balogh Éva, a GYÜMI munkatársa szerint a jövőbeni fejlődés kulcsa az evangélikus egyházra 

illeszthető koncepció és stratégia kidolgozása és betartása lenne, már a státuszok kiosztásának 

kérdéskörében is. Fontos lenne növelni a szolgálat anyagi fedezetét, a kórházlelkészi státuszok 

számának növelését valamint az országos lefedettségű intézmények előnyben részesítését a 

lelkészek alkalmazásánál (jelenleg területi alapon történik az elosztás, a lelkészek abban a 

kórházban végzik szolgálatukat, amely gyülekezeti helyükhez a legközelebb esik). Ezáltal akár 

a jelenlegi kis létszám mellett is növelni lehetne a hatékonyságot. 

Hangsúlyt kellene fektetni a kórházakkal és azok vezetésével való jobb és tudatosabb 

együttműködésre is. Jelenleg azon kórházakban működik jól az együttműködés, ahol a kórház 

vezetése személyesen elkötelezett az ügy mellett. 

 

3.4 A magyarországi kórházi lelkigondozók küldetés- és feladatértelmezése, 

helyzetértékelése 

 

A kórházi lelkigondozók helyzetértékelését az Interpretatív Fenomenológiai Analízis (IPA) 

módszerrel elemzett féligstrukturált interjúk segítségével vizsgáltam. 

 

A féligstrukturált interjú kérdéseit a kutatási alapkérdés négy alapvető attribútuma mentén a 

3.1.3 fejezetben bemutatott kutatási team tagjainak együttműködésével négy alapvető 

témakörben dolgoztuk ki: intézményi beágyazottság, kapcsolatrendszer, lelkigondozói 
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szemlélet és a kórházi lelkigondozó helyzete. Mindegyik témakör alá 3-5 kérdést soroltunk, a 

kérdésekhez jelöltük az oda vonatkozó háttértémákat is. (ld. 3. melléklet) 

Az intézményi beágyazottság témakörben a kórházi ill. egyházi intézményrendszerben 

elfoglalt helyet, az együttműködők körét és az intézményi ill. a kliensek közti elfogadottságot 

vizsgáltuk. 

A kapcsolatrendszer témában - tekintetbe véve a kapcsolathálózati felmérés által lefedett 

területeket - a szakmai támogatásra, a továbbképződési lehetőségekre, a szakmai támaszt 

jelentő csoportokra ill. közösségekre kérdeztünk rá. 

A lelkigondozói szemlélet felmérésére a betegágy mellett végzett munka fő feladatára illetve a 

siker ill. kudarc megélésére és feldolgozására helyeztük a fókuszt. 

A lelkigondozó szubjektív helyzetmegítélését kívántuk megtudni az utolsó kérdéskörben, 

ahol a   sikert illetve küzdelmet jelentő területekre és a vágyott szervezeti változásokra 

kérdeztünk rá. 

  

 

3.4.1 Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) 

 

A fenomenológiai és hermeneutikai alapokra épülő interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) 

kvalitatív kutatási módszer, melyet elsősorban pszichológiai kutatásokban alkalmaznak (Rácz 

-Kassai - Pintér 2016), de folyamatosan teret nyer a kvalitatív szociológiai kutatásokban is, pl. 

sportszociológiában (Atkinson 2015). A megfigyelés céljául választott tárgy vagy esemény  

személyes észlelését vizsgálja az egyén saját életvilágában, nem törekszik tehát a valóság 

objektív megragadására. A kutatás így a kutató aktív részvételével lezajló dinamikus 

folyamattá válik, a kutató mintegy „belső perspektívát” nyer (Smith - Osborn 2009). A 

vizsgálat fókuszában az áll, hogy az egyén hogyan észleli ill. értelmezi saját világát. Betekintést 

nyerünk általa az emberek személyes és szociális világának kognitív és kulturális 

önértelmezésébe (Smith - Osborn 2009). A módszer jellemzője a részletgazdag bemutatás és a 

kis elemszámú minta, ez utóbbi jellemző egyben korlátait is megjósolja. Az IPA 

alkalmazásának kockázata abban is rejlik, hogy a kapott interpretáció ellenőrizhetőségének 

nincsenek objektíven meghatározható kritériumai. 

Kifejezetten jól használható módszer olyan esetekben, amikor az egyén komplexitással, 

folyamattal vagy újdonsággal szembesül. 
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Filozófiai háttere a fenomenológia, a XX. század egyik legjelentősebb filozófiai mozgalma 

(Husserl 2007, Rácz – Kassai – Pintér 2016). A fenomenológia túllép a megismerés 

hagyományos, pozitivista alapfeltevésén, mely a valóságot objektíven megragadhatónak, 

megismerhetőnek, a gondolkodási folyamattól és a megismerőtől függetlenül leírhatónak tartja 

(Sallay 2015). A kutatói objektivitás hangsúlyozásának helyébe a kutató-megismerő 

jelentésadási folyamatai, tapasztalatai lépnek (Lincoln - Guba 2000), hiszen a dolgok nem 

önmagukban azok, amik, hanem azáltal kapják jelentésüket, ahogy bennem, a megismerőben 

megjelennek. Távolabbi filozófiai háttérként érzékelhető ebben a heideggeri 

egzisztencializmus, mely szerint az ember nem önmagában, hanem kizárólag a világgal való 

viszonyában érthető meg (Heidegger 2007). 

Az interpretatív fenomenológiai analízis szemléletében a vizsgálat alanya saját világának 

értelmezésére törekszik, a kutató pedig ennek a résztvevői világ-értelmezésnek a további 

értelmezésére, ilyen értelemben az IPA egy kettős hermeneutikai megközelítésnek tekinthető. 

A hermeneutika az értelmezés tudománya. A Gadamer által bevezetett hermeneutikai kör 

fogalma szerint a szöveg egésze csak részei révén ragadhatóak meg, viszont az egyes részek 

értelme is meghatározódik az egész által, amelybe bele vannak ágyazva (Gadamer 2003). Maga 

a megértés az értelmező és az értelmezett horizontjának összeolvadása által valósul meg, 

melyben a „beszélgetők” egy közös nyelvet találva jutnak el a megértéshez. Ez a hermeneutikai 

háttér sajátosan összecseng az IPA interjúk készítéséhez szükséges empatikus rogersi 

hozzáállással (Tringer 2007; Faber 2002), ilyen értelemben ez a módszer az empátiás megértést 

a kérdező megértéssel vegyíti. Az értelmezéshez szükséges megértés így nem objektív 

adatokhoz kötődő, statikus, hanem egy érzékeny és dinamikus folyamat. A „megértés” 

kifejezésnek így mindkét aspektusa megjelenik, az empatikus azonosulás mellett az értelmező, 

analizáló jelentés is. Az IPA tágabb értelemben elkötelezett a személy egészleges szemlélete 

mellett, annak kognitív-érzelmi-fizikai és nyelvi valóságában. 

Az IPA szociológiai elméleti keretéül a szimbolikus interakcionizmus szolgál (Smith - Osborn 

2009), a módszer egyik megalapozója Maedeo Giorgi. 

Az IPA alapvető módszere az empatikus, nondirektív interjú, mely a kutató és az interjúalany 

számára megteremti a „feltárulkozás terét”, melyben lehetővé válik a kutató számára az 

interjúalany megértése (Rácz – Kassai - Pintér 2016). A kutató ily módon aktív, alakító 

részesévé válik a kettejük között kialakuló közös, feltárulkozásra alkalmas világnak. Mindez 

nem csupán magának az interjúalanynak  és történeteinek a megértését segíti elő, hanem 

magának a folyamatnak a reflexióját és azon erők megfigyelését is, amelyek az egyén 

gyakorlatait irányítják. A kutató azt vizsgálja, hogy milyen egy dolog vagy jelenség a 
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résztvevők oldaláról nézve, ugyanakkor olyasmit is érzékel, aminek a résztvevők mint 

elsődleges érintettek kevésbé vannak tudatában (Smith - Osborn 2009). 

Az IPA narratív pszichológiával/narratív interjúval közös vonása, hogy az egyéni történetek és 

esemény-értelmezések elmesélése által az elbeszélő mintegy újra-konstruálja és interpretálja 

saját élettörténetét (ill. annak releváns részét), mely ezáltal az újraértelmezés révén 

integráltabbá, értelmezhetőbbé és élhetőbbé válik. A narratíva így válik a valóság 

(újra)konstruálásának eszközévé. A kórházi lelkigondozók között végzett interjúk bemutatását 

tartalmazó fejezetben láthatunk példákat ezen újra-értelmezések és elvonatkoztatások 

megjelenésére már az interjú megvalósulása közben. 

A kvalitatív kutatások jellegének megfelelően a cél nem egy előre meghatározott hipotézis 

tesztelése, hanem inkább a felfedezés, a részletek gazdag leírása. 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott kvalitatív kutatási módszerrel, a Grounded Theory-val 

összevetve az IPA a cselekvők tapasztalatainak és élményeinek megismerésén és megértésén 

túl nem törekszik általánosító és absztraháló elméletek alkotására (Corbin - Strauss 2015). 

 

3.4.1.1 Az interjúkészítés menete 

 

Az IPA alapvető módszere a mély ill. féligstrukturált interjú. 

Az interjú kérdéseihez szükséges egy tervezetet  készíteni, melytől azonban el lehet térni. A 

kérdéseket az alapvetően meghatározott kutatási területekből vezetjük le. A kérdések 

sorrendjében az általánostól az egyedi illetve a felszínesebbtől a mélyebb kérdések felé 

haladunk, a szenzitív kérdéseket későbbre hagyva, amikor a kérdezett már kellő biztonságban 

érzi magát a beszélgetésben. A kérdések értékítélet nélküli, szakzsargont elkerülő, főként nyílt 

kérdések legyenek, ezzel is motiválva az interjúalanyt a szükséges mértékű feltárulkozásra. 

Célszerű a kérdéseket kívülről megtanulni, ugyanakkor mind a sorrendtől, mind az eredeti 

kérdésektől az alapvető kutatási szempontok figyelembevételével el lehet térni. 

Az interjúzás 

A félig strukturált interjúhoz egy-másfél órányi megszakítás nélküli idő szükséges. Fontos, 

hogy maga a hely komfortos legyen az interjúalany számára. Az interjúzó szerepe a facilitálás, 

nem pedig annak pontos meghatározás, hogy mi történjen. Ebből adódóan intenzív és érzékeny 

jelenlétet és folyamatos reflexiót igényel. Az interjú tervezetének kívülről történő ismerete által 

tud koncentrálni arra, amit az interjúalany mond. Az interjúk lebonyolítása során kezdetben 

jegyzeteket is készítettem, de ez megnehezítette az odafigyelést és az interjúalany érzelmi 

követését számomra, így ezt a későbbi interjúk alkalmával elengedtem.  A kérdések sorrendjét 
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olykor meg is változtathatjuk, ha az interjúalany valamilyen témát logikusan másként vezet be, 

mint ahogy azt előre terveztük. Az interjúalany gondolatmenetének akadálytalan áramlását 

gyakran megzavarhatja egy más, odanemillő témát felvezető kérdés. Az is előfordul, hogy az 

interjúalany új, a kutatás eredeti célja szempontjából releváns témát vet fel, ezáltal arra 

késztetve minket, hogy eltérjünk a kutatás eredeti tervétől. Ezek a kitérők gyakran a 

legértékesebbek, hiszen valószínűleg nagyon fontosak a kérdezett számára és olyan új 

tartalmakkal gazdagítják a kutatást, amire az eredeti tervben ill. kérdésfelvetésben nem 

gondoltunk. Természetesen az is fontos, hogy ne távolodjunk el túlságosan ez eredeti 

témánktól. 

Az interjú felvétele során az interjúalany sokat beszél, maga az interjúkészítő keveset. Mivel a 

korábban leírtak szerint elsősorban az interjúalany interpretációjára vagyunk kíváncsiak, ezért 

az interjú során el kell kerülnünk az értelmezést, az összefüggések és belátások keresését.  

Az adatok elemzése 

Az interjúk többszöri elolvasása után sorról sorra haladó szabad tartalmi analízist végzünk, 

miközben a leírt anyag jobb margójára leíró, értelmező jegyzeteket készítünk (fogalmi 

jegyzetelés). Ennek célja az általános megértés. 

Ezt követően a kibontakozó témákat a leírt szöveg bal oldalán jegyezzük fel. Itt már nem 

ragaszkodunk az interjúban megjelenő eredeti kifejezések alkalmazásához, a felmerülő 

szövegkonstruktumok a kutató saját szavaival kerülnek beemelésre. Az így kibontakozó témák 

között kapcsolatokat keresünk, absztraktabb, fölérendelt témákat kapunk. Az egyes témák 

sorrendje változhat, bizonyos témákat el is hagyhatunk a rendezés során.  

Célszerű az elemzést először egy esettel végigvinni, majd az egyes esetek közötti 

témacsoportok mintázatait feltárni. A következő esetek elemzésénél felhasználhatjuk az előző 

esetnél kapott témákat, de kicsi elemszám esetén (maximum 3) akár újra is kezdhetjük a témák 

gyűjtését. A fő témák táblázatba rendezése során az altémákat idézetekkel tesszük érthetővé. 

A főtémákat külön lapokra feljegyezve, a hozzárendelt idézetekkel együtt mozgatva táblázatba 

rendezzük. 

 

3.4.1.2 Az IPA módszer alkalmazása során használt minőségbiztosítási kontrollok 

 

A meginterjúvoltak kiválasztásának szempontjai: tekintettel az – IPA-ban jellemzően 

alkalmazott – alacsony mintaszámra, az interjúalanyok kiválasztásánál a következő 

szempontokra ügyeltem: olyan személyek bevonására törekedtem, akik mindhárom egyházat 

képviselik (2 katolikus, 3 református, 1 evangélikus), különböző hosszúságú szolgálati idővel 
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rendelkeznek, különböző neműek  (3 férfi, 3 nő) is legyenek a mintában, a kvalitatív felmérés 

eredményeképpen kapott kapcsolati hálóban különböző csomóponti súllyal szerepelnek, 

szívesen vállalták az interjút, és akiknek szakmai munkájára rálátással bírtam. A 

megkérdezettek között voltak vidékiek és budapestiek egyaránt (1 fő Dunántúl, 2 fő Kelet- 

Magyarország, 1 fő Észak-Magyarország, 2 fő Budapest ). Munkaviszony illetve státusz 

szempontjából többféle csoportot képviseltek, illetve különböző szintjein álltak az egyházi 

hierarchiáknak. Valamennyien rendelkeztek a kutatási definícióban meghatározott 

képesítéssel. 

Az interjúalanyok az interjú előtt részletes tájékoztatást kaptak a kutatás céljáról és az interjún 

elhangzottak feldolgozásának és felhasználásának módjáról.  

Anonimitásukat a nevek és az intézmények megnevezésének elkerülésével biztosítottam. A 6 

megkérdezett lelkigondozót számkóddal (1-6) láttam el, szószerinti idézés esetén zárójelben 

jeleztem a lelkigondozó számkódját majd dőlt vonallal elválasztva az idézet interjún belüli 

oldalszámát (pl. (2/6)). Egyéb helyeken az L1-L6 kódokat alkalmaztam. (Saját mondataimat a 

monogramommal (TT) jeleztem.) 

Az interjúkat zavaró külső hatásoktól mentes, komfortérzetet biztosító környezetben folytattuk 

le. Az interjúzás a féligstruktúrált interjú szabályai szerint, az audio anyagok feldolgozása 

pedig privát környezetben történt, ahol mások nem voltak jelen. A jegyzetek és maguk az audio 

anyagok mások számára nem hozzáférhetően, jelszóval védett file-okban kerültek tárolásra. 

Az IPA módszertan alkalmazásának minőségbiztosítási és validitási követelményeivel 

kapcsolatban számos tanulmány elérhető (Henwood - Pidgeon, 1992; Elliott - Fischer - Rennie, 

1999; Yardley, 2000), melyek közül Smith (2009) Yardley szempontrendszerét ajánlja, ennek 

megfelelően munkám során én is ezt követtem.  

Yardley négy alapkövetelményt határoz meg, ezek a következők: kontextusérzékenység 

(sensitivity to context), elkötelezettség és szigor (commitment and rigour), átláthatóság és 

koherencia  (transparency and coherence), valamint hatás és fontosság (impact and 

importance). 

A) Kontextusérzékenység - Yarley szerint minden kvalitatív kutatásnak (tehát nem csak az IPA 

módszertant követőknek) fontos alappillérei egyrészt az elméleti, filozófiai háttér, másrészt az 

adott kutatási terület alapos ismerete. Az IPA, mint módszertan kiválasztásának filozófiai 

hátteréről lásd 3.4.1 fejezetet. Yardley azt is megjegyzi, hogy a kérdező és a kérdezett közötti 

viszony szociális kontextusa (valamint a köztük fennálló esetleges „erőviszonyok”) szintén 

kiemelkedően fontos az interjú során, aminek megfelelő kezelésére a módszertanban 

alkalmazott féligstruktúrált interjú formátuma optimálisnak bizonyult. 
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B) Elkötelezettség és szigor - Az elkötelezettség a témában való elmélyülést és a módszertan 

alapos ismeretét és következetes használatát jelenti Yarley szerint. Az interjú során ez a 

kérdezett irányában megvalósuló figyelmesség formájában jelentkezik, míg az elemzés 

folyamán az igényes, odafigyelő munkát jelenti. A szigor-t Yarley az adatgyűjtési munka 

következetességére és az elemzés mély és részletes elvégzésére érti. Ennek érdekében 

felkészülésem során áttekintettem az IPA-t és más, kvalitatív módszertanokat bemutató 

elméleti szakirodalmat (Starks – Trinidad 2007) valamint számos, az IPA-t használó kutatási 

publikációt (lásd 3.4.1 fejezet). Konzultáltam továbbá az IPA módszertan használatában járatos 

kutatókkal, javaslataikat, észrevételeiket munkámban nagymértékben hasznosítottam. 

D) Átláthatóság és koherencia - Ez a követelmény szorosan kapcsolódik az előzőhöz 

(elkötelezettség és szigor). Ennek érdekében valamennyi interjút hasonló feltételek között 

készítettem, lehetőség szerint egységes jegyzetelési módszert követtem. Az interjúk 

kijegyzetelése az IPA módszertan szabályai szerint történt. 

E) Hatás és fontosság: Ezek a faktorok az elkészült elemzésre vonatkoznak, annak 

felhasználhatóságára, értékelésére. Ennek részletes bemutatását lásd az 3.4.4 és 4. fejezetben. 

 

3.4.2 Az interjúk elemzése 

 

A lelkigondozók küldetés- és feladatértelmezése, helyzetértékelése 

 

Összesen hat interjút elemeztem az IPA módszertana szerint. A 6 megkérdezett lelkigondozót 

számkóddal (1-6) láttam el, szószerinti vagy tartalmi idézés esetén zárójelben jeleztem a 

lelkigondozó számkódját majd dőlt vonallal elválasztva az idézet interjún belüli oldalszámát 

(pl. (2/6)). Egyéb helyeken az L1-L6 kódokat alkalmaztam. (Saját mondataimat a 

monogramommal (TT) jeleztem.) 

 

Az interjúkból kibontakozó kép a lelkigondozók küldetés és feladatértelmezéséről bizonyos 

aspektusokat tekintve egységesnek tekinthető. Fő feladatuknak valamennyien a betegágy 

melletti, beszélgetésekben megvalósuló lelkigondozást tekintik, kiemelt helyen említve az 

egészségügyi személyzet (egyre növekvő igényekre reagáló) ellátását. A hozzátartozók ellátása 

is feladatkörük részét képezi, lévén hogy a családtag betegsége számukra is krízishelyzetet 

jelenthet (2/8).  
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Azokban az esetekben, amikor a lelkigondozó egyben lelkész is, értelemszerűen rá hárul a 

liturgikus szolgálatok (istentiszteletek, áhítatok, imaalkalmak, úrvacsora, keresztelés, temetés) 

ellátása is (2/8, 5/1, 3/15), civil (nem lelkész) lelkigondozó esetén ez a terület az előbb felsorolt 

liturgiák illetve a kórház vallásos életének megszervezését, vallásos jellegű kiadványok 

beszerzését jelenti (3/8, 3/16). 

Felsorolt feladatuk még a kapcsolatépítés és kapcsolattartás az egyházak képviselőivel, 

gyülekezeti lelkészekkel, papokkal, a kórházi személyzet részére szakmai előadások tartása, 

oktatói részvétel különböző képzésekben (pl. hospice képzés, önkéntesek képzése)(2/7). 

 

A civil lelkigondozók sajátságos módon közvetítő szerepben határozzák meg magukat a 

betegek és a papok között: 

„azért vagyok, hogy esetleg szóljak a papnak vagy lelkésznek, vagy amelyik egyház 

képviselőjét szeretnék, annak” (3/7) 

A közvetítő szerep további specifikuma lehet a szűrés: 

„mindent megteszek azért, hogy az ő (ti. a papok) munkájukat könnyítsem, és csak akkor 

szóljak nekik, amikor tudom, hogy már nincs más. Tehát hogy ha …most idejön egy 

hozzátartozó, és kéri, hogy szeretné, ha az édesanyjához vagy édesapjához menjen pap, akkor 

fölmegyek, beszélek a nővérkével, beszélek a beteggel, megnézem, mennyire sürgős ez a 

dolog. Mert ha nem sürgős nem hívok be hozzá papot, hanem majd ha azt látja a személyzet, 

hogy ez szombatig várhat, akkor én most nem fogok beugrasztani bárkit, hanem majd a 

szombati listához hozzáírom és akkor ennyi. Tehát hogy én súlyozom is a dolgokat józanul.” 

(4/8) 

 

További feladatkörük lehet a megbízatás jellegétől függően a kórházi önkéntesek összefogása, 

munkájuk megszervezése, ellenőrzése, esetleges szupervíziós feladatok ellátása körükben 

(3/8). 

A jól megszervezett önkéntesek gyakran enyhítik a lelkigondozók túlterheltségéből adódó 

nehézségeket: 

„én kezdtem el azt érezni egyre jobban, hogy borzasztó nagy a sajt, borzasztó sok a luk, és én 

nagyon kevés vagyok…és akkor így jöttek be az önkéntesek.” (4/3) 

A lelkigondozó olykor szakmai felügyeletet is ellát az önkéntesek körében, így alakult ki a 

jelentkezők körében történő szűrés rendszere: 

„egy fél órás beszélgetés van mindenkivel és akkor ott megpróbáljuk kiszedni belőle hogy mit 

akar itt. Vajon pótléknak akarja? …megfelelő ember-e a szolgálatra?” (4/4) 
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A szűrés gyakran magát a lelkigondozót is védi:  

„én ezt tartom jónak, hogy szűrjük nagyon meg őket, mert tehát hogy ez az én bőrömre is 

megy…az én hátamon fogják leverni, hogy ha valami hülyeséget csinál az osztályon” (4/4) 

Mivel jelenleg még igen kevés példa van Magyarországon a több főből álló kórházi 

lelkigondozói  teamek kialakítására, az önkéntesek gyakran a támaszt nyújtó szakmai közösség 

szerepét is betöltik: 

„TT: Milyen közösségek jelentenek támaszt a munkádban? 

L4: Hát az első, ami a legfontosabb nekem azok az önkénteseim. ..ugye mivel hogy ők ismerik 

ezt a terepet, meg nagyon hasonlóak a tapasztalataink” (4/10) 

Ugyanakkor kényes az egyensúly aközött, hogy az önkéntesek összefogása, esetleges 

lelkigondozása („nekik is valamilyen szinten a lelkigondozójuk vagyok”(4/10))  révén 

megjelenő többletterhelés mennyiben kompenzálódik az önkéntesek által megjelenő segítség 

által.  

  

3.4.2.1 A betegágyhoz való eljutás 

 

A betegekhez való eljutás módját tekintve azonban már korántsem ilyen egységes a kép. 

Kulcsfontosságú az egyes kórházi osztályokon dolgozó munkatársak szerepe:  

„Hogyha a dolgozókat meg tudom szólítani, és megértik hogy ki vagyok, és esetleg hogy mi 

lenne az amiért én a jelenlétemmel ott vagyok akkor a dolgozónak eszébe fog jutni, 

hogy…ennek az embernek kell szólni.” (3/7)  

Az egészségügyi személyzeten belül kiemelkedik a nővérek szerepe, ők tekinthetőek a 

betegekhez való eljutás „kapuinak”.  

Azokban az esetekben, ahol sikerült jó kapcsolatot kialakítani az osztályos nővérekkel, a 

lelkigondozónak gyakran ők adnak differenciált jelzést a lelkigondozási szükségletekről. 

Így a nővérekkel való kapcsolat kialakításának módszerei meghatározóak lehetnek a későbbi 

jelzőrendszeri kapcsolat hatékonysága szempontjából. 

A 4. interjúalany (L4) működése kezdetén felkereste valamennyi fekvőbeteg osztály főnővérét: 

„mert úgy gondoltam, hogy akkor a nővérek felé, meg az orvosok felé is van egy emberem, 

akin keresztül el tudok jutni” (4/2) 

„Elmondtam, hogy mit csinálok itt, mit szeretnék majd elérni, és hogy mit tudok én ezért 

cserébe ajánlani az ő osztályának. És kértem, hogy egy ilyen orvosi értekezletre kérjen 

időpontot az osztályvezető főorvostól, hogy ott is elmondhassam, hogy ki vagyok, mit 

szeretnék itt” (4/2) 
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Ezt követően minden egyes osztályon formális engedélyt kért a működéséhez, függetlenül 

attól, hogy az együttműködési szerződése alapján az elvi engedélye már megvolt: 

„úgy gondoltam, ez a gesztus maga már egy alkalom a párbeszédre” (4/3) 

Saját munkája bemutatása során L4 hangsúlyozta, hogy az osztály „ingyen és bérmentve” kapja 

őt ajándékba munkája megkönnyítésére: 

„én azt tudom felajánlani az osztálynak, hogy a betegeket megpróbálom kibeszéltetni, az 

örömeiket, a problémáikat, és ezzel is segítem az osztályt” (4/3) 

Fontos volt számára azt is kiemelni, hogy bérezése külön egyházi forrásból megoldott: 

 „nem az ő bérüket viszem el” (4/3) 

Ezzel a módszerrel L4 lelkigondozó „osztályról osztályra menve beépült” a rendszerbe. 10 év 

elteltével már személyes kapcsolata van a nővérekkel, telefonon hívják a betegekhez, ill. az 

osztályra felérve köszöntik és referálnak számára a lelkigondozói ellátást igénylőkről.  

„Az már rég nem úgy működik, hogy én csak járom .. (az osztályokat).., hogy valahol legyen 

kapás, hanem pont fordítva” (4/6) 

„Olyan, hogy nekem vadászni kelljen utána (ti. a beteg után), az ritka” (4/7) 

Ugyanakkor I. is megjegyzi, hogy az orvosokkal jóval kevesebb kapcsolata van. 

Más lelkigondozók kevésbé pozitív tapasztalatokról számolnak be a nővérek jelzőrendszeri 

működéséről. 

A 3. interjúalany, L3 hiányolja, hogy a nővérek nem hívják fel telefonon, ugyanakkor kiemeli, 

hogy minden alkalommal beköszön a nővérekhez, és ők gyakran rögtön mondják, hogy kihez 

menjen be. 

A 6. interjúalany, L6 is kevésnek találja a nővérektől jövő jelzéseket, de kiemeli, hogy azok a 

nővérek, akikkel sikerült jó kapcsolatot kiépíteni, megszólítják illetve hívják őket egy-egy 

beteghez. 

A 2. interjúalany, L2 kiemeli, hogy  

„vannak osztályok, ahol olyan bizalmas viszonyt sikerült kialakítanom a nővérekkel, hogy ott 

megkérdezem tőlük, hogy kihez menjek. Főleg az intenzív osztályon, mert ugye ott nagyon 

kevés beteg tud beszélni” 

Speciálisnak tekinthető ebből a szempontból az 5. interjúalany, L5 szerepe, aki egy konkrét 

osztály lelkigondozója, így szoros együttműködésben dolgozik nem csak a nővérekkel, hanem 

az egész teammel. Ebben szerepet játszik az osztályvezető főorvos sajátos szervezetfejlesztési 

koncepciója, aki tudatos közösségformálással gondoskodik a különleges pszichés 

igénybevételt jelentő osztályt (gyermekonkológia) ellátó csapaton belüli együttműködés 

hatékonyságáról (pl. valamennyi munkatárs fényképével ellátott tablót készít (a takarítónőket 
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is beleértve), évente két napos, pszichológusok által vezetett csapatépítő tréningre viszi el az 

osztály dolgozóit.) L5 telefonszáma ki van helyezve a nővérpultnál, valamennyi haldokló 

gyermekhez ill. családjához behívják akár nappal, akár éjszaka. 

Kevésbé sikeres útja L2 szerint a nővérek általi közvetítésnek az, amikor maga a nővér ajánlja 

a lelkigondozást mint szolgáltatást: 

„Csináltam egy ilyen A5-ös szórólapot, leírtam, hogy mi ez az egész kórházi lelkigondozás, 

tényleg nagyon egyszerű mondatokkal, nem egyházi nyelvet használva. Tehát konkrétan 

leírtam, hogy mit nyújtunk, mit várhatnak tőlünk, hol érhetnek el, stb. Sebészeten van egy 

betegfelvételi nővér, aki mindig felveszi a betegeket, miután kikérdezte a kötelező kérdéseket, 

azután nagyon kedvesen odaadta ezt a szórólapot a betegeknek, mondott is pár kedves szót, 

hogy van itt egy aranyos kórházlelkész, szívesen beszélgetne Önnel, ezt olvassa el és ha ez 

alapján akarna beszélgetni akkor szóljon nekünk, mi felhívjuk és feljön Önhöz. Tehát tényleg 

az ölükbe lett téve a szolgáltatás. És ezt két hónapig csináltuk, vagy 6-800 beteghez jutott el ez 

a lap és a két hónap alatt egyetlen beteg nem kért ez alapján látogatást.” 

Ezen a ponton összekapcsolódik a nővérek általi közvetítés egy másik gyakran alkalmazott 

módszerrel, a szórólapok ill. plakátok elhelyezésével. 

Szinte valamennyi megkérdezett lelkigondozó használja ezt a módszert, hatékonysága azonban 

megkérdőjelezhető: 

„Az igény felmérésében egyrészt segít nekem az, hogy a kórház különböző részeire plakátokon 

kihelyezem, ami tájékoztatja a betegeket arról, hogy létezünk. Ez alapján az elmúlt 10 évben 

talán 1-2-en bukkantak a nyomunkra, tehát kell, hogy legyen, de igazából nem sokat ér.” (2/5) 

A plakátok és szórólapok szerepe ezek alapján elsősorban a szemléletformálás, a betegek 

tájékoztatása, akik így esetleg a lelkigondozó betegágyukhoz érkezésekor már tudják hová 

tenni ezt a fajta szolgáltatást, de nem ez alapján keresik meg a lelkigondozót.   

Sajátos szerepet kapnak a lelkigondozók kiközvetítésében a kórházi önkéntesek (bővebben ld. 

3.4.2.12. fejezet). A kórházi önkéntesi rendszer kiépítettsége, az önkéntes munka jellege és a 

lelkigondozóval való együttműködés szorosságának függvényében töltenek be jelzőrendszeri 

funkciót a lelkigondozásban. 

Feladatukat olykor egyházi gyülekezeti megbízásból végzik, a kórházi istentiszteletekre hívják 

a betegeket, odaadják a lelkigondozói szolgáltatást megkínáló szórólapot és összeírják azok 

nevét, akik az elkövetkező héten lelkésszel/lelkigondozóval szeretnének beszélgetni (2. interjú) 

L2 református kórházlelkész esetében ez megítélése szerint kevés, heti 5-15 nevet jelent, a 

jelentkezők jó része azonban katolikus pap hívásához kér közvetítést. Az istentiszteletre történő 
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hívogatásban gyakran maga a lelkész/lelkigondozó is részt vesz, ez jó alkalmat biztosít számára 

a betegekkel történő első kapcsolatfelvételre és a lelkigondozás iránti igény szűrésére. (2/7) 

Bizonyos helyeken az önkénteseket „beteglátogatóknak” nevezik, megkülönböztetendő a 

kórházi lelkigondozótól. A lelkész/lelkigondozó gyakran a beteglátogatók összefogó embere is 

(3. interjúalany, L3 esetében). 

A legáltalánosabb formája a beteghez való eljutásnak az igen jó kapcsolatrendszert kiépített L4 

esetének kivételével a kórteremről kórteremre járás és a lelkigondozás személyes megajánlása. 

(2/5. 5/5. 6/10.) L2 meglátása szerint a lelkigondozói kapcsolat létrejöttének alapja a szimpátia 

és a bizalom a beteg részéről, s ez áll az egyéb, kapcsolatközvetítéssel működő megkeresések 

kis hatékonyságának hátterében. Búza Patrik, a Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozói 

Szolgálatának vezetője szerint ennek oka abban a lélektani tényezőben is kereshető, hogy a 

beteg saját elesett állapotában nem jut el a szükségeitől az igényig. Ilyen értelemben fel kell 

hívni a figyelmet, a kliens terébe belépve tudja a lelkigondozó felajánlani a szolgálatot. A 

lelkigondozás így mindenekelőtt a lelkigondozó kezdeményezéséből működik. 

A kórteremről kórteremre járó, szolgálatát megajánló lelkigondozó az egy lelkigondozóra jutó 

magas ágyszám miatt (L2 esetében ez pl. akár 1500 ágyat jelent) szükségszerűen prioritásokat 

állít fel. A prioritások felállításában minden lelkigondozó más szempontokat követ, 

elsődlegesen a betegség súlyossága szerint meghatározott lelkigondozási szükséglet valamint 

az osztály fogadóképessége alapján. Van aki az újonnan érkező betegeknek való 

bemutatkozásra koncentrál, illetve a beszélgetésekhez szükséges intimitást jobban lehetővé 

tevő kétágyas szobákat részesíti előnyben (2/7). 

Említést kell tennünk még olyan egyedi esetekről is, amikor a beteg otthoni lelkésze kéri fel a 

lelkigondozót (6/10), vagy amikor a rendszeres reggeli kórházi áhítat ad lehetőséget a betegnek 

a lelkigondozó megszólítására. Előfordul olyan alkalom is, amikor a nővér saját igénye alapján 

hívja a betegágyhoz a lelkigondozót, mert nem akar egyedül maradni a beteg mellett egy nehéz 

helyzetben. 

 

3.4.2.2 A lelkigondozói látogatás protokollja 

 

A lelkigondozói látogatás a korábban leírtak szerint eltérő háttérben jön létre, a beteg, a 

hozzátartozó, a helyi lelkész kérésére, a nővérek jelzése alapján vagy a lelkigondozó spontán 

kezdeményezésére. 

 

Öltözet 
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A lelkigondozó kórházi megjelenésének sarkalatos kérdése az öltözet. Szakmai körökben 

folyamatos vita témája, hogy viseljen e a lelkigondozó fehér vagy más színű megkülönböztető 

köpenyt az egészségügyi személyzet mintáját alapul véve. A vitatott kérdéskör hátterében a 

lelkigondozói identitás és hovatartozás alapkérdései húzódnak meg. 

Van, aki „láthatósági köpeny”-nek hívja, Debrecenyi Károly István megfogalmazására utalva, 

mely segíti, hogy a lelkigondozót észre vegyek, kitűnjön a hozzátartozó-látogatók közül.(4/7) 

L5 számára a köpeny egyfajta hivatali identitást és védelmet nyújt: 

„ a köpeny sokat segít érdekes módon… nem kötözködnek a betegek, hogy te most mit keresel 

itt és milyen jogon jöttél be, mert látják hogy fehér köpenyben vagy” (5/3) 

L4 megfogalmazásában: 

„azért jó, hogy van ez a köpeny, mert ide szektások is bejárnak, meg nagyon sok mindenki 

bejár” (4/7) 

L4 számára ugyanakkor a ruházat fontos jele volt eleinte az egészségügyi személyzettől való 

elkülönülése jelzésének: 

„én úgy kezdtem dolgozni, hogy direkt nem fehérben, csak a köpenyem volt fehér, mert azt 

akartam ezzel jelképezni, hogy én nem vagyok nővérke.” (4/7) 

Az ő esetében később a ruha színének változása az egészségügyi csapatba való integrálódását 

követte: 

„ahogy az ember egyre jobban azt érezte, hogy ez az én közegem, ez az én terepem, valahogy 

adta magát a fehér. Tehát, hogy igen, nem nővér vagyok, meg nem gyógytornász vagyok meg 

nem szociális munkás, meg dietetikus, de hogy én akkor is ide tartozom. És én lelkigondozó 

vagyok, egy ezek közül.” (4/7) 

Más esetben maga a kórház fogadja be a köpeny „kiutalása” által saját közegébe a 

lelkigondozót – az alábbi megfogalmazásban egyfajta külső elvárás meglétét is érzékelhetjük: 

„elkezdett úgy kapcsolatom lenni a betegekkel, hogy a fehér ruhásokon keresztül, illetve aztán 

nekem is köpenyt kellett húzni” (6/2) 

A másik álláspont képviselői szerint elegendő a nevet és titulust jelző névkitűző használata, 

mivel a fehér köpeny sajátos határvonalat húz a beteg és a lelkigondozó közé: 

„én így megyek, ahogy vagyok, annyi hogy van egy kis névtáblám. Azt hiszem ezzel egyedül 

vagyok a református lelkészek között. Én ezt láttam az elődömnél, máshol is így csináltam.” 

(2/6) 

A lelkész-lelkigondozók esetében felvetődő másik lehetőség a lelkészi öltözet lenne, ezt 

azonban a pap megjelenését a halál közeledtével összekötő ősi hiedelmekre tekintettel általában 

csak az istentiszteletek végzésére tartják fenn: 
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 „ igyekszem sokkal könnyebben, lazábban bemenni a beteghez, nem lelkész kinézettel és 

lobogó palásttal… nem akarom a frászt hozni a betegre… tudod azért senkinek nincs arra 

szüksége, hogy na, ehhez jött a pap, érted, akkor vége. Erre oda kell figyelni.” (5/10) 

 

Bemutatkozás 

A lelkigondozói kapcsolat létrejöttének másik sarkalatos pontja a bemutatkozás. Mivel a 

betegek számára gyakran ismeretlen kifejezés a lelkigondozás, a lelkigondozók így 

kénytelenek különböző, egyedi módokat kidolgozni önmaguk és az általuk felkínált 

szolgáltatás bemutatására. 

Amennyiben a lelkigondozó kórházlelkész is, a kettős identitás jelzése segítséget jelent a 

lelkész fogalmának ismertsége révén: 

„Hát itt minden variációt kipróbáltam már az években, most leginkább hát egyrészt ahogy jön, 

de az mindenképpen benne van hogy lelkigondozó meg kórházlelkész. Néha hozzáteszem, 

hogy református kórházlelkész. ” (2/6) 

L5 identitásmeghatározásában a lelkigondozás a kórházlelkészi identitás egyik aspektusa, így 

ő kórházlelkészként mutatkozik be, mellékmondatban jelezve a látogatás lelkigondozói 

mivoltát: 

„Bemegyek, mondom, hogy református kórházlelkész vagyok és bejöttem beszélgetni egy 

kicsit, van-e kedve valakinek.” 

L4 katolikus kórházi lelkigondozó kifejezetten kerüli a „lelkigondozó” kifejezés használatát: 

„ Hát én nem azzal kezdek, hogy én lelkigondozó vagyok, hanem azzal, hogy hogy van, vagy 

hogy érzi magát, vagy mit tudom én valami ilyen” (4/6) 

Hasonlóan, de más okokból kerüli a lelkigondozó kifejezés használatát L3 is: 

„ Ha beteghez megyek, akkor L3. lelkipásztori munkatárs és beteglátogató, rendszerint ezt 

szoktam mondani… a lelkigondozót (ti. a kifejezést) én magamévá tettem, de akkor J.P.23azt 

mondta, hogy a lelkigondozó a szentlélek. És én ezzel csínján bánok.” (3/7) 

Ugyanakkor érzékelik a körülírás problematikus jellegét is: 

„ez a beteglátogató se jó szó, mert akkor beteget látogató lenne, hiszen nem én vagyok a beteg” 

(3/7) 

„ az ilyen lelkigondozói megfogalmazás ez azért jó, mert ez nem lelkész és akkor nem pap, 

tehát nincs…félreértés” (3/7) 

                                                 
23 J.P. a Budapesti Katolikus Kórházlelkészi Szolgálat akkori vezetője 
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Az egészségügyi személyzet számára hangsúlyt kap ugyanakkor a „lélek” kifejezés fontossága 

a testtel foglalkozó medicinális megközelítés terében: 

„Egy kolleganő fogalmazta szerintem jól: „Te vagy a lelkes Laci”” (3/7) (Laci: álnév L3 

becenevére) 

L1 esetében a főorvos tudatos döntésének köszönhetően a lelkigondozó státusza és szakmai 

mivolta ismert és elfogadott az osztály életében,  a főorvos a családdal való egyik első 

találkozáskor maga mutatja be a lelkigondozót: 

„a családdal való első találkozás…akkor én ott ülök mellette, és akkor engem ő mutat be: „Dr. 

X. Y. vagyok, az osztályvezető főorvos, ez itt mellettem a munkatársam, L1 lelkigondozó.” És 

nekem ilyen értelemben már nem kell magyaráznom semmit.” (1/6) 

 

A kezdő mondat 

A lelkigondozó számára, legfőképp azokban az esetekben, amikor nem a beteg kérésére 

érkezik, nem könnyű helyzet a lelkigondozói beszélgetés megajánlása. A egészségügyi team 

tagjainak látogatásával ellentétben (mely esetekben a beteg kiszolgáltatott helyzetbe kerül, 

kényszerűen alá kell vetnie magát valami kötelező, olykor testi intimitását sértő, esetleg 

fájdalmas dolognak) itt igen fontos a beteg szabad döntése: 

„Mindenképpen azt fontosnak tartom, hogy ahova belépek, ott tegyem magam egyértelművé, 

hogy ki vagyok, miért jöttem, és adjam meg a szabadságot, hogy ezzel ők élnek vagy sem.” 

(2/7) 

„nagyon nehéz az, hogy ne is tolakodj, de ugyanakkor érezze a beteg azt hogy van egy 

lehetőség amit ő most kihasználhat. Vagy él vele vagy nem.” (5/5) 

A lelkigondozó gyakran a leegyszerűbb, hogylét iránt érdeklődő kérdéssel nyitja a beszélgetést: 

„Van úgy, hogy a nyitott kérdéssel indítok, hogy hogy vannak, és akkor, aki erre egy picit 

nyitott, hogy hogy van, vagy elmondja, amellé odalépek közelebb.” (5/5) 

A rogersi nondirektív megközelítésű lelkigondozás a kliensre bízza a beszélgetés témáinak 

meghatározását, ezért a lelkigondozók gyakran a hogylétre vonatkozó kérdést is elkerülve 

próbálnak minél nyitottabban a klienshez lépni: 

„református kórházlelkész vagyok és bejöttem beszélgetni egy kicsit ha van kedve valakinek” 

(5/5) 

Olykor segítséget jelent a lelkigondozónak, ha valamilyen más ürügyet talál a kórtermi 

vizithez: 

„bemegyek egy ilyen stóc bibliával, bemutatkozom, hogy L2 kórházlelkész vagyok, azért 

jöttem hogy megnézzem, hogy ezek a bibliák megvannak-e mert akkor lecserélem őket…ez a 
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„simlis” változat, és akkor ez már önmagában …ad egy apropót, hogy miért megyek be a 

szobájukba, és ha úgy látom, hogy olyan a helyzet, akkor azért megkérdezem tőlük, hogy hogy 

vannak, vagy valahogy odakapcsolódom hozzájuk” (2/7) 

A lelkigondozó fontos szerepe az egészségügyi személyzettel szemben, hogy szolgálatát vissza 

lehet utasítani. Ez a beteg kiszolgáltatott helyzetében olykor az önrendelkezési jog egy fontos 

gesztusa lehet, amit a lelkigondozók megtanulnak helyesen, nem ellenük szóló elutasításként 

értelmezni: 

„ Nem nyomulok rá az emberekre, ha érzékelem, hogy nem nyitottak, de ha érzékelek 

nyitottságot, akkor viszont legalább annyit megteszek, hogy fölkínálom azt, aki vagyok, meg 

amit tudok hozni.” (2/7) 

„mi … mindig úgy megyünk be, hogy kérlek mondd azt, hogyha nincs kedved. Hogy legalább 

velem ne kelljen viselkednie. És akkor van, hogy kidobnak. Aztán akkor az persze egy 

pillanatra megérint, de utána…” (1/16) 

„ Volt egy hölgy, aki az onkológián első alkalommal határozottan nemet mondott, és aztán 

valahogy a második alkalommal meg már a bizalmába fogadott, és végigkísértem a haláláig. 

És a halála előtt mondta, hogy nem tudom, emlékszem-e rá - és nem is emlékeztem – hogy az 

első alkalommal lerázott engem, csak a második alkalomtól fogva járjuk együtt az utat” (2/19) 

Ahogy korábban említettem, a lelkigondozó számára itt a két legfontosabb cél, hogy lehetőség 

szerint egyértelművé tegye magát (2/7) és megadja a kliensnek a szükséges szabadságot (2/7).  

 

3.4.2.3 A lelkigondozó célja, fő feladata a betegágy melletti látogatás során 

 

A lelkigondozó módszertana  

A modern kori lelkigondozás szemlélete és legmélyebb küldetése legfőképp a betegágy melletti 

vizit célmeghatározásában válik tettenérhetővé. Ebből kiindulva az interjú azon kérdése, mely 

arra vonatkozott, hogy mit tekint a lelkigondozó fő feladatának a betegágy mellett, a háttérben 

rejlő lelkigondozói szemléletet volt hivatott feltérképezni, ugyanakkor a kérdésre kapott 

válaszokból a lelkigondozó módszertana is kirajzolódott. A lelkigondozás történetének 

bemutatásában láthattuk, hogy a kórházi lelkigondozás folyamatos történeti fejlődésének új 

állomása a partnerközpontú megközelítés, mely a térítés, bűnbevallásra indítás, egyházba 

integrálás célkitűzéseit az egyszerű melléállás, adott helyzetben kísérés szándékával váltja fel.  

A paradigmaváltás fokozatossága azonban arra engedett következtetni, hogy ez a fajta új 

szemlélet még keveredhet a lelkigondozók feladatértelmezésében a régebbi korok által 

meghatározott, direktívebb megközelítésekkel. 
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A megkérdezett interjúalanyok válaszai alapján kirajzolódott kép azonban meglepően 

egységesnek bizonyult. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett, képzett 

lelkigondozókban az elmélet és a szándék szintjén a rogersi, nondirektív megközelítés az 

uralkodó. 

A válaszokban leggyakrabban megjelenő attitűd a jelenlét és a nyitottság volt: 

„nyitott jelenlét” (5/6), „igyekszem nagyon nyitott lenni” (6/1), „megnyílni, jelen lenni, ráállni 

hogy befogadjalak” (2/17) 

„ csak azzal a nyitottsággal tudsz bárki mellé megérkezni, hogy itt vagyok, és érdekel, hogy te 

ki vagy” (1/6) 

„benned legyen az a nyitottság, hogy bárhová is mehet ez a beszélgetés.” (6/12) 

„nyitottan megyek oda, nyitottan ülök oda, és figyelek arra, hogy mire van szüksége a 

betegnek” (5/8) 

„nincs megírt forgatókönyvem, azt szándékosan kint hagyom” (5/8) 

Hasonló hangsúllyal jelenik meg az odaadottság: 

„Tehát egyszerűen odaadom magam…maximális ráfigyeléssel 100 %-osan” (2/17) 

A lelkigondozói kísérés lényege az alábbi megfogalmazásokban válik tettenérhetővé: 

„útitársnak lenni”(6/12) 

 „nézzük meg, mi lesz, mit hozol, és akkor haladok Veled” (2/17) 

„én ezt a munkát semmi másnak nem tartom, mint hogy életünk egy szakaszán együtt 

zarándokolunk” (1/14) 

„mindig ő diktálja a tempót, és azt is, hogy mi a téma” (1/11) 

A meghallgatást és odafigyelést az alábbi kifejezésekkel jelenítik meg: 

„meghallgatást tudok adni, időt tudok adni, türelmet, mosolyt, jelenlétet, imádságot.” (5/9) 

„úgy tudjak rá figyelni, hogy ő elmondhassa azt, hogy mi van benne” (1/11) 

„Amit a beteg annak tekint. Azt tekintem fő feladatnak, amit ő szeretne. ” (3/13) 

„itt vagyok és érdekel, hogy te ki vagy” (6/12) 

„hát hallgatom, hogy mi fog ebből kisülni” (4/11) 

A jelenlét, nyitottság, odaadottság terében a fent említett lelkigondozói kísérés a gyakorlatban 

a meghallgatásban, megértésben és az érzelmek mentén történő kísérésben, az érzelmek 

visszatükrözésében jelenik meg: 

„megértsem őt abban az adott érzelmi helyzetben. ..én úgy tudjak rá figyelni, hogy ő 

elmondhassa azt, hogy mi van benne”  (1/11) 

„hogyha meg meri fogalmazni a negatív érzelmeit is” (1/11) 
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„azért vagyok ott, hogy egy kicsit nekik könnyebb legyen. És mindegy, hogy azért, mert 

elmondhatja, mindegy, hogy azért, mert kipufoghatja” (6/11) 

„az ami a problémája az felszínre kerüljön”  

„figyelek az ő érzelmeire és azt tükrözöm, vissza, vagy azt foglalom össze, vagy arra 

reflektálok, vagy ezt viszem tovább esetleg egy kérdés formájában” (4/14) 

„amikor már tud róla beszélni, kit tudja mondani, akkor lesz…új cél, új feladat, 

továbblépés…akkor majd megtaláljuk azt az erőforrást őbenne, hogy mi az az erőforrás, mi az 

a kapaszkodó, amivel innen ő tovább tud lépni.” (4/12) 

 

Az alábbi hosszabb idézet egy példa arra, hogy a kísérés folyamatában a lelkigondozó ellenáll 

a könnyű válaszok kísértésének: 

„Én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy az ami a problémája az valahogy a felszínre 

kerüljön. ..Pl. ma reggel, rehabilitáció, új beteg, volt neki…combnyaktörése otthon a 

fürdőszobában. Egy 60 év körüli úrról beszélünk, még dolgozik, és akkor most ezeket a 

kérdéseket tette fel önmagának, hogy ő milyen büszke volt arra, hogy .. neki mindene rendben 

van, semmilyen egészségügyi problémája nincs. És most lett neki ez a combnyaktörés. Ugye 

most egy műtét utáni rehabilitáción van nálunk egészen friss műtöttként még szinte, és hogy 

akkor most és itt mondja, keze a feje alatt van, fekszik, mert közben megy a gép a lábán, tudod 

a mozgatásra, és mondja, hogy akkor most az Isten büntetésként adta nekem azért, mert gőgös 

voltam? Mert nagyképű voltam, mert úgy gondoltam, hogy ez nem történhet meg? 

TT: És erre Te mit mondasz? 

L4: Hát hallgatom. Hallgatom, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. És akkor mit is 

tükröztem neki vissza…én ennél a betegnél azt szeretném, hogyha ezeket a dolgokat így, ahogy 

most elkezdte ki tudja mondani, tehát hogy ezek ki tudjanak jönni. ..Ha már kimondja, akkor 

abból tud valamit kezdeni. …és én ezt látom, hogy ez működik.”  

 

A spiritualitás jellemzően hasonlóan nondirektív módon jelenik meg a kapcsolatban. A 

lelkigondozó nem maga hozza be az istenkérdést, de jelenlétével képviseli Istent, valamint az 

istentémára való nyitottságot:  

„én istentémának nem hívom elő soha” (1/11) 

„én azt gondolom, hogy az nagyon gőgös hozzáállás, hogy ha mi azt gondoljuk, hogy az élet-

halál mezsgyéjén ahol ők tanítanak minket, hogy ott bármilyen missziós munkát (kellene 

végeznünk). Tehát hogy én ezt nem tartom fairnek a szülőkkel. Azért nem, mert ebben a 
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kapcsolatban én vagyok a felelős a kapcsolatért, és ha én mondjuk, ebbe a kiszolgáltatott 

helyzetben azt mondom neki, hogy higgyen Istenben akkor ő azt fogja kezdeni.” (1/12) 

„a legfontosabb nekem, hogy az adott konkrét helyzetben odaadjam magamat, a jelenlétemet, 

az osztatlan figyelmemet neked, és várjam, hogy mit hozol, és én hol tudok hozzád kapcsolódni 

és aztán majd abból lesz valami. Tehát ha lesz abból mély beszélgetés, akkor lesz, ha lesz abból 

imádság, akkor lesz, ha nem, akkor nem. Ha lesz ebből egy további kapcsolat, ami kiépül akkor 

igen, ha nem akkor nem. Tehát nem tudom mennyire megfogható vagy megfoghatatlan, de 

most nyilván erre mondhatom azt, hogy persze át akarom adni az Isten szeretetét.” (2/17) 

„És ez egyben azt is jelenti, hogy amikor a másiknak adom magam, akkor én próbálok félreállni 

és engedni, hogy Isten általam is jelen legyen.” (2/17) 

„én azt szeretném, hogy Isten használjon, mint eszközt. Ennyi a lényeg.” (5/6) 

„őt hordom, meg a küzdelmét, ahogy küzdött a remény és a reménytelenség között, tehát a hit 

és a tagadás. És ezek egymás mellett, kéz a kézben haladnak.” (1/13) 

A lelkigondozó személyes spiritualitása nem önmagáért való, hanem a szakmaisággal 

összekapcsolódva eszközi mivoltában is megjelenik: 

„én tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon intim hely, és hogy ez olyan, mint a 

csipkebokor jelenet, amikor azt mondja az Úr, hogy szent ez a hely ahol állsz és vedd le a 

sarudat. Én egy szobába mindig mezítláb lépek be, semmilyen öntudattal.” (1/12) 

Sajátos, tapintatos nyelvi kifejezéseket használnak a spiritualitás témájában való nyitottságuk 

megjelenítésére: 

„én búcsúzásnál egyetlenegy mondat amit (szoktam mondani), hogy elviszem a szívemben – 

ezt szoktam mondani, és nekem ez azt jelenti, hogy fogok érte imádkozni, de nem azt mondom, 

hogy imádkozom, …csak ha bármiféle utalást ad arra, hogy őneki fontos ez a dolog.” (1/12) 

A lelkigondozó olykor projektív felületet adhat az Istennel szembeni lázadás megélésének is: 

„Volt egy anya, aki elveszítette december 24-én reggel a lányát. Én őt hetekig kísértem, még 

éjszaka is, hogy ő nem hisz Istenben és utálja és tagadja. És ott ültem és arra gondoltam, hogy 

ez az abszolút jó, hogy Isten így vagy úgy de betölti a szerepét. Vagy úgy, mint aki megnyugtat, 

hogy nála van a gyerekem, vagy úgy mint aki betölti a bűnbak szerepét, de akkor is, tehát hogy 

valamiféle lehetőséget hagy arra, hogy ami itt bent elhordozhatatlan az az ő segítségével, és 

hogy én ezt nagyon fontosnak tartom. Akkor is, hogyha szidja Istent, akkor betölti Isten a 

szerepét.” (1/13) 
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A lelkigondozók tágabb értelemben vett módszertana 

A betegek kísérésében illetve a más jellegű, nem betegágy melletti lelkigondozói feladatokban 

bontakozik ki a lelkigondozók saját személyiségükre ill. egyéni/intézményi 

feladatértelmezésükre szabott módszereinek gazdag palettája. 

A betegágy melletti lelkigondozás kapcsán említik a fentebb kifejtett rogersi alapokra épülő 

nondirektivitást (2/18), az időkeretek tartását (45 perc) (5/5), a napról napra készületet (3/1), a 

lelkigondozói terv készítését (4/12). 

Az egyéb feladatokban megjelenik az egyéni képességekre és az intézményes lehetőségekre 

szabott kreativitás: 

„ az ápolók napján…nekünk is volt asztalunk, mi ugye cukorkát osztogattunk meg lelkipirint, 

tehát hogy csináltunk egy olyan gyógyszeres dobozt hogy lelkipirin és akkor több száz kis ilyen 

(idézetet csináltunk), ..Böjte Csaba, Coelho, ilyen szépeket... és ezzel kínálgattuk a betegeket. 

..éppen most jön ki a gasztrós nővér, és kiabál rám a folyosón hogy még mindig itt van a 

zsebemben a lelkipirin” (4/11) 

Ahol van lehetőség, megvalósul a csoportos lelkigondozás is, akár ökumenikus vezetéssel: 

„vannak csoportjaink, amiket felváltva vezetünk az atyával…a pszichiátrián biblia csoportok, 

hit és gyógyulás csoportok különböző betegeknek, addiktológiai betegeknek, krónikus 

betegeknek, skizofrén betegeknek, ambuláns betegeknek” (6/8) 

 

3.4.2.4 Az egészségügyi dolgozók lelkigondozása 

 

„nem titkolom, hogy nekem a dolgozók a szívem csücske” (3/7) 

 

Ahogy korábban kifejtettük, a lelkigondozás alapvető feladatmeghatározásában a második 

legfontosabb helyen szerepel az egészségügyi személyzet körében végzett lelkigondozói 

tevékenység. 

Ezen szolgálat megjelenési formáiban gazdag változatosságot mutat.  

A kezdeményezés ezen a területen is elsősorban a lelkigondozótól jön: 

„úgy próbáltam szondázni az onkológián dolgozókat... azt kérdeztem, hogy nem gondolják, 

hogy esetleg kicsit össze kéne jönni és akkor egy ilyen szupervíziót tartani? Volt osztály, aki 

mondta, hogy esetleg jó lenne dolgokat kibeszélni” (3/13) 

Ugyanakkor, ha a lelkigondozó kellően beépül a teambe, egyúttal megszólíthatóvá válik a 

munkatársak számára is: 
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„ (korábban)…ez annyiból állt, hogy elkaptak a folyosón a nővérek és akkor kiöntötték a 

lelküket vagy az ebédlőben egy-két orvossal együtt ettünk, akkor megkérdeztem, hogy vannak” 

(4/8) 

A lelkigondozó szerepe az osztályon lehet a spiritualitás mint erőforrás hozzáférhetővé tétele 

a munkatársak számára kreatív liturgikus alkalmak szervezése által: 

„szerveztünk neki havi egyszer egy félórás alkalmat, ez leginkább a csendről szólt, tehát ilyen 

meditatívabb félóra volt. Erre jöttek, volt egy négy-öt fős mag” (2/9) 

Különösen hatékony lehet a dolgozók spirituális alapú lelki egészségvédelme krízishelyzetben, 

amennyiben a vezetés támogatásával valósul meg: 

„Amit én nagyon fontosnak tartok és ezt is úgy ketten, vagyis hát én kezdeményeztem és az 

orvos abszolút nyitott volt rá, tehát hogyha meghal egy gyerek, én nagyon fontosnak tartom 

azt, hogy a közösség is tartson búcsút. Mi nem járunk el a gyerekek temetésére...mert K-től 

lefelé mindenki hozzánk tartozik…az már egy beláthatatlan terület…Nagyon fontosnak tartom, 

hogy ahhoz hogy mi másnap dolgozni tudjunk, ahhoz kell egy búcsúzás, és ez most már 

abszolút bevett szokás négy éve. Meghal a gyerek, következő pszicho viziten az orvos 

megkérdezi, hogy szerintem mikor legyen a búcsúztató, ezt így hívjuk, nincs jobb szavunk rá. 

És akkor meghirdetjük, pl. csütörtökön egykor van a nővérváltás, akkor vannak a legtöbben, 

és akkor az elhunyt gyereket az orvos összefoglalja orvosi szempontból és én pedig elbúcsúzom 

tőle, és ez mindig más és más. Ott vannak az orvosok, a nővérek, a pszichológus, a tanárok 

meg én.” (1/12) 

A lelkigondozó feladata a fenti példában a közösségi gyász segítése és személyessé tétele a 

spiritualitás terének tapintatos megteremtése által: 

„És akkor mindig valami olyat (keresek), ami a gyerekre (jellemző). Pl. volt egy nagylány, aki 

azt mondta, hogy ő haza fog menni, amikor hó fog esni. Hát „hazament” - csak meghalt. Tehát 

hogy aznap amikor meghalt iszonyatos hóesés volt. És akkor pl. az volt a búcsúztató, hogy én 

egy ilyen gép segítségével különböző hópelyheket gyártottam és akkor azt mindenki a 

tenyerébe vette úgy, mint ezt a lányt, aki meghalt, és hogy az, hogy ő most így van ott abban a 

meleg tenyérben, ami az örökkévalónak a tenyere. Tehát hogy valamit mégis becsempészni. 

TT: És ezt a nővérek jól fogadják, hogy ilyenkor megjelenik a spiritualitás kicsit? 

L1: Érdekes, azok a nővérek is jól fogadják, akik magukat nem vallják (hívőnek). Tehát hogy 

én ezért gondolom, hogy akkor, amikor az élet-halál mezsgyéjén táncolsz és másokat is látsz 

meghalni, azt soha nem lehet lelki munka nélkül… 

És utána megfogjuk egymás kezét, én elmondok egy imádságot. Én az Istent mindig 

örökkévalónak szólítom meg, mert, hogy nem akarok semmi olyan gombot megnyomni 
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senkiben, amit az Isten neve indít el benne, és tényleg elhangzik, hogy örökkévaló, hogy mi 

most közösen, akik ismerhettük X-et, Y-t a Te kezedbe helyezzük és aztán így megszorítjuk 

egymás kezét és elmondjuk, hogy nyugodjék békében és elfújjuk a gyertyát. És van úgy, hogy 

még hosszú percekig csöndben ott ülünk. Mert, hogy nagyon nehéz egy ilyen körből kilépni az 

osztályra. És ezt nagyon fontosnak tartom ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk létezni. Aztán, hogy 

kinek a gyászmunkája hol tart utána, az attól függ, hogy szoktak jönni utána, mert, hogy egyik 

nővérnek egyik gyerek jobban kedves, másik másiknak. Tehát hogy utána még azért hosszú 

heteken, hónapokon keresztül is még beszélnek a veszteségről, de hogy van egy ilyen rituálé.” 

(1/13) 

A lelkigondozó nyitott, empatikus hozzáállásában megjelenik az egészségügyi személyzet 

speciális problémáinak átérzése, megértése is: 

„ilyen szempontból az orvosnak a legnehezebb és szerintem ezért is kell egy ilyen osztályon 

dolgozó orvosnak a lelki támogatás. …mikor bejön a szülő és (a gyerekét) gyógyítod, akkor 

iszonyatos magasságba emelnek szinte félistenként piedesztálra, és innen a pokolba kerülni… 

és hallottam szülőt, aki azt mondta, hogy ez egy patkány és megölöm. Tehát hogy ebből a 

magasságból ebbe a mélységbe kerülni, ez valami olyan őrült távolság, amit egyszerűen nem 

bír el a lelke” (1/15) 

Az egészségügyi szakdolgozók számára nem csak a betegekkel kapcsolatos problémák 

megbeszélésére ill. nehézségek feldolgozására ad lehetőséget a lelkigondozás: 

„családi problémák, anyagiak, a mostani válság” (4/5) 

A megkérdezettek egy része növekvő igényről számol be a munkatársak részéről (2/20), 

kiemeli a szakdolgozókkal való munkája eredményessebbé válásában saját képződésének 

szerepét: 

„miután elindult a burnout képzés meg miután elkezdtem szupervíziós képzést azóta ez 

intenzívebb” (2/9). 

Általánosan azonban elmondhatjuk, hogy még nem jellemző az egészségügyi személyzetre a 

lelkigondozó szolgálatainak saját maguk számára történő általános igénybevétele: 

„nem jellemző az orvosokra, hogy ők igénylik, de olyan is van. Tehát hogy bejön egy 

adjunktus, főorvos, leül erre a székre vagy csak elmegy itt az ajtó előtt és akkor mondja hogy 

na bejövök egy kicsit.” (4/5) 

„bent voltam szombaton bent volt az x. osztálynak az osztályvezető főorvosa, és akkor itt jól 

kibeszélgette magát. Nem ez a jellemző, hogy van x számú orvos és az mind ilyen, inkább ezek 

ilyen tízből kettő, tízből egy. Az megint más tészta, hogy fönt az osztályon jó kapcsolatban 

vagyunk” (4/5) 
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3.4.2.5 A lelkigondozó és a lelkigondozás elfogadottsága a kórházi személyzet körében 

 

A lelkigondozók egészségügyi kollégáik körében történő elfogadottságára számos tényező van 

hatással. 

A lelkigondozás, mint idegen test, szokatlan új elem a kórház közegében eleinte gyakran 

megütközést, ellenállást vált ki, a szakdolgozók különböző sztereotípiák mentén próbálják 

értelmezni a szolgáltatás mibenlétét, céljait: 

„Vannak, akik egyértelműen kifejezik a szimpátiájukat, megbecsülésüket. Ez, akik maguk is 

mondjuk elkötelezett keresztény emberek, keresztény orvosok, nővérek, ők nyilván mondják 

nekem időnként, hogy ez fontos, ez jó, viszont semmilyen szinten nem működnek velem 

együtt. Én azt vártam eleinte, hogy ők majd küldik a betegeket, vagy ilyesmi. Nem. Ez nagy 

csalódás volt. De tudom, hogy úgy elviekben megbecsülnek, meg ez fontos, ez jó. 

Vannak olyan nővérek, orvosok, akik egyértelműen átnéznek rajtam, tehát se nem köszönnek, 

nem fogadják a köszönést. De ez nem tudom, hogy nekem, kórházlelkésznek szól-e. 

Biztos olyan is van, aki vallási, vagy politikai meggyőződésből egyszerűen nem tudja, mit 

keresek itt, nem is érti, ki vagyok, mi vagyok. Mit keres itt az egyház? 

Azt végképp nem érti, hogy közalkalmazott vagyok ugye. 

Tehát mindenféle van tényleg, a legextrémebb, a legpozitívabb.” (2/11) 

Meghatározó a lelkigondozók első fogadtatásában a befogadó közeg előkészítésének hiánya: 

„Tíz év távlatából ez egy ilyen igazi kamikaze akció volt…most így utólag visszatekintve ez 

olyan volt, mint egy dzsungelharc….egyrészt én sem voltam olyan hihetetlen mód felkészítve, 

másrészt meg az a közeg, amibe belejöttem annak aztán a világon semmi információja nem 

volt arról, hogy ez micsoda. Mit akar itt ez a nő? Mit akar, ez most téríteni akar? Ez most 

valami szektás buli, vagy? Tehát, hogy egy ilyen undorító masszának is láthattak szerintem…” 

(4/2) 

„nem tudták a fogalmat sem. ..és valahogy nem tudtak hozzákötni semmit. A lelkigondozás 

szóhoz ők nem tudtak hozzákötni valami konkrét információt” (4/2) 

„kevés az az orvos, akik az első pillanattól kezdve értették, hogy ez micsoda, és hogy ez nekik 

segít” 

A lelkigondozók fogadtatását árnyalja tehát, hogy maga a fogalom nem ismert, így szabad 

asszociációknak enged teret. A valláshoz való kötődése gyakran a térítés jellegének gyanúját 

kelti, így a lelkigondozó fogadtatásának eleve negatív közeget teremt. 

Meghatározó lehet még az érintett személy egyházhoz való személyes viszonya: 
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„vannak olyan nővérek, akik eleve utálnak minket, az egyházat” (2/8) 

 

Az alapvető hozzáállás megváltoztatásában, a sztereotípiák leépítésében fontos szerepe van a 

lelkigondozás ismertebbé válásának valamint a lelkigondozó személyes habitusának, önmaga 

és munkája, lelkigondozói szemlélete megismertetésének: 

„ebben a tíz évben azért én azt látom, hogy valahogy azért jobban beszűrődött a köztudatba” 

(4/2) 

„pár évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy csere (változás). Tehát amikor idekerültem akkor 

idegen volt a pap, akkor volt sok ellenséges megnyilvánulás. Mit énekelnek itt? Nem kell ide 

pap…Aztán lett egy teljes megcsendesedés, sőt, tehát azért előfordul, hogy jönne az orvos vagy 

a főorvos és azt mondja, hogy tessék csak maradni most magára van itt szükség.” (6/10) 

„ha valaki politikai vagy ateista háttérből meg akarna fúrni…köztük is vannak olyanok, akik 

egyáltalán látják, hogy amit csinálok az jó, meg látják, hogy én nem vagyok egy hülye ember, 

olyan értelemben, hogy nem vagyok ilyen ostoba, aki téríti az embereket erőszakosan úton-

útfélen, hanem mint ember normális vagyok. Tehát ha azzal nem is értenek egyet, hogy itt az 

egyház nyomul az egészségügyben, de végül is engem, mint embert elfogadnak.” (2/12) 

„igazából a személyed nagyon meghatározó ebben a dologban…hogy  te hogy mozogsz egy 

ilyen környezetben, hogyan tudod magad elfogadtatni” (3/9) 

 

Az elfogadottság egyik, gyakorlatban megmutatkozó jele az, ahogy a kórterembe lépő nővér 

ill. orvos a beteggel épp beszélgetésben lévő lelkigondozót kezeli. 

„annyit lehetett ilyen szinten elérni, hogy ha vizit van, akkor jó néhány osztályon énnekem nem 

kell kimennem. „L4, maradjon”... tehát én ott ülök a stokin, vagy addig fölállok, hogy ne legyek 

útban. Tehát az úgy természetes. Nem mindenkinél, tehát hogy félreértés ne essék, nem 

mindenkinél, de hogy vannak ilyenek.” (4/6) 

„azért előfordul, hogy jönne az orvos vagy a főorvos és azt mondja, tessék csak maradni, most 

magára van itt szükség. Tehát ilyen is előfordul. De olyan is, hogy jön a nővérke és mindenkit 

kihajt, teljesen mindegy hogy ott egy komoly beszélgetés folyik.(6/10) 

„Vagy karácsonykor osztom az úrvacsorát, ülök a betegágy mellett, és ugye mindig úgy hogy 

szólok a nővéreknek, hogy kérte, van-e most bármi olyan, ami miatt nem lehet alkalmas az idő, 

ennyi időt fog igénybe venni. Megbeszélve, és akkor osztom az úrvacsorát és jön a nővérke, 

hogy pogácsát vagy süteményt tetszik kérni a vacsorához? Tehát hogy ennyi idő után is 

előfordulnak ilyen történeket.” (6/10) 
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A fenti példákból látszik, hogy a lelkigondozó munkájának ilyen jellegű respektálása még ritka, 

megbecsült eseménynek tűnik számukra, az alapvető hozzáállásból azt érzékelik, hogy 

munkavégzésük akár az időbeli kereteket illetően, vagy nem sürgős intervenciót igénylő 

esetekben is alárendelődik az egészségügyi ellátásnak. 

Kivételes szerepe lehet ebben egy-egy meghatározó szerepben levő vezető orvos ill. nővér 

szavának. 

„nálunk nagy az orvosnak az elfogadottsága.. és azt, hogy szerinte ide kell egy lelkigondozó, 

ezek után senki nem kérdőjelezte meg”(1/6) 

Az együttműködés minőségének meghatározó eleme, hogy az egészségügyi személyzetnek 

van-e tudása arról, hogy a lelkigondozó tevékenysége miben áll, és mennyiben segíti az ő 

munkáját. 

„a doktornő azért hívott, mert a szülőknek nagyon szükségük lenne, hogy valakivel 

beszéljenek. Most egy intenzív osztályon a nővérek nem fognak odaülni lelkizni. És akkor ők 

ezt abszolút delegálják, tehát fölhívnak.” (1/7) 

„De úgy is fölhívnak, hogy ha ők maguk agressziót éreznek, mondjuk kihúzta a gyufát 

valamelyik szülő, vagy nem igaz, hogy ilyen értetlenek és fölhívnak, akkor ventillálnak.” (1/7) 

„nekem olyan nagy szerencsém volt az ápolási igazgatóval, hogy ő …maga is még nővérként 

végzett klinikai lelkigondozói tanfolyamot…És szerintem ezért lett az, hogy én azóta bármi is 

van, hozzá megyek, mert ő érti hogy én miről beszélek. Tehát azt érti alatta, amit én mondok.” 

(4/1) 

Ezt felismerve helyeznek a képzett lelkigondozók nagy hangsúlyt saját tevékenységük 

megismertetésére a munkatársak körében. 

L4, aki a korábban bemutatott módon minden osztályt felkeresve ismertette tevékenysége 

mibenlétét, célját és az egészségügyiek számára nyújtott támaszt nyújtó szerepét, így 

nyilatkozik jelenlegi helyzetéről: 

„a 10 év alatt amennyire tőlem telhető volt én megpróbáltam maximálisan bedolgozni 

magunkat.” 

„Ahogy mondtam, én tudatosan a főnővérekkel kezdtem, mert úgy gondoltam, hogy azon a 

szinten tudok jól indulni….Én kértem még az első vagy második év elején az ápolási igazgatót, 

hogy a főnővéri értekezletre én hadd mehessek be. Úgyhogy én a főnővéri értekezletnek a tagja 

vagyok. Tehát minden hónapban van főnővéri értekezlet, és én ott részt veszek, de ezt én 

kértem, viszont partnerek voltak benne, és ezért van az, hogy ugye a főnővérekkel én sokkal 

jobban vagyok, de a szociális munkások is mikor látták hogy én ezt csinálom, a szociális 



130 

 

munkások is jöttek, a csoportvezetőjük. Tehát, hogy ezért van az, hogy én a főnővérekkel 

vagyok úgymond ilyen kolléga” 

A fenti példa jól szemlélteti, hogy a lelkigondozó egyéni önérvényesítése milyen meghatározó 

lehet az egészségügyi szakdolgozók általi kollegiális szintű szakmai elfogadásban, sőt, utat 

építhet az együttműködés szempontjából fontos társszakmák képviselői (jelen példában a 

szociális munkások) felé is. 

 

3.4.2.6 A lelkigondozók helyzetértékelése, sikerélményei, kudarcai 

 

A kórházi lelkigondozás jövője, fejlődése szempontjából megkerülhetetlen tényező a 

lelkigondozást végző személyek egyéni helyzetértékelése, megküzdőképessége, a sikerként 

illetve kudarcként ítélt helyzetekre adott reakcióik elemzése.  

A lelkigondozók a sikeresség érzését alapvetően munkájuk eredményességében élik meg, ezen 

a területen azonban nehezen meghatározható mind az „eredményesség” mind a „siker” 

fogalma. 

Természetesnek tűnik, hogy a kliensek fejlődése, belső előrelépése, egy nehézség oldódása a 

sikeresség érzetét adja a velük foglalkozó segítő szakembernek.  

„egy nagy lelkigondozói beszélgetés az nagyon jól esik az én lelkemnek is, amikor azt 

fogalmazza meg valaki, hogy ez most neki nagyon sokat segített” (6/12) 

„örültem neki, hogy rá tud látni önmagára” (4/12) 

 

Adódnak ritka, megrendítő pillanatok is, amelyekben a lelkigondozó kulcsfontosságú 

szerepben élheti meg magát, az adott közegben egyedülálló, empatikus elfogadást kifejező 

szemléletének és módszereinek eredményességét a kliens gyógyulásában vagy a kezeléshez 

való hozzáállásában: 

„Volt egy beteg, aki stroke-ot kapott és nem tudott beszélni nagyon sokáig. A kórházban úgy 

kezelték, mint egy hülyét, de tényleg, sajnos, a szülei folyton erőszakoskodtak vele, hogy jaj, 

beszélj már hát izé. És… rendszeresen látogattam én is, de direkt próbáltam akkor, amikor a 

szülők nincsenek ott. Nagyon sokat beszélgettem vele, meséltem neki, szóval teljesen normális 

emberként kezeltem, és az egyik alkalommal ott voltak a szülők is meg én is, sétáltattuk a 

tolókocsiban, és amikor elköszöntem akkor megöleltem, mondom, szervusz, jó legyél, és akkor 

így mentem el. És akkor volt az első szó, akkor annyit mondott, hogy te mindig jössz. Ez volt 

a reakciója, hogy te mindig jössz.. Addig nem is beszélt és azóta elkezdett újra beszélni…Tehát 

az egy olyan nagy…úgyhogy azért mondom, hogy ennél szebb dicséret…” (5/9) 
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„Nemrégiben volt egy beteg, egy hematológiai beteg, viszonylag fiatal, szerintem 

negyvenvalamennyi, és igen rosszak voltak az értékei, és aztán bementem hozzá beszélgetni és 

mondta, hogy nem fogja a kezelést végig csinálni, ő nem csinálja ezt meg. És akkor a végén 

mégis átgondolta egy kicsit a dolgait és akkor azt mondta, hogy ad még egy esélyt. És akkor 

oda hozzá úgy rendszeresen jártam föl, biztosan tudod, hogy ezeknél a betegeknél úgy van, 

hogy amikor legyengítik náluk a szervezetet, akkor külön vannak egy szobában, akkor sokat 

vannak egyedül, meg amúgy is látogatási tilalom volt. Úgy járogattam hozzá, és akkor, amikor 

kezdtek az értékei javulni, nagyon jók lettek az értékei és már szóba került azt is hogy mehet 

haza, mert hát boldogan mondta, hogy hát képzelje el az értékeim 0,025-re vagy mennyire 

lecsökkentek és hogy most ő mennyire boldog és nagyon szépen köszöni, hogy mentem hozzá 

és abszolút hiteles voltam az ő számára. Ez ha így lehet mondani akkor ez siker.” (3/14) 

 

A lelkigondozó szakmai és belső fejlődésével az eredményesség, sikeresség érzetét megtanulja 

kiterjeszteni a kevésbé látványos, rejtettebb tartalmakra is: 

 „Hát ez is átértékelődött bennem, most már nem onnan közelítem meg, hogy siker vagy nem 

siker, a legfontosabb nekem tényleg az, az elmúlt hónapokban vagy másfél évben, hogy amit 

teszek abban éppen ott legyek. És ha ott tudok lenni, akkor én megtettem a magamét… Régen 

persze az volt a siker, hogy bizalmába fogadott az illető, leültetett, adott esetben sírt is, valami 

nagyon mély dolgot mondott el. És akkor kudarc volt, ha elutasítottak, de ez már így nem. 

Nyilván jól esnek ezek a pozitív dolgok, a nyitottságok, egy-egy jó visszajelzés, ha egy-egy 

beteg nagyritkán kimondja, hogy ez neki milyen fontos, hogy én bejárok, vagy amit én 

csinálok, ezek nagyon jól esnek.” (2/19) 

„nekem az a sikerélmény, hogyha meg meri fogalmazni a negatív érzelmeit is…ez azért nagyon 

fontos és ez abszolút arról szól, hogy engem elfogad, mint lelkigondozót…Ha ő meg meri 

fogalmazni, hogy ő most haragszik az orvosra vagy haragszik az Istenre akkor az az abszolút 

bizalom jele nekem. Mert hogy a negatív érzelmeinket kozmetikázni szoktuk. Csak egy 

elfogadó szeretetközösségben mered megmutatni a haragot ami benned van, mert hogy akkor 

kiszolgáltatottá teszed magadat, hogyha megmutatod.” (1/11) 

„nagyon hálás vagyok a bizalomért, nagyon. Tehát a megszokhatatlan és gyönyörű emberi 

történetekért…. a betegágy mellett mindig jó. Mert ott nem múlik el úgy nap, hogy ne éreztem 

volna, hogy de jó, hogy be tudtam jönni, vagy de jó, hogy most itt tudtam lenni. Lehet, hogy 

egy beszélgetés volt a sokból olyan.” (6/13) 
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Eltérő, személyes értelmezésben jelenik meg itt a lelkigondozók spirituális küldetése is mint 

sikerkritérium: 

„Amikor egy haldokló olyan megbékélve megy el, és az a furcsa, hogy ott nem mindig az, hogy 

az örök élet reménysége annyira fölragyogott neki. Sokkal inkább azt fogalmazom meg, hogy 

mert megbékélésre jutott önmagában meg kifelé.” (6/12) 

„nagyon sok olyan betegem van, akivel úgy tudtam beszélgetni, hogy végig tudtam kísérni akár 

a haláláig és azt láttam, hogy honnan hova jutott ő hitbelileg.” (5/8) 

„ amikor egy ilyen nagy életgyónás jön elő, és csak úgy jön az emberből. Hát ilyenek voltak, 

hogy kétszer is elvált, szóval hogy gondolhatod, és akkor azt ott lerakta….Mert az egyház 

kitaszította magából, és akkor jött egy református lelkész, akinek meg lehet gyónni 

tulajdonképpen” (5/6) 

„volt olyan, aki konfirmált például és ez is egy óriási dolog” (5/8) 

 

A spirituális térben és a fentről kapott küldetésként megélt feladatfelfogás más módon is 

árnyalja a siker fogalmának értelmezését és az egyes helyzetek megélését: 

„ezeket, ha ezt Te sikernek nevezed, ezt nem magamnak tudom be. Annyiban tudom 

magamnak, hogy esetleg most jó eszközként használtak.” (3/12) 

 

Az alábbi példában a sikeresség élményében ötvöződik a spirituális élmény a más felekezetű 

lelkész kollégától jövő elismeréssel: 

 

„ TT: Fel tudsz idézni egy ilyen legfontosabb, legszebb élményt? Ami Neked is sokat adott.” 

L2: Hát, ami konkrét visszajelzés szinten az egyik az egy katolikus atya, plébános járt de az 

onkológiára…ő mondta egyszer, hogy hát eszébe jutott neki otthon,…hogy hát biztos időnként 

összejön így a Szentháromság a mennyben és akkor odaszól az Atya a Fiúnak, hogy te ott van 

ez az L2 és látod, már megint a mi nevünkben látogatja a betegeket, és ilyen viccesen elmondta 

ezt, és nagyon jól esett. Tehát hogy ő így lát engem.” (2/19) 

 

„ a másik egy katolikus néni volt, egy kántor néni, egy nagyon mély hitű valaki. Mielőtt 

meghalt ő többször elmondta nekem, tehát ő nagyon fel volt készülve, tudatosan készült a 

halálra, tehát tulajdonképpen úgy ment el ahogy a nagykönyvben meg van írva…És ő írta, ő is 

így megerősített konkrétan, kimondta, megindokolta, miért fontos amit csinálok, ha csak egy 

emberrel is teszem, de hát több ezerrel tettem már, és hogy ezt csináljam, ne adjam föl.” (2/19) 
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 Kudarcok, kihívások 

A kudarcnak megélt helyzetekben is megjelenik a sikereknél kiemelet alapvető sajátosság, a 

lelkigondozói munka hatékonyságának és eredményének nem mérhető mivolta és a 

visszajelzés hiánya: 

„a kudarc, nem tudom, hogy ez jó szó e rá, de hogy a mi munkánk az abszolút nem mérhető 

semmilyen szinten. Tehát ugye az van, hogy odaállsz valaki mellé, nagyon támogatod, viszed, 

zarándokolsz vele…tehát hogy én mellélépek, amíg őneki szüksége van rá. És hogy ez tényleg 

így van, ez tapasztalat, hogy az első 6-8 hét után belépnek az önállóság időszakába. Nem volt 

olyan család, aki nem küzdött meg ezzel és végig tartani kellett a kezüket. Tehát mindegyik 

család megküzd a krízis időszakban a krízissel. És utána önállóan, tehát támogatjuk, kísérjük 

és végül is utána ez az ő dicsőségük. Nem kudarc ez, csak hogy vajon az, hogy én milyen 

lelkiállapotban vagyok, és hogy mennyire tudom jól viselni azt, hogy itt semmilyen olyan 

visszajelzés nincs, hogy hú de jó volt, kísérted, teret adtál neki, tehát ebbe a munkába szerintem 

ez a nagyon nehéz. 

Mert ha elmész a gyárba, ahol 250 csavart le kell gyártanod és te legyártod arra az időre, akkor 

azt mondod, hogy teljesítetted a…De ezt a munkát ilyen értelemben nem lehet mérni, ami nem 

kudarc, csak mégis egy hiányosság hogy szükség van erre egyáltalán? Tehát hogy  

soha nincs visszajelzés. És hogyha el vagy keseredve akkor képes vagy a nem visszajelzést is 

inkább ilyen kudarcként, hogy most van ennek egyáltalán értelme?” (1/14) 

A sikeresség megélhetőségének alapvető gátja rejlik abban a módszertani aspektusban is, hogy 

a lelkigondozó célja voltaképpen a kliens önálló konfliktusmegoldásának erősítése, azaz 

önmaga (ti. a lelkigondozó) és az általa nyújtott ideiglenes támasz feleslegessé tétele. 

 

A hatékonyság megélésére kidolgozott szubjektív mérőeszközök meglétét figyelhetjük meg a 

nehézségek megítélésében: 

„nehezen tűröm azt, ha nem tudom kioldani belőle azt a görcsöt.” (4/13) 

„azt érzem kudarcnak, amikor az az érzésem, hogy most nem tudtam segíteni” (5/9) 

 

Az egészségügyi személyzet megéléséhez hasonlóan egy beteg elvesztése a lelkigondozóban 

is a kudarc érzését válthatja ki: 

„TT: És van olyan, amit mégis kudarcnak élsz meg? 

L4: Az onkológián a haláleseteket, mert nagyon hozzánk nőnek.” (4/13) 

„az a nehéz eset, amikor tudom, hogy nincs remény…amikor tudjuk, hogy ennek mi lesz a 

kimenetele, ha megfeszülünk akkor is” (4/14) 
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Hasonlóan, a szakmai mulasztások, esetleges hibák is kudarcélményt jelenthetnek: 

„A kudarcot inkább talán abban mondanám, hogy nem tudom, mulasztottam-e. Tehát ha időben 

nem érek oda, vagy hozzá nem mentem be, és már nincs ott, vagy meghalt az a beteg” (3/14) 

„Egynél úgy bevonódsz, hogy… és akkor ezt el kell fogadni, hogy 99-nél működik, hogy az 

ember professzionális, tudja tartani a határokat, stb., és annál az egynél nem tudod, és akkor 

megengeded magadnak, hogy sírjál, hogy fájjon, hogy hordozd még.” 

 

Többen a „kudarc” kifejezés kapcsán nem a szakmai munkájukra, hanem az intézményes 

elakadásokra, érdektelenségre, falakba ütközés élményeire asszociálnak: 

„Inkább a szervezeti dolgok jutnak eszembe, hogy az öt ágyas kórtermekben nehéz” (6/13) 

„kudarcnak élem meg most.. hmm.. Most leginkább az jutott eszembe, amit, ja igen, hogy az 

elmúlt évben gyakran előjött, tehát hogy nagyon sok alkalmat próbáltunk szervezni, én magam 

is akár ilyen vallási alkalmakat betegeknek, kórházi dolgozóknak, akkor együtt is a 

pszichológus kolleganőkkel. Tehát ilyen betegeknek ilyen hozzátartozói csoportot, meg 

mindenféle ilyen programokat, és gyakorlatilag állandóan azt halljuk mindenkitől 

mindenhonnan, hogy jönnének, nagyon kell, nagyon fontos, és mikor meg van, akkor senki. 

Tehát hogy igazából hiába dobjuk be magunkat, meg az újra kérdés, hogy most bennünk van 

a hiba, vagy rendszerben, vagy a PR-ban, tehát hogy összetett dolog. Tulajdonképpen erre a 

burnout tréningre is azért jött el az elmúlt évben közel 450 dolgozó, mert bizonyos szempontból 

minden főnővér megmondta a nővéreknek, hogy menjetek, tehát egyfajta nyomásra jöttek.” 

(4/19) 

„én is érzem, hogy nincs olyan kórház, ahol végig tudnék mindenkit látogatni” (5/2) 

„L1: „kudarc, amikor a pszichoviziten valamit mondunk, és aztán az valahogy úgy 

elszáll…hogy mondok valamit és akkor annak végül is nincs úgy lényege, vagy nem változik 

semmi. 

TT: Tudsz mondani egy példát? 

L1: …Az egyik kisfiúnál nagyon erős volt a halálfélelem, tehát hogy tudtuk a szülei ilyen 

nagyon szorongatóak voltak. És akkor kérdezte az orvos, hogy szerintem mit lehetne. És én azt 

gondoltam, hogy ott ahol az apa szorongó, akkor ő, mint férfi orvos és egy ilyen erős férfi 

szerepet fölvállalhatna és arról a taburól, hogy halál, hogy legalább mondjuk ki, hogy én 

kértem, hogy négyszemközt sokat jelentene ennek a 12 éves gyereknek, ha ő orvosként 

négyszemközt beszélne arról, hogy túl van a nehezén, és hogy nem fog meghalni. Tehát hogy 

legalább mondjuk ki a szót, hogy nem fog meghalni, és ha ezt az orvos mondja, akkor ez egy 
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nagyon erős üzenetértékű. És hát akkor bementünk a vizitre, ami úgy van, hogy mindig 

mindannyian bemegyünk, és az orvos végül is ott mindenki előtt mondta, hogy minden rendben 

van, meg fogsz gyógyulni, majd mehetsz haza. Szóval, hogy akkor arra gondolok, hogy lehet, 

hogy túl sokat beszélek, és nem kell túldimenzionálnom magam, hogy ha kérdezik…Hogy nem 

így történt, hogy kevesebb energia bevitellel is el lehet érni ugyanazt, csak én akkor úgy 

éreztem, hogy fontos lenne a gyereknek.” (1/14) 

 

A kudarcok megélésében és kezelésében a sikerek árnyalt értékelésében megfigyelt reflektív, 

pszichológiai és spirituális forrásokat használó elemző módot alkalmazzák a lelkigondozók: 

 

A helyzetértékelés meghaladását az alábbi példában a múlt idő használata érzékelteti: 

„ az elején minden kudarc volt, tényleg, amikor kirúgtak (értsd: a beteg elküldött), azt is 

kudarcnak éltem meg, ha egy beszélgetés nem úgy alakult, ahogy alakulhatott volna” (4/19)  

 

Példa a nézőpontváltás használatára: 

„csak pillanatnyi kudarcok vannak, ha dolgozol vele őszintén, akkor rájössz, hogy ez nem 

kudarc… hogy ezt meg kell dolgozni az azt jelenti, hogy leülsz és megpróbálod az adott 

helyzetet nem csak a te szemszögedből nézni hanem meglátod hogy ő mit hoz” (1/16)  

 

Komplex feldolgozási mód - nézőpontváltás, az érzések jelentőségének helyes kezelése, 

spirituális értelmezési keretbe helyezés: 

„kudarcnak élem meg azt, amikor úgy érzem, hogy nem tudtam segíteni, de itt az úgy érzem 

az fontos…Relatív én már azt is megfogalmaztam, hogy én érezhetem azt, hogy most nem 

tudtam segíteni, de azt nem tudhatom, hogy az Úristen ebből mit csavarint ki a végén, vagy a 

beteg ebből egyáltalán mit szűr le vagy mit nem. Azt érzem kudarcnak, amikor az az érzésem, 

hogy most nem tudtam segíteni. De nem baj.” (5/9) 

 

A határok és hibák helyes kezelése pszichológiai és spirituális keretben: 

 

„ezt mindig fölajánlom, tehát mindig azt mondom, hogy én nagyon remélem Uram hogy az én 

hibáimat korrigálod és ha ott kell lennem akkor ott leszek úgy is hogy megmutatod, ha pedig 

nem és az én hibámból nem vagyok ott mert ellézengtem a dolgot akkor korrigáld kérlek” 

(3/14) 
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„Leteszem az Isten kezébe. Ennyi. Tehát belátom, hogy én ezzel nem tudtam mit kezdeni, 

ennyit tudtam és többet nem tudtam. Meg kellett fogalmaznom, hogy életet nem tudok adni, 

egészséget nem tudok adni, pénzt nem tudok adni, mert nekem sincs, amit tudok adni azt 

viszont szívesen. Ennyi. Ez az én határom.” (5/9) 

 

Elengedés, Istennek átadás gyakorlata: 

„ TT: És van olyan, amit mégis kudarcnak élsz meg? 

L4: Az onkológián a haláleseteket, mert nagyon hozzánk nőnek. 

TT: És mit kezdesz ezekkel a nehéz élményekkel? 

L4: Attól van a púpom. Mit kezdek vele? A vasárnapi szentmisén általában …szoktam úgy an 

block a pincétől a legfölső emeletig módszeresen így elmondva magamban paténára rakni 

minden osztályt, minden beteget, minden dolgozót, mindenkit, aki a kórházban van. És külön 

a paténára24 akiknek megígértem, hogy majd a misén fogok rájuk gondolni, meg külön azokat 

akik ilyen nagyon nehéz úgymond eseteim, ami valami miatt nekem nehéz valahogy. Férjem 

szokta mondani, hogy L4, nem kell neked mindent megoldani, hagyjál már valamit a Jóistenre 

is.” (4/13)  

 

Az alábbi példa az egészségügyiekkel alkotott szakmai közösség együttgondolkodásának erejét 

mutatja meg az orvosi szempontból kudarcnak ítélhető esetek, veszteségek közös, pozitív 

átértékelésében: 

„De a gyerekhalált semmiképpen nem tartjuk kudarcnak most olyan értelemben és erre mi 

nagyon-nagyon, mert ugye az orvostársadalomban az, hogyha valaki meghal, ha meghal a 

paciensed, akkor az kudarc. Ebben szerintem tudod, ezt az esküt teszel, van benne ilyen 

mindenhatósági szerep, hogy te orvosként megmented, és életben kell tartanod. De nálunk az 

egy nagyon erős szemlélet, hogy ha nem megmenthető, ami fölött nekünk semmilyen 

befolyásunk nincs, hogy ő hogy fog reagálni a kezelésre, és hogyha haldoklik, akkor nekünk a 

haldoklásban kell megadnunk mindazt a segítséget, hogy ő azt teljes emberi méltóságával tudja 

végigélni és ilyen értelemben ez egy lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy a halál sem kudarc. 

Tehát az nekem nagyon fontos a túléléshez, hogy ezt ne kudarcként éljük meg, hanem úgy, 

hogy akkor abban az adott helyzetben a legtöbbet nyújtsunk.” (1/15) 

                                                 
24 paténa: a katolikus szentmise során használt kis tál, melyre a szent ostyát /Krisztus testét/ 

helyezik 
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A nehéz helyzetek, kudarcélmények feldolgozásában a lelkigondozók nyitottak a külső 

szakmai segítség igénybevételére is, amennyiben ezt az adott szervezeti struktúra lehetővé 

teszi: 

 

„Hát, amikor nagyon összejöttek ezek a kudarcok akkor, tehát alapvetően végül is az itteni 

kilenc évemet folyamatosan végigkísérték képzések, ahogy mondtam, tehát ott azért mindig 

bevittem mindent. Tehát azért nem hagytam, na, bevittem szuperízióba, csoportokba, de van, 

amikor nagyon sokáig magamban hordtam és akkor emésztett a dolog.” (2/19) 

„Az mondjuk egy nehéz eset, hogyha a szülő iszonyatos haraggal megy el, mert azért olyan is 

van, hogy azt hogy dolgozzuk föl. Hát ott tényleg fölmerül, hogy az most kudarc? Azon nagyon 

sokat kell dolgozni, mert, hogy a harag mindig megjelenik. 

TT: És hogy dolgozod ezt föl? 

L1: Hát ilyenkor az van, hogy elmegyünk a két pszichológushoz. Ennek semmi más lehetősége 

nincs, mint az, hogy beszélünk arról, hogy ez minket hogy érint. Mi magunk is haragosak 

leszünk, meg agresszívak. Ránk tevődik a szülő haragja. Volt egy fiú, aki fél évig haldoklott. 

Iszonyatos harag volt az anyában. És az osztályon is közöttünk is megvolt a haragszint, hogy 

ezzel nem tudod magad kivonni. Már nem jártunk be hozzájuk, mert hogy olyan bűntudatunk 

lett.. meg ez is kérdés, hogy miért kelt bennem bűntudatot, ha én hiszem, hogy mindent 

megtettem a gyerekért. Tehát hogy ezen muszáj dolgozni.” (1/15) 

 

3.4.2.7 Lelki egészségvédelmi stratégiák 

 

A betegek körében végzett lelkigondozói munka folyamatos pszichés megterhelést jelent az 

azt végző szakember számára, így a lelkigondozó képzések fontos feladata az érintettek lelki 

önvédelmi stratégiájának kifejlesztésére való motiváció és eszközfejlesztés. Az interjúkban 

megkérdezett lelkigondozók számos adaptív módszerről számolnak be, melyek hatásos 

eszközül szolgálnak számukra a kiégés és a túlterhelődés ellen. 

 

Az egyik alapvető módszer a határok, keretek tartása. Ez olykor egyszerűen az időkeretekre 

való odafigyelést jelenti, legyen szó akár egy beszélgetésről vagy a teljes napi munkaidő 

kereteiről: 
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„az átlag beszélgetések olyan félórásak mondjuk, ami azt jelenti, hogy 45 perc után már fel 

szoktam állni, mert azt szoktam mondani, hogy ami eddig nem oldódott meg az talán azután 

sem fog már” (5/5) 

„nagyon fontos, hogy behatárolt a munkaidő, ugye gyülekezeti lelkészként amíg kint voltam 

D-n akkor az nagyon nem ment, tehát ott az nagyon zavaró volt, hogy mindig jöhetnek, mindig 

kell mennem, soha nincs vége, tehát erre tudatosan figyelek, hogy elkezdem, befejezem, 

lezárom. Ha lezártam, akkor ott megszűnök úgymond kórházlelkésznek lenni, akkor 

magánember vagyok… A pihenésidőt a munka lezárta után azt azért igyekszem megélni. Tehát 

ha nem is csinálok semmit, de akkor nem is vagyok itt gondolatban, meg nem is vagyok a 

szolgálataimban ” (2/20,21) 

A fenti példában érzékelhető, hogy mindez tudatos döntést és hozzáállást kíván, hiszen a 

szakmai énből a magánember énbe való váltás nem történik meg automatikusan a munkaidő 

végével, egy belső átállást, olykor bizonyos be- illetve kimosakodást, a váltást elősegítő 

rituálékat igényel: 

„hát úgy védem magamat, hogy amikor reggel jövök akkor is próbálok úgy hangolódni, hogy, 

én általában vezetek, tehát van fél óra vezetés, tehát hogy akkor is imádkozok, énekelek 

magamban, hazafelé szintén” (4/13) 

 

A határok védelme átvittebb értelemben is gyakran okoz kihívást a lelkigondozónak: 

 

„szerintem nekem biztos gondjaim vannak a határokkal, meg lehetne ezt professzionálisabban, 

de én ezt nem tudom, mert hogy a haldoklás egy nagyon intim dolog. És hogyha téged abba 

behívnak a szülők, akkor már amúgy is belelépsz egy intim szférába ahova nagyon kevesen 

lépnek be, ezért nem lehet nem belépni” (1/5) 

„arra viszont nagyon figyelek, hogy annál többet ne vállaljak, ami a jólesik határain kívül 

mozog” (2/22) 

 

A lelkigondozói beszélgetések során a lelkigondozó ún. konténerfunkcióba kerül, a kliens által 

megfogalmazott nehéz tartalmak hordozójává válik. Fontos ilyenkor az egyéni terhelhetőség 

határainak ismerete, a túlterhelődés felismerése és a konkrét helyzetkezelési technikák 

alkalmazása – pl. kilépés a helyzetből, a nehéz és könnyebb beszélgetések váltakoztatása, más 

jellegű tevékenység közbeiktatása: 

„volt már olyan alkalom, hogy a nem tudom hanyadik beszélgetés után azt éreztem, hogy 

ekkora a fejem és mondtam, hogy én akkor most még egyet nem. Tehát csak azért, hogy 
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odamenjek, kitöltsem a munkaidőt, és ott üljek, de nem vagyok ott, annak nincs értelme. Tehát 

akkor el kell jönni.” (5/10) 

„figyelek arra is, hogy szünetet tartsak a látogatások között, mert minden látogatás között 

tartok, de ahol érzem, hogy kell, akkor ott szünetet tartok. Mit tudom én, ha volt egy nehéz 

beszélgetés az onkológián, akár időben is hosszú volt, akár lelkileg is, akkor a következő 

beszélgetésre mondjuk tudatosan egy olyan helyre megyek ahol várhatóan nem lesz az a 

mélység, mondjuk a szemészetre. Tehát így is pihentetem magam.  

Ha besokalltam, akkor mit tudom én a munkaidőben mondjuk szabaddá teszem magam arra, 

hogy most nem látogatok több beteget, hanem (szakmai anyagot) olvasok.”(2/20) 

 

A különösen megterhelő helyzetek (pl. halálesetek) esetén elkerülhetetlenné válik a 

lelkigondozó érzelmi bevonódása, hiszen ő saját személyiségét, érzelmi világát, együttérzését, 

empátiáját használja munkaeszközül. Az ilyen helyzetek sajátos értelmezési és feldolgozási 

módok, rituálék kidolgozását igénylik: 

 

„TT: ..hogy éled túl, hogy rakod össze magad, hogyan véded magad? 

L1: Nem élem túl. Tehát, egy gyerekhalált azt nem lehet túlélni szerintem. Tehát valahol igen 

te is belehalsz, talán már nem olyan intenzíven…Az elmúlt négy évben 18 gyereket 

veszítettünk el. Hát a szüleik veszítik el, de azért valahol mi is, mert, hogy ez nem egy egy 

hetes kapcsolat, hanem hogy hónapokig vagyunk együtt ezekkel a gyerekekkel, tehát hogy 

látjuk az örömüket, bánatukat. Nem lehet nem bevonódni, mert hogy ez egy zárt világ. Ott élik 

meg az érzelmeiket a szülők mert, hogy hónapokig tart a kemoterápia vagy akár a küzdelem az 

élet-halál mezsgyéjén…én a harmadik ilyen gyerek elvesztésébe haltam bele. Tehát ott nagyon 

súlyos pszichoszomatikus tüneteim voltak, mindenem begyulladt, és főleg begyulladt a méh, 

az élet forrása, tehát hogy ez ellen nagyon tiltakozott….Amikor reggelre egy élet befejeződik, 

és utána te kilépsz az utcára, akkor az valami feldolgozhatatlan dolog, hogy azt gondolod, hogy 

az valami döbbenetes dolog hogy az élet ugyanúgy megy a maga természetességében. Tehát 

hogy egyszer azt kérdezték tőlem, hogy mit jelent a halál vagy meghalni. Szerintem meghalni 

azt jelenti, hogy az élet megy tovább nélkülem a maga teljesen természetes útján. Tehát hogy 

a madarak csipognak, és a fák virágoznak. És hogy mi (a pszichológusok és a kórházlelkészek) 

azt találtuk ki, hogy aznap valamit másképp csinálsz, vagy másképp csinálok, mint addig, hogy 

ezzel jelzem magamnak, hogy az élet egyszerűen nem ugyanaz. Legalábbis szerintem nem 

mehet úgy tovább, mint ahogy amúgy megy tovább.” (1/5) 
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A testi-lelki töltődés személyre szabott eszközeit szintén tudatosan és rendszeresen 

alkalmazzák a lelkigondozók: 

 

„Jógára járok. Ez nekem nagyon fontos. Egyszerűen csak az, hogy belélegzem a levegőt és 

kilélegzem, semmi mást” (1/16) 

„fontos a tai chi, fontos a magam lelkének ápolása, tehát a kontemplatív ima” (2/21) 

„ez nekem például nagyon-nagyon fontos, hogy elmegyek. Időnként felmegyek gyalog a 

hegyre, most intenzívebben és hogy egyszer a férjem prédikált erről, hogy ugye van ez a 

történet, hogy fölmegy Jézus a hegyre a három tanítvánnyal, és hogy jó nekünk itt lenni, 

maradjunk itt. De hogy a hegynek az értéke csak úgy érezhető, hogy ha a völgyből indulsz el. 

Tehát nem lehet fönt maradni a hegyen. És hogy a völgyben is csak úgy tudsz létezni, hogyha 

időnként fölmész és megfürdeted magad a hegyen. Tehát hogy rendszeresen. És ezt a 

képzésnek köszönhetem. Hogy följártam a pálosokhoz lelkivezetésre. Már maga a megtett út 

hogy én fölmentem a hegyre és onnan néztem rá valamire. Tehát szerintem néha az, hogy 

megváltoztatod a helyed, egy kicsit felülről nézel ezek ilyen nagyon egyszerű technikák, hogy 

ezek nagyon sokat segítenek…Vagy biciklizem. Tehát hogy ilyen dolgokat csinálok.” (1/16) 

„ezt most már meg is tudom magamnak fogalmazni, tehát hogy én azt érzem, hogy én napi 8-

9, néha 10 órát az élet árnyékos oldalán élek. És nekem kell a napfény, és énnekem kell a 

szépség, és a csend, hogy már ne mondjon senki semmit. És én ezt a virágokban találom ezek 

szerint meg, hogy a szépséget, a gyönyörködést, a csendet, amíg ott kapirgálom, öntözgetem, 

tudom én mit csinálok, tehát hogy talán ez. Olvasni nagyon szeretek…nekem nem kell, hogy 

lottó ötös legyen, egy nagy fotel, egy jó könyv, és hagyjanak békén, és akkor én elvagyok.” 

(4/13) 

 

A folyamatos pszichés megterhelés okozta testi-lelki kifáradás olykor hosszabb szünetek, 

kivonulások beiktatását teszik szükségessé a kiégés megelőzése illetve kezelése érdekében: 

 

„Voltak és vannak ilyen időszakok, amikor azt érzem, hogy most így elég volt. Szerintem az 

első akkor volt, amikor kimehettem (Amerikába) az ösztöndíjjal. Akkor én annyira elveszett 

voltam egy év után is vagy másfél év után is. Aztán, amikor visszajöttem akkor akkora 

lelkesedéssel, hogy sok helyre hívtak, sok helyre mentem, gyülekezetekbe elmondani, akkor 

meg ennek a lendülete vitt.” (6/13) 

„és én most azért megyek el az El Caminora, mert, hogy elviszem azt a 18 (elhunyt) gyereket 

az Atlanti óceánhoz….tehát hogy annyi halállal találkoztam és betegséggel, hogy én most azért 
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szeretnék elmenni, hogy az élet jöjjön szembe velem. Nincs elvárásom az El Caminoval, csak 

szeretnék az élettel találkozni” (1/5, 1/17) 

„figyelek arra, hogy a szabadságaimat kivegyem, lehetőleg nyáron sokat vegyek ki egyben,  

tehát 2-3 hetet egyben” (2/21) 

„most magamban küzdök azzal, hogy hol a helyem. Itt lesz a helyem a kórházban, vagy 

váltanom kell… Alapvetően ebben az irányban érzem magam elhivatottnak, viszont ebben az 

állapotban nem tudom folytatni, tehát kell ez a negyedév (szünet)...nagyon sokat várok ettől a 

három hónaptól.” (2/21) 

 

A lelki egészségvédelem kapcsán a lelkigondozókban megfogalmazódik a külső szakmai 

segítség – lelkivezetés, szupervízió, lelkigondozó – rendszeres igénybevételének szempontja 

is, még ha nem minden esetben adottak is erre a külső (elsősorban anyagi) körülmények.  

 

„Hát, ennek az egész mélyrepülésemnek a nagy tanulsága, amiben most benne voltam, az az, 

hogy én leginkább csak akkor mentem el szupervízióba vagy lelkigondozásba amikor tényleg 

égett a ház és összejöttek a dolgok. Most mióta járok rendszeresen valakihez azóta látom, hogy 

a jövőben ez a feladatom lesz, hogy rendszeresen járjak valakihez. Az hogy ez a jövőben egy 

lelkivezető lesz, szupervizor lesz, lelkigondozó, ennek a műfaját majd megadja a helyzet, de 

mindenképpen havonta, max. kéthavonta, de leginkább kéthavonta el kell járnom valakihez. 

Ha emellett még lenne ilyen kollegiális csoport ahova tartozom szerintem az jó lenne.” (2/15) 

 

3.4.2.8 A lelkigondozók helyzetmegítélése és önértékelése 

 

Az interjúk elemzése során a lelkigondozók gyakran értékelték munkájukat, próbálván 

elhelyezni azt az egészségügyi ill. egyházi szolgálatok rendszerében. Sokan ezt visszatekintés 

formájában tették meg, kiemelve és reflektálva a longitudinális változásokra. 

Többen szimbolikus képekkel érzékeltették a kezdeti nehézségeket: 

 

„én egy ilyen mennyiségű és minőségű tudással kerültem ide lelkigondozóként, főállásúként. 

Ez szerintem egy igazi mélyvíz volt.” (4/1) 

„így visszatekintve tíz év távlatából ez egy ilyen igazi kamikaze akció volt” (4/2) 

„most utólag visszatekintve ez olyan volt, mint egy dzsungelharc” (4/2) 

„öt év…én most itt a nulláról indultam” (3/13) 
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Az egészségügyi rendszerbe való beilleszkedés nehézségei szinte minden megkérdezettnél 

megjelennek valamilyen formában: 

 

„most egyfajta nyitottságot érzek, de azt is érzem, hogy lebegek a kórházban még mindig. 

Tehát fogalmam sincs, hogy én, mint kórházlelkész milyen státuszban lennék a kórházban? 

Hol vagyok? Az orvos mellett, mert valahol ott kellene, hogy legyem….néha azt érzem, hogy 

sehol nem vagyok. És ez azért nehéz, mert mindenütt ki kell taposni ezt, és mindenütt taposni 

ez húzós.” (5/11) 

 

A rendszeren kívüliség előnyeit és hátrányait árnyaltan látják: 

 

„az az előnye, hogy szabadon osztom be az időmet, tehát hogy senki nem szól bele” (2/13) 

„olyan szabadságom van, mint szerintem kevés intézményi dolgozónak” (1/18) 

„kialakíthatok olyan dolgokat, amiket én úgy elképzelek, nem kell valami után menni” (3/13) 

„nagyon színes munka, ez végül is mind belefér, ez mind benne van, és aztán ebben ezt kell 

személyre szabni mikor hogy bírom” (2/19) 

„szakmai támogatás szempontjából…nagyon magányosnak érzem magam” (1/2) 

 

3.4.2.9 Kórházpolitika, munkaköri leírás 

 

A lelkigondozók szerepének kórházpolitikai megítélése meghatározó lehet a szolgálat jövőbeni 

fejlődésére nézve.  

A kórházvezetés támogatására vagy közömbösségére, esetleges akadályozó hozzáállására 

számos jelből próbálnak következtetni az érintett lelkigondozók. 

 

Az egyik ilyen alapvető tényező a lelkigondozói státusz integrálása a kórházi szervezetbe. 

 

„a kórház szervezetébe nem tudták integrálni. Tehát először a főigazgató alá tartoztunk. Aztán 

az ápolási igazgatóhoz, aztán a szociális munkásokhoz, most éppen önállóak vagyunk a kórház 

rendszerén belül, és ebben is éreztem, hogy úgy nem igazán tudnak sehová beilleszteni. Ami 

meg ez a legújabb tapasztalat ez épp most az egészségügyi ugye jöttek a fizetésemeléses 

történetek, ott is soha nem illünk bele egyik csapatba sem, amikor épp ilyen van, és hogy most 

nagyobb merítés volt és megint kimaradtunk. Épp a katolikus kollegám tette föl most már a 
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kérdést hogy miért van az, hogy nagyon sok év után mi mindig kimaradunk. És akkor 

fogalmazták meg, mert nem tudnak igazán hova beilleszteni bennünket. 

És akkor indult be ez, hogy hát, ha mentálhigiénikusok vagyunk, akkor talán beilleszthető. És 

pont úgy adódott, hogy a két kollégámnak van mentálhigiénés végzettsége nekem meg a 

pasztorál, és innen indult a történet, hogy mi illeszthető be, mi nem és egyáltalán mit kezdjen 

a kórház azzal hogy hitéleti (végzettség). 

De hát, ha ennyi év után ezt bizonygatni kell, hogy ez miért jó a kórháznak, akkor tehát nekem 

ez egy ilyen azt hiszem, hogy nagyon nagy pofon volt.”(L6) 

 

A kórházi lelkigondozás mint munkaköri státusz nem rendelkezik TEÁOR számmal, így a 

lelkigondozók intézményi besorolását különböző kényszermegoldásokkal rendezik az egyes 

kórházak. 

 

„a kórházba terveztek egy kápolnát…és jó lenne egy ember oda mögé, a kápolna mögé, hogyha 

ott lenne ugye lelkipásztori munkatárs, templomszolga magyarul…és hát akkor konyhai 

segédmunkásként szerepeltem a rendszerben. 

TT: És mit csináltál? 

L3: Hát közben ezt csináltam, akkor kezdtem ezt csinálni….aztán átkerültem a kórház 

állományába.. ilyen státusz most nincs még, hogy lelkigondozó, remélem, hogy lesz…Most 

ebben a pillanatban előadói státuszban vagyok.” (3/5) 

A másik esethez hasonlóan a besorolás hiánya itt is a bérrendezés akadályozó tényezőjévé 

válik: 

„most itt az egészségügyben bérrendezések meg egyéb ilyenek voltak ugye odamentem, hogy 

én akkor most? Hát Neked nincs egészségügyi szakmaszámod és nem.” (3/1) 

Az így kialakult helyzet bizonytalanságot okoz a lelkigondozókban is önmaguk 

pozicionálásában: 

„fogalmam sincs, hogy én, mint kórházlelkész…milyen státuszban lennék én a kórházban? Hol 

vagyok? Az orvos mellett, mert valahol ott kellene legyek. Nyilván nem főorvos mellett, mert 

nem akarok ott lenni, de végzettségemet tekintve valahogy egy orvosi szinten kell, hogy 

legyek. Sehol sem érzem ezt a szintet.” (5/11) 

 

A helyzet rendezetlensége gyakran önkényes terminológiai kényszermegoldások felé viszi a 

lelkigondozót: 
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„az egyházi hierarchiában tulajdonképpen nem tartozom sehova, ha mondhatom így, de nem 

ez nem igaz, hanem tulajdonképpen a katolikus tábori lelkészséghez tartozom és én úgy 

szoktam mondani, hogy a felügyeleti szervem ő. Ezt csak én mondom így, a szakmai 

felügyeletet vagy hozzáértést vagy ezeket, ha gondom van vagy problémám van akkor 

hozzájuk fordulok.” (3/6) 

„ és visszakanyarodnék itt a lelkipásztori munkatárshoz, ki sem tudják mondani, úgyhogy nekik 

ez…most a lelkigondozó most hogy a pasztorális bejött mondjuk ezt ki lehet mondani.” (3/6) 

 

Igen változatos képet mutat a jelenlegi helyzet a tekintetben is, hogy a kórházlelkész ill. 

lelkigondozó egyházi vagy kórházi alkalmazásban áll-e.  

A református egyházban a legutóbbi adatok szerint (2017) a 34 kórházlelkész közül 14 

dolgozik kórházi alkalmazásban, a többiek valamilyen egyházi, gyülekezeti vagy 

egyházmegyei megbízásban. 

 

Az egyértelműen egyházi alkalmazásban álló református kórházlelkészek az adott 

egyházkerület esperese alá tartoznak: 

TT: Kinek az alkalmazásában állsz? 

L5: Az egyház egyértelműen, 100 %-ig. 

TT: A státuszod kinevezett kórházlelkész. 

L5: Igen. 

TT: Ki a felettesed? 

L5: A … egyházkerület esperese.” (5/1) 

 

A református egyházban vannak olyan kórházlelkészek is, akik valamilyen szinten mindkét 

rendszerhez tartoznak: 

L2 kórházi alkalmazásban álló kórházlelkész korábban közalkalmazott volt orvosi státuszban, 

majd a státuszt megszüntetve egy TÁMOP pályázat keretéből finanszírozzák a bérezését. Saját 

megfogalmazásával „hivatalosan most nem létezem”. Felettese a kórházigazgató. (2/4) 

Ugyanakkor mint kórházlelkész a helyi egyházközség állományába is tartozik, vannak 

gyülekezeti vonatkozású feladatai is: 

„kicsit kusza a helyzet, mert végül is ide tartozom hivatalosan, de oda is tartozom, tehát ez egy 

kicsit ilyen skizofrén” (2/4) 

A kettős alkalmazásnak megfelelni próbálva L2 próbálja különválasztani az „egyházias” ill. 

„kórházias” jellegű feladatait: 
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„tulajdonképpen a … Református Egyházközségnek az egyik lelkésze is vagyok, 

kórházlelkész, tőlük kapom a szolgálati lakást, és tulajdonképpen a szolgálati lakásért cserébe 

végzem végül is itt a kifejezetten lelkészi szolgálatokat, mint istentisztelet, tehát ami 

kifejezetten egyházias, meg a gyülekezetben is vannak ezért szolgálataim.” (2/4) 

 

Amennyiben a lelkigondozó kórházi alkalmazásban áll, leggyakrabban az ápolási igazgató alá 

sorolják (3/6, 6/7) 

„először a főigazgató alá tartoztunk…aztán az ápolási igazgatóhoz…aztán a szociális 

munkásokhoz…most éppen önállóak vagyunk…. a főnököm az ápolási igazgató miközben 

önállóak vagyunk. Tehát ez is ilyen furcsa.” (6/7) 

 

Az egyházi ill. kórházi alkalmazás hátterében leginkább anyagi okok húzódnak meg: 

„mentem a püspökhöz hogy én szeretnék kórházlelkész lenni, és akkor ez volt a mondat, hogy 

ha talál valakit, aki fizet ezért akkor természetesen. Na de a kórház fizetett ezért, státuszt adott.” 

(6/2) 

 

Az evangélikus kórházlelkészek az Evangélikus Országos Iroda munkatársai, ugyanakkor itt is 

megfigyelhetőek a rendszerben kettős kötődések: 

„TT: És akkor a püspök a felettesed, de az Iroda igazgatója gyakorolja feletted a munkáltatói 

jogokat. 

L1: Igen, én az Országos Iroda munkatársa vagyok….Nálunk kétféle módon kap valaki fizetést, 

tehát a lelkészek azok ugye a gyülekezettől kapják, mert náluk nincs központi fizetés. És 

minden egyéb munkatárs az Országos Irodától kapja a fizetését… 

TT: De a munkáltatód akkor az egyház és nem az Iroda, az Iroda csak gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

L1: Igen-igen.” (1/2) 

„TT: Hova tartozol a kórházi intézményrendszerben? Vagy tartozol-e valahova: 

L1: A gyerekonkológiai osztályhoz. 

TT: De a kórházi organogramon nem vagy feltüntetve? 

L1: Nem. 

TT: Tehát ilyen független vagy. 

L1: Független vagyok, de mégis a teamnek a tagja. (…) 

TT: Ez a főorvoson múlik, az osztályvezetőn? 

L1: Abszolút. „ (1/4) 
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Változó képet mutat a jelenlegi helyzet a munkaköri leírások tekintetében is. Van olyan lelkész-

lelkigondozó, akinek nincs munkaköri leírása (1/1), van, akinek van (3/1), van aki csak egy 

rövid, egyszerű leírással rendelkezik (5/2), és olyan is van, aki az ápolási igazgatóval együtt 

készítette (3/6). 

Érdekes, a kórházi lelkigondozás intézményi helyzetét jellemző folyamatot mutat be e 

tekintetben L2 református kórházlelkész beszámolója: 

„Ők tőlük (ti. kórház) kaptam egy általános munkaköri leírást, ami tulajdonképpen egy átlagos 

kórházi dolgozónak volt a leírása megspékelve egy két ilyen…, tehát tulajdonképpen semmit 

nem ért. Másfél évembe telt, mire eljutottam arra a pontra, hogy folyamatosan kértem, hogy 

csináljanak nekem munkaköri leírást, hogy tudjam, hogy mihez szabjam magam, mit várhatok 

el, ellenőrizhető legyen, stb. Ebben az ügyben senki nem lépett, úgyhogy végül elmentem 

szupervízióba és a szupervíziós folyamatban elkészítettem magamnak a munkaköri leírásomat. 

Ezt bevittem az akkori mélyen hívő katolikus orvosigazgatónak, ővele aláírattam, beadtuk a 

humánpolitikára és azóta ezek alapján dolgozok.” 

 

A fenti példa is mutatja, hogy a kórházi intézményrendszer még nem felkészült a lelkigondozó 

befogadására, így az érintettek egyéni aktivitása és asszertivitása szükséges ahhoz, hogy jogilag 

viszonylag rendezett munkakörülmények között végezhessék munkájukat. 

 

A megkérdezettek között volt olyan, aki kifejezetten érzékelte a kórházvezetés támogatását 

(L2), volt, aki hiányolta a kórház felől jövő visszajelzéseket, s van olyan is, aki a kórházi 

rendszerbe való integrálódás folyamatában érzékeli a szakmai önállóság elvesztésének 

veszélyét (6/7). 

 

3.4.2.10 A kórházi lelkigondozás egyházi megítélése, elfogadottsága 

 

Az egészségügyi személyzet és a kórházi vezetés ambivalens viszonyulásától nem sokban 

különbözik a kórházi lelkigondozás egyházi megítélése. 

Egyrészt az egyházak számára presztízskérdés, hogy megfelelően el legyen látva ez a feladat 

(2/21), ugyanakkor nehéz elhelyezni ezt a típusú szolgálatot az alapvetően gyülekezeti 

felépítésű rendszerben. 

„az a baj, hogy nálunk nagyon-nagyon hangsúlyos ez a mondat, hogy gyülekezeteiben él az 

egyház. Tehát mindaz a szolgálat, ami nem a gyülekezetekben és a gyülekezetekből nő ki az 
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ennyi év után is idegen, miközben vannak iskoláink, öregotthonaink, támogató szolgálataink.” 

(6/7) 

„nekik az a lelkész, aki a gyülekezeti lelkész, az összes többi meg így futottak még” (2/14) 

A kórházi lelkigondozók egyházi körökben történő megítélését sajnálatos módon még mindig 

hátrányosan befolyásolja az a rendszerváltás környékén kialakult egyházpolitikai tendencia, 

amely a valamely szempontból problémás, a gyülekezeti rendszerben nem elhelyezhető 

lelkészeket helyezte a kórházi állományba. (2/14, 6/9) 

„ a mai napig vannak olyanok, akik valamiért kiesnek a gyülekezetből…Akkor menjen oda.” 

(6/9) 

A kórházi munka ismeretlensége is befolyásolja az egyházi közvéleményt: 

„az alapvető probléma ott kezdődik, hogy pontosan nem tudják, mit csinálunk…nem látnak 

bele a mindennapjainkba…szerintem éppen ezért nem nagyon becsülik, átnéznek rajtunk, 

lenéznek.” (2/14) 

„gyakran kapok ilyen gúnyos megjegyzéseket…amiből azért átjön, meg el is ejtik, hogy 

sokszor nem is tudjuk, mit csinálsz.” (2/15) 

A személyes ismeretség ill. a kórházi munka mibenlétének ismerete oldja ezt a fajta 

idegenkedést: 

TT: És hogy látod, milyen a munkád megítélése az egyházadon belül? Tehát hogy van 

becsülete? 

L5: Ezzel a részével azért küzdök, mert, hogy én azt élem meg, hogy azokkal a lelkészekkel, 

akikkel már úgymond baráti viszonyt ápolok, mert most már ilyenek is vannak nálunk, azt 

érzem, hogy tisztelik a munkámat, sőt azt mondják, hogy ők semmi pénzért nem mennének 

kórházba be egyáltalán, hogy ott végezzék a szolgálatot. Tehát egy réteg részéről érzem a 

tiszteletet, és van egy másik réteg ahol meg ilyen közömbösséget érzek.”(5/6) 

A lelkigondozók meg is fogalmazzák, hogyan lehetne az általuk végzett szolgálatot 

egyházaikon belül elfogadottabbá tenni: 

„ami segítene, az biztos, hogy az, hogyha a gyülekezetek és a kórház összeérne valahogy. Tehát 

ha a gyülekezetben is sokkal több tanítás lenne arról, hogy miért jó neki a betegágyán 

elmondani, hogy mi zajlik benne, miért jó neki az, hogy egy lelkigondozó ott legyen mellette. 

Hogyha nem csak az lenne természetes, hogy a gyógytornász fog jönni, hogy a pszichológus 

fog vagy akárkik fognak jönni, hanem hogy a lelkigondozók is, mert akkor a kórház is jobban 

érzékelné, hogy ez egy közös munka, mindenkinek megvan a részfeladat benne.” (6/14) 

Itt már érzékelhetően megjelenik, hogy a kórházi és az egyházi elfogadottság és támogatottság 

nem egymástól független tényezők. 
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Nehezíti a helyzetet ugyanakkor, hogy a TEÁOR szám hiányához hasonlóan egyházi törvény 

sem létezik a kórházi lelkigondozásról, a református egyházban pl. csupán egy 

szabályrendeletet hoztak létre az érintettek kezdeményezése alapján. (6/14) 

Megfigyelhetőek azonban a hivatalos egyházakkal való kapcsolat terén pozitív irányba ható 

kezdeményezések is. Azon nem lelkész lelkigondozók, akik szolgálatuk egyik 

részaspektusának tekintik a papok munkájának segítését, könnyítését, kifejezetten jó 

kapcsolatot alakítanak ki a klérus kórházba bejáró tagjaival. 

„én mindent megteszek azért, hogy az ő munkájukat könnyítsem …és én úgy gondolom, hogy 

nekünk jó kapcsolatunk van a papokkal, vagyis nekem jó kapcsolatom van a papokkal”(4/8) 

Az egyházi vezetés részéről történő sporadikus támogatás jele lehet a református egyházban a 

szolgálati lakás biztosítása: 

„kaptam egy szolgálati lakást…ami azért egy nagyon nagy dolog, főleg a kórházlelkészek 

tekintetében nagy dolog, mert nem minden kórházlelkész kap szolgálati lakást” (5/2) 

Az egyházi támogatás megnyilvánulásának tekinthetjük az evangélikus egyházban a képzési 

költségek egyszeri 50 %-os támogatását: 

„most az a megállapodás, hogy ..egy képzést az egyház támogat, tehát hogy az 50 %-át fizetik. 

Tehát én pl. a lelkigondozó képzést is úgy tudtam elvégezni, hogy a felét fizette az 

egyház….Bárki mehet bármire, annak az 50 %-át fizetik és ezét cserébe nekem alá kellett írnom 

egy szerződést, hogy a képzés befejezése után még két évig minimum ebben a munkakörben 

maradok.” (1/3) 

 

3.4.2.11 Szakmai támogatás, továbbképzés, szakmai csoporthoz tartozás 

 

A kórházi lelkigondozás stabilizálódásának és integrálódásának fontos tényezője a szakmai 

támogatás mind a felsőbb vezetés, mind az odatartozás és szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó 

szakmai körök részéről.  

A kórház- ill. egyházpolitikai megítélést bemutató korábbi fejezetekben már részben kitértem 

ennek néhány aspektusára.  

Rendszeres szakmai támogatást a kórházak általában nem nyújtanak, viszont van ahol 

lehetőséget biztosítanak az egyéni szervezésű továbbképzések munkaidő kereten belüli 

elvégzésére. (2/9) 

Mindhárom egyházban működik azonban olyan szervezet, amely szakmai programok, 

esetmegbeszélések, továbbképzések keretében ad lehetőséget a lelkigondozók számára az 

egymással való kapcsolattartásra és a szakmai fejlődésre. 
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Ennek köszönhetően a szakmai támaszra vonatkozó kérdés kapcsán többen említik a más 

kórházakban tevékenykedő illetve az összefogó szervezetek rendezvényein elérhető 

kórházlelkész/lelkigondozó társak szerepét. 

„az evangélikus kórházlelkészek időnként találkozunk és akkor végülis mégsem vagyok 

annyira egyedül…háromszor egy évben találkozunk” (1/2) 

Az interjúk felvétele óta az evangélikus kórházlelkészek találkozási alkalmai az Evangélikus 

Országos Iroda Gyülekezeti és Missziói Osztálya összefogó tevékenységének köszönhetően 

havi rendszerességűvé váltak. 

Hasonló a helyzet a Református Egyházban is: 

„TT: Milyen közösség jelent Neked támaszt a munkádban?  

L6: A kórházlelkész társaim mindenképp.” (6/11) 

 

A Református Egyházban a Református Kórházlelkészi Szolgálat fogja össze a 

kórházlelkészeket és szervez számukra évente több alkalommal is 2-3 napos képzéseket, 

konferenciákat változatos tematikus és műfaji megközelítéssel, gyakran átlépve a felekezeti 

különbségek okozta elhatárolódást is: 

„ a Református Kórházlelkészi Szolgálat – így hívják a mi református otthonunkat, református 

szervezeti hátterünket – ő összetart minket és ők szerveznek nekünk évente egy 2-3-szor 2-3 

napos továbbképzést mindenféle műfajban. Most legutóbb egy katolikus jezsuita hölgyet, 

doktornőt hívtunk meg, ő tartott nekünk ilyen jezsuita lelkigyakorlatot 2-3 napig, aztán van, 

ami kifejezetten szakmai tehát minden variáció" (2/9) 

„Tudom, hogy az éves találkozóink nagyon fontosak, tényleg majdnem mindenki eljön. És azt 

is tudom, hogy a három nap alatt honnan hová jutunk tehát tényleg nagyon látványos a keserű 

ventillálásból indulva és tényleg reménységgel, erővel továbbmenve, de hát ez évi egy 

alkalom” (6/9) 

A Református Kórházlelkészi Szolgálat finanszírozott szupervíziót biztosít kórházlelkészeinek, 

a Szolgálat vezetőjének tapasztalata szerint azonban ezt még ebben a formában sem lehet 

kötelezővé tenni, vannak, akik „kihúzzák magukat” (6/15) ennek vállalása alól. 

A szupervízió szükségességét a tapasztalat alapján ismerik fel fokozatosan a lelkigondozók: 

„én leginkább csak akkor mentem el szupervízióba vagy lelkigondozásba amikor tényleg égett 

a ház és összejöttek a dolgok. Most mióta járok rendszeresen valakihez azóta látom hogy a 

jövőben ez a feladatom lesz, hogy rendszeresen járjak valakihez. Az hogy ez a jövőben egy 

lelkivezető lesz, szupervizor lesz, lelkigondozó, ennek a műfaját majd megadja a helyzet, de 

mindenképpen havonta, max. kéthavonta el kell járnom valakihez.”(2/15) 
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Az evangélikus egyházhoz hasonlóan a református egyház is részben támogatja az egyéni 

kezdeményezésű továbbképzéseket is (2/9) 

A Római Katolikus Egyházban egyházmegyénként ill. kórházanként eltérő a helyzet. A Váci 

Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata rendszeres kötelező csoportos szupervíziót tart 

alkalmazottainak (4/9) 

Az ilyen alkalmak a szakmai elakadások oldásán és az új szakmai tartalmak integrálásán túl 

kapcsolatfejlesztő célokat is szolgálnak mind belső szinten, mind külső fórumokon. Ezen 

szupervíziós alkalmak keretében került például közös kidolgozásra az önkéntesek alkalmazása 

ill. a velük való együttmunkálkodás módja is: 

„egy éven keresztül ezeknek a szupervízióknak a délutáni részén kifejezetten azzal 

foglalkoztunk, hogy milyen igényeink vannak, és mit szeretnénk, ami a mi munkánkat segíti, 

és mik azok a kritériumok, amikből nem szeretnénk engedni. És akkor erre is van egy 25 

pontunk…Tehát mi kifejezetten olyan embereket keresünk, aki ennek a 25 pontnak megfelel” 

(4/6) 

A Budai Irgalmasrendi Kórházban is kötelező az egyéni szupervízió, ennek finanszírozását a 

kórház azonban csak az első években tudta magára vállalni, jelenleg ez csak belsős szupervizor 

(a Szolgálat vezetője) választása esetén megoldott. A vezető általi szupervízió azonban 

szakmai kontraindikációs kérdéseket vet fel. 

Igény szinten megjelenik mind a szupervízió, mind a kollegiális esetmegbeszélő csoporthoz 

való tagság is, a két prevenciós és intervenciós forma egymást kiegészítő voltára utal az a 

jelenség is, hogy akinek van szupervizora, az az esetmegbeszélő csoportot hiányolja (2/15), 

illetve aki esetmegbeszélő csoportba jár, félmegoldásnak tekinti a szupervízió hiánya miatt 

(5/2, 5/7). 

Általánosságban elmondható, hogy a külső szakmai támogatásra vonatkozó kérdés kapcsán a 

megkérdezettek első reakciója egy kivétellel (L4) magányosságérzetük jelzése, a korábban 

említett szakmai csoportok csak laza háttérként jelennek meg, illetve kiemelik saját egyéni 

aktivitásuk szerepét a szakmai támogatás megszerzésében: 

TT: „Kapsz-e szakmai támogatást? 

L1: Ha magamnak keresek. Nekem ilyen szakmai támogatás volt a lelkigondozó képzés. Én 

ilyen szempontból nagyon magányosnak érzem magam. Lehet, hogy az én hibám… 

TT: És keresel magadnak? 

L1: Igen. Mondjuk én ebben a munkában a legfontosabbnak az önismereti munkát tartom, és 

ehhez mondjuk lehet különböző fórumokat találni vagy hát szóval bekapcsolódni. Meg hát 

nekünk van egy kezdeményezésünk az evangélikus kórházlelkészek időnként találkozunk és 
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akkor végülis mégsem vagyok annyira egyedül, tehát hogy tartozom valakihez, az evangélikus 

kórházlelkészekhez.” (1/2) 

A jövőbeni fejlődés szempontjából kiemelt szerepe lehet ezen laza kapcsolódások erősítése, az 

ökumenikus ill. internetes kapcsolódási formák bővítése ill. a kórházon belüli szakmai 

integrálódás elősegítése. 

 

3.4.2.12 Egyéb külső támaszok 

 

A magyarországi kórházi lelkigondozás sajátossága az egyéni működés hangsúlya a 

teammunkával szemben, azaz a lelkigondozók kevés kivételtől eltekintve egyedüli 

megbízottként tevékenykednek. Ez a sajátos helyzet szükségessé teszi a külső támaszok, 

megtartó közegek meglétét az egészséges működésmód fenntartása érdekében. 

A megkérdezett lelkigondozók első helyen a család illetve a baráti kör szerepét emelik ki.  

„nagyon jó hazamenni, otthon a család az ki is kapcsol.” (2/16) 

„TT: És van még olyan közösséged, most bármire gondolhatsz, ami támaszt jelent a 

munkádban? 

L3: Hát igazából a mentálhigiénémben tehát a barátaim, a gyerekkori barátaim és hát a 

feleségem nagy támasz. És hát nagyjából ez volt a válasz, amikor egy kicsit úgy próbáltam 

szondázni az onkológián dolgozókat is hogy hát akinek olyan a párja vagy aki mellett marad 

pár akkor ők azért vele meg tudják beszélni ha egy kicsit odabent lelki teher tehát beteggel 

vagy valamivel” (3/13) 

A fenti példa mutatja, hogy a lelkigondozó saját természetes megtartó közegének fontosságát 

felismerve felfigyel az egészségügyi szakdolgozók hasonló szükségleteinek megerősítésére, 

elismerésére is. 

 

A protestáns lelkész lelkigondozók esetében meghatározó lehet a gyülekezeti beágyazottság.  

„TT: …még milyen nem szakmai közösségek jelentenek támaszt a munkádban? 

L1: Hát mindenképpen azért van egy erős beágyazottság azért ott a gyülekezeten belül, tehát 

hogy ott is vannak, de úgy közösség hogy az már ilyen baráti kör.” (1/10) 

„Gyülekezeti tag vagyok, a bibliakörünk, bár az nem szakmai, de mégis emberileg sokat 

jelent.” (6/11) 

 

Lelkészek esetében megfigyelhető a meghatározó baráti kapcsolatok kötődése az 

alapképzésben kialakult, a megbízatások mentén az országban szétszóródott  közeghez: 
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„végül is a baráti kör a teológián jött össze, és azóta ápoljuk.” (2/16) 

„ebben az is nehéz, hogy egy egyetemünk van…ebben a korban a leginkább megmaradó 

barátok azok az egyetemi társak. Mi lelkészként az országban (szét vagyunk szórva) a szélrózsa 

minden irányába. Telefonon, e-mailen, és időnként találkozunk. Tehát azért az nagyon fontos, 

hogy a baráti kör ahol egy nyelvet beszéltek, ahol fél szavakból is meg ahol tudod egy év 

távlatából is ugyanott folytatod a beszélgetést ahol abbahagytad, Csak ezek ritkán adatnak 

meg….ha bármi baj lenne, lehetne hozzájuk menni” (1/10) 

 

A lelkigondozói továbbképzések szerepe kiemelkedő nem csupán a szakmai fejlődés illetve 

kiégés prevenció hanem a támasznyújtó közösség szerepe szempontjából is. 

„nekünk tényleg megmaradt ez a (képzési) lelkigondozói közösségünk. Tehát hogy ha nem is 

mind a 12-en, de 10-en ezt nagyon fontosnak tartjuk és rendszeresen találkozunk…egy évben 

háromszor… Egy éjszaka biztos van benne, most két éjszaka volt, úgy szerveztük. És akkor 

tényleg ugyanúgy, ahogy ezt a képzésen tanultuk körbeülünk és van egy ilyen beköszöntő kör, 

és mindenki elmondja (hogy mi van vele)…és tükröt tartunk egymásnak és kérdéseket teszünk 

föl. Ez nekünk nagyon fontos. Most arról beszéltünk, hogy mindig lesz egy kirándulás, mert 

(fontos) a természetben való közös élmény…együtt étkezés, együtt kirándulás. Mert, hogy ezek 

nagyon komoly spirituális élmények amellett, hogy mondjuk megbeszéljük, hogy ki éppen hol 

tart” (1/3) 

 

Sajátos támasznyújtó szerepet töltenek be bizonyos lelkigondozók esetében a kórházi 

önkéntesek.  

„TT: Milyen közösségek jelentenek támaszt a munkádban? 

I: Hát az első, a legfontosabb nekem azok az önkénteseim. Tehát ugye mivel ők ismerik ezt a 

terepet, meg nagyon hasonlóak a tapasztalataink” (4/10) 

„van egy kis önkéntes körünk, az is jó, hogy működik” (6/11) 

„TT: Milyen közösségek jelentenek támaszt a munkádban? Egyáltalán bármilyen közösség. 

L: Elsősorban a család, másodsorban az önkénteseim is.” (5/7) 

 

Az önkéntesek ugyanakkor pluszfeladatot is jelentenek a lelkigondozó számára, mivel gyakran 

reá hárul az önkéntesek toborzásának, összetartásának, irányításának és lelkigondozásának 

feladata is: 
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„Én toboroztam, én lelkigondozom őket… gyülekezetekből (toborzok)….a többi gyülekezetbe 

elmegyek, hirdetem, akár megtartok egy istentiszteletet… Aktív önkéntesekből most olyan 

húszan vagyunk, akik aktívak” (5/8) 

Az önkéntesek köréhez való sajátos odatartozás-érzés nyilvánul meg a fenti idézetben a többes 

szám harmadik személyben történő megfogalmazásból („toboroztam… lelkigondozom őket”) 

való hirtelen átváltás többes első személybe („húszan vagyunk”). 

„TT: Milyen közösségek jelentenek támaszt a munkádban? 

L4: Hát az első, a legfontosabb nekem azok az önkénteseim. Tehát ugye mivel ők ismerik ezt 

a terepet, meg nagyon hasonlóak a tapasztalataink, ezért amikor őnekik van gondjuk, akkor ide 

bejönnek és elmondják, mert ez is szokás nálunk, akár a magánéletit is (értsd: magánéleti 

problémát). Tehát, hogy most a lelkigondozói csoportnak én vagyok a vezetője, de azt 

gondolom, hogy azért vannak ennyien és azért vannak ilyen régiek is, mert valamilyen szinten 

részt veszek az életükben is és ezt így tudom megcsinálni, hogy nekik is valamilyen szinten a 

lelkigondozójuk vagyok.” (4/10) 

„..milyen közösség jelent támaszt a munkádban? 

L6: A kórházlelkész társaim mindenképp. Gyülekezeti tag vagyok, a bibliakörünk, bár az nem 

szakmai, de mégis emberileg nagyon sokat jelent. Van egy kis önkéntes körünk, az is jó, hogy 

működik. 

TT: Te fogod össze? 

L6: Én fogom össze. Nem csak a kórházi önkénteseket, hanem pont a pályázat kapcsán, akik 

gyülekezetekben betegeket látogatnak” 

A magyarországi lelkigondozás szembeötlő sajátossága nyilvánul meg a fenti idézetekben: 

mivel a lelkigondozók túlnyomó többségben egyedül, lelkigondozói team nélkül végzik 

szolgálatukat, így felismerve a megtartó közeg szükségességét, önkéntesekből vagy külső 

közösségekből maguk szerveznek önmaguk számára szakmai/emberi támogató társakat. Az 

önkéntesek munkájának megszervezése, a toborzás és a szükséges szakmai felügyelet 

biztosítása ugyanakkor többletterheket is ró a lelkigondozókra, így nem mindenki vállalja az 

ezzel járó pluszfeladatokat. 

 

3.4.2.13 A lelkigondozók helyzetmegítélése és önértékelése 

 

Az interjúkból rendkívül árnyalt kép bontakozik ki arra vonatkozóan, hogyan látják és értékelik 

a lelkigondozók saját helyzetüket, szerepüket, munkakörülményeiket; milyen kihívások 
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jelentenek nehézséget számukra, és milyen intézményes szervezeti ill. egyéb változások 

segítenék őket feladataik jobb ellátásában. 

 

Az intézményben betöltött szerepüket tekintve elsőként a meghallgató ill. nondirektív segítő 

jelleget emelik ki: 

„Ott ők mindenkiben kapaszkodnak. Tehát hogy ez nem úgy van, hogy akkor csak nekem 

mondják el, de én vagyok az, aki ezért vagyok úgymond megfizetve, hogy elmondják.” (1/7) 

„..Tehát ők (ti. a beteg gyermek és a szülei) ott ülnek bent és akkor az orvos először próbálja 

elmondani…. És utána én is el szoktam menni és még egyszer átbeszéljük….azt tudni kell, 

hogy ilyenkor a szülőknek beszűkült a tudatállapotuk. Tehát semmire sem emlékeznek. Három 

mondat marad meg vagy három szó, hogy rák, hogy meg lehet halni, és hogy semmit sem 

tudnak. És nekem azért fontos tudnom, hogy ott mi hangzik el, mert, hogy másnap, amikor 

kérdeznek, akkor legalább tudom mondani, hogy igen, ez volt. Mert az orvosnak nincs már 

arra ideje, hogy a következő nap is egy órát beszélgessenek velük.” (1/7)  

Fontos számukra a beszélgetésekben megvalósuló mélyebb értelemben vett találkozás: 

„hogy mi ez a munka, hogy nekem ez mit jelent…Hogy találkozások, találkozás egy másik 

emberrel, és én azt gondolom, hogy jólétben nem találkozol a másik emberrel az ő maga 

valóságában. Tehát igazából hogy ki a másik ember azt a krízisben és a 

mélységben…szerintem azért ez fantasztikus, hogy a másik emberrel úgy találkozol, hogy csak 

a lényeg.” (1/17) 

Van aki pozitívumként emeli ki az általa végzett feladatok sokféleségét: 

„ Én leginkább magamban erre mozdulok el, hogy nagyon színes munka, ez végül is mind 

belefér, ez mind benne van, és aztán ebben ezt kell személyre szabni hogy mikor hogy bírom” 

(2/20) 

 

Nehézségként jelenik meg a magány (2/12), a felszínes beszélgetések vagy üresjáratok (6/10), 

melyek megkérdőjelezik az általuk végzett munka hatékonyságát, értelmét: 

„hogy a csevegéstől mennyire jutunk el, az érint mélységeket. Ez így nagy kérdés, hogy tényleg 

ez így mennyit ér vagy mi ennek az értelme. Ez bennem is folyamatos kérdés…” (2/12) 

„leginkább azt a részét kellene majd átgondolni valakivel, hogy a betegekkel való 

lelkigondozás az hogyan tud jól működni. Mert az hogy én itt kopogok, hogy hogy vannak, és 

leginkább csak csevegünk, vagy legalábbis nem nagyon tudunk mélyre menni ez borzasztó sok 

energiát elvisz azon túl, hogy a jelenlétemnek van egy töltése” (2/13) 
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Kiégés 

A belső és külső nehézségek kapcsán kialakuló kiégési veszélyeztetettséget és annak a 

munkavégzésre vonatkozó következményeit általában felismerik a lelkigondozók: 

„úgy gondolom, hogy egy kórházlelkész ilyen téren veszélyeztetettebb” (5/7) 

„Az az igazság hogy én belefáradtam. Tehát nem olyan rég jutottam el odáig, hogy tényleg 

nagyon sokat küzdöttem.” (6/6) 

„én most egy eléggé leszálló ágban vagyok, meg kell mondjam ezt őszintén….most kilépőben 

vagyok a rendszerből mert eléggé kiégésbe kerültem” (2/13) 

„az elmúlt években nagyon-nagyon kevés motivációm van ahhoz, hogy úgy menjek el 

látogatni, hogy bekopogok” (2/13) 

„eleinte mondjuk a betegek között töltöttem munkaidőm nagy részét az első öt-hat évben. Az 

utóbbi időben sokkal többet foglalkozom előadások tartásával, erre való készüléssel, 

olvasással, a dolgozók közti munkával, tréningek szervezésével és kevesebbet vagyok a 

betegek között.” 

 

A kiégés hátterében gyakran a rendszer – vagy a rendszer hiánya – okozta nehézségeket látják 

az érintettek: 

„TT: Így azt hallom, hogy alapjaiban kéne újra rendezni vagy szervezni ahhoz, hogy otthon 

legyél, meg kihívást jelentsen Neked. 

L2: Igen, az én magam nevezzük kiégéséhez vagy motiváció vesztéséhez az is elvezetett, hogy 

úgy éreztem, hogy minden amit úgy elterveztem meg vitt előre meg akartam azt úgy 

megtettem. Tehát hogy amit szerintem szakmailag ki lehetett hozni, amit olvastam ilyen 

könyvekben meg amit nyugati példákban olvastam, hogy egy kórházlelkész megcsinál úgy 

nagyjából megtettem szerintem mindent.” (2/21) 

 

A kiégés ellen különböző eszközökkel küzdenek a lelkigondozók. 

A természetes ill. szakmai eszközök közé tartozik a feltöltődést nyújtó szabadidős tevékenység 

(4/13), a sport (tai-chi (2/16) jóga (1/16), a spiritualitás, belső elvonulás (1/16), a korábban már 

említett, nem mindenki számára elérhető szupervízió (5/7), a zarándoklat (El Camino (1/17), 

hosszabb pihenést adó munkaszünet (sabbath negyed év (2/13) ill. a különböző szakmai 

képzések (1/8, 2/9). 

„éppen az is adta a lökést hogy elkezdjem (ti. a lelkigondozó képzést) hogy szembesültem a 

saját tehetetlenségemmel és ezért kellett valami segítség” (1/2) 
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3.4.2.14 Munkakörülmények 

 

Az objektív munkakörülmények megítélését tekintve meghatározó tényező, hogy van-e a 

lelkigondozónak saját szobája az intézményben. 

A kórházak helyzetét ismerve elégedettek azon lelkigondozók, akik saját helyiséggel 

rendelkezhetnek: 

„Munkakörülményeimmel kapcsolatban nem lehet panaszra okom, kezdettől fogva, tehát az, 

hogy én ebben a szobában, hogy ilyen szobánk van, így számtalan orvos és nővér irigykedve 

néz ránk, de a kórházvezetés azt mondja, ez nektek jár, ez kell, az, hogy van egy számítógép, 

internet, mobiltelefon. Ez még a református kórházlelkészeknél sem magától értetődő.” (2/21) 

„TT: Mondtad, hogy eddig nem volt asztalod, akkor szobátok sem volt. 

L6: Van egy kápolnánk, és ahhoz kapcsolódóan egy kis szoba, ahol volt egy asztal meg van 

két fotel, igen, két fotel hármunknak. De nem ott ülünk, tehát ez nem gond hogy ez így van. 

Az a kis szoba arra való, hogy átöltözzünk, mert ha bárki ott beszélget, akkor a többiek ne is 

menjenek be egyértelműen. De azt tudom, hogy a kórház eleve helyiségproblémával küzd, 

tehát sokszor orvosok is többen vannak együtt, tehát nem is adtunk be semmiféle igényt, 

egyértelmű volt, hogy nagyon jó, hogy van kápolnánk. És nagyon jó, hogy van ez a kis szoba.” 

(6/8) 

Ugyanakkor L6 kórházlelkész 20 év szolgálat után kapott csak saját asztalt egy átjárásra is 

használt helyiségben: 

„nincs hely a kórházban…bár múlt hét óta van egy asztalom…van a nagy kápolna és ahhoz, 

hogy bemenjünk a szobánkba átmegyünk egy ilyen kisebb valamin és most az lett kialakítva. 

Le lett szekrényekkel választva és ott. Tehát nem tudom az ajtaját bezárni ezért még nem tudom 

hogy számítógépügyileg (hogy lesz).” (6/13) 

Egy másik református lelkész-lelkigondozó mindezt hiányként fogalmazza meg: 

„az mondjuk segítség lenne, de lehet, hogy ezt nekem kell kitaposni, ha minden kórházban 

lenne egy picike termem, lenne egy kulcsom, lenne egy fehér köpenyem, tudnám, hogy oda én 

megyek be, én nyitom ki. Tehát ez segítene, de azt látom, hogy nagyon sok helyen nincs erre 

lehetőség, tehát helyhiánnyal küszködnek. 

TT: És akkor viszed minden cuccodat. 

L5: Hát viszem. Most képzeld el, a palástot, fekete öltönyt vinni, ilyen melegben…..az X. 

kórházban van egy papi öltöző, azt megkapom, mindig átöltözök, leteszem a nehéz táskát és 

megkönnyebbülve megyek tovább” (5/10, 5/3) 
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Ugyanakkor az egyházi részéről biztosított szolgálati lakást nagyra értékeli az imént idézett, 

több kórházban szolgáló református lelkigondozó: 

„kaptam egy szolgálati lakást…ami azért egy nagyon nagy dolog, főleg a kórházlelkészek 

tekintetében” (5/2) 

 

3.4.2.15 Kihívások, küzdelmek – célok, vágyak 

 

Az egyéni szinten megélt szakmai küzdelmeket részben már érintettük a sikereket és 

kudarcokat tárgyaló fejezetben, így most elsősorban az intézményi szintű kihívásokat 

elemezzük. 

Ahogy korábban említettük, a lelkigondozók felismerik és kezelni próbálják mindazon 

pszichés terheket, amelyek szolgálatuk speciális körülményeiből, ti. a nehéz és kritikus 

élethelyzetekkel való napi szembesülésből adódnak:  

„Szeretem csinálni, csak nagyon nehéz” (4/9) 

„néha…annyira telítődöm sorsokkal meg tragédiákkal és akkor én tényleg van úgy, hogy nem 

megyek be három napig” (1/18) 

 

Gyakran említik ennek kapcsán szakmai magányosságukat (1/2) (4/9), munkájuk 

mérhetőségének és a visszajelzésnek a hiányát : 

„időnként így megkísért, hogy …van-e ennek értelme…ez, hogy nem mérhető, tehát hogy 

abszolút nincs visszajelzés” (1/17) 

 

A nehézségek kapcsán gyakran megjelenik a feladatkört egyedül ellátók esetében a 

túlterheltség érzete, a következőkben idézett lelkigondozó 18 kórházi osztályt lát el: 

„borzasztó nagy a sajt, borzasztó sok a lyuk és én nagyon kevés vagyok… minél jobban 

dolgoztuk bele magunkat az egészségügyi rendszerbe annál jobban éreztük, hogy borzasztó. 

Tehát ilyen kis porszem.” (4/3) 

„általában az idővel küzdök. Az idővel meg az energiával” (5/10) 

„TT: És mi az, amivel küzdesz? 

L3: Hogy mennyi mindent lehetne még csinálni.” 

 

Kihívást jelent még a korábbi fejezetekben részletesen tárgyalt környezeti elfogadás és 

integráltság hiánya: 
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„egy ilyen undorító masszának láthattak szerintem kívülről mert tehát olyan, tehát nem volt ez 

egy ilyen kívánatos dolog, hogy ez most valami, jaj, ez most csodaszép” (4/2) 

„összeállítottam egy pszicho teamet. Én bejelentkeztem a pszichológusoknál is ahol kell, 

bejelentkeztem olyam vezetőnél, aki a pszichológus fölött van, mondta majd szólok, de 

gyakorlatilag, ha azt mondom nem az első évben, hanem a második évben bejelentkeztem azóta 

meg nem szólított onnan senki, hogy figyelj, gyere már nézzük már meg hogy te ki vagy mi 

vagy mit csinálsz hogy csinálsz” (3/10) 

 

A lelkigondozók jövőbeni szakmai céljai és vágyai éppen ezekből a kihívásokból és 

nehézségekből indulnak ki. 

L2 lelkigondozó a kiégés általi fenyegetettségét felismerve az általa működtetett rendszer teljes 

átalakítására készül: 

„amennyiben (a tervezett szabad negyedév után) visszajövök akkor tudom, hogy az egész 

rendszert át kell alakítanom. Csak úgy fogok tudni dolgozni. És leginkább azt a részét kellene 

majd nagyon átgondolni valakivel, hogy a betegekkel való lelkigondozás az hogy tud jól 

működni. Mert az, hogy én itt kopogok, hogy hogy vannak, és leginkább csak csevegünk, vagy 

legalábbis nem nagyon tudunk mélyre menni ez borzasztó sok energiát elvisz azon túl, hogy 

nyilván az én hogy mondjam jelenlétemnek, aminek van egy töltése az valamit ott jelent, meg 

hogy itt és most egy lelkész bejött, de ezt valahogy nagyon át kell gondolni. A többi része az 

működik.” (2/13) 

Szembeötlő, hogy L2 nem magányos átgondolásra, hanem valakinek a segítségével történő 

átalakításra készül. Tervei közt szerepel más, ismert kórházi lelkigondozók felkeresése és 

szakmai tudásuk hasznosítása is (2/21). 

 

A szakmai összefogás és a szakmai csoporthoz való tartozás erősítése több lelkigondozó tervei 

illetve vágyai között is megjelenik. 

„16 évvel ezelőtt leírtuk azt, hogy egy szakmai kollégium létrehozásához mi kellene…ez 

nagyon kellene egyébként és nagyon segítene. Ökumenikusan…elég kicsi ország vagyunk 

ahhoz…És Európában is azért így működik, hogy egy szakmai szervezet fogja össze” (6/15) 

„ha lenne ilyen kollegiális csoport ahova tartozom szerintem az jó lenne. Arra is lenne 

igényem.” (2/15) 

„Én nagyon úgy gondolom, hogy szerintem egy ökumenikus csapatban ezt úgy nagyon tudnám 

élvezni. Azért mert hogy különböző szemléletek találkoznak. Nem mindig csak így magunkba 
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zárkózva evangélikusok találkoznánk, hanem hogy ez egy fajta nyitottság és épülési lehetőség, 

hogyha ez ilyen ökumenikus…valahova be kell csatlakoznom” (1/8) 

„tehát csak úgy megy, hogyha ökumenikusan összefogunk és úgy lépünk föl” (3/1) 

 

A fenti idézetekben megjelenő ökumenikus nyitottság megerősíti dolgozatom 

kapcsolathálózati kutatásának hasonló jellegű eredményét. 

A társegyházakkal való összefogás vágya a szakmai gyakorlat szintjén is megjelenik: 

„tehát csak úgy megy, hogyha ökumenikusan összefogunk és úgy lépünk föl” (3/1) 

„igényem arra lenne…hogy az amivel most segíteni tudok a szenvedőnek, az a fajta információ 

vagy az a fajta tényleges segítség amibe én esetleg nem látok úgy bele egy társegyház vagy 

más egyház vagy más vallású embernél az nekem segítség lenne, hogyha nyíltak lennének és 

azt mondanák hogy nézd amikor valaki haldoklik vagy amikor valaki nagyon beteg akkor ez 

esetleg fontos lenne, hogy ezek a részek amiket mi el szoktunk olvasni a Bibliából, biztos 

vagyok benne hogy nincs nagy különbség hogy most hanyas zsoltárt olvassuk mi meg ők. És 

hogy melyik könyvből (ti. melyik bibliafordításból) mert ha valaki azt a nyelvezetet hallja az 

az ő számára fontos” (3/10) 

 

Az intézményi integráltság kérdésében konkrét szervezeti változásokat fogalmaznak meg a 

lelkigondozók. 

Többen említik, hogy a lelkigondozás mint önálló szakma egyelőre sehova nem besorolható: 

„nyilván még státusz, meg ilyen TEÁOR szám az nincs …valamilyen besorolási szám sincs a 

kórházlelkésznek” (5/11) 

„ezt el kellene tudnunk fogadtatni, és mint említettem egy TEÁOR számot… el kellene 

tudnunk fogadtatni, hogy ez egy egészségügyhöz tartozó szakma szerintem, nem a gépiparhoz 

és nem máshova tartozó szakma és akkor be lehetne integrálni és egy x ágyszám fölött legalább 

egy lelkigondozó legyen” (3/1) 

 

A fenti idézetben megjelenik annak vágya, hogy a lelkigondozás mint kötelező kórházi 

szolgáltatás jelenjen meg törvényi szinten is. 

„a következő lépcső nyilván az lenne, hogy legyen a kórházi ún. állomány táblában egy olyan 

lyuk, hogy lelkigondozó, és akkor kerülne a modul a helyére” (3/6) 

Kívánatosnak találnának egy az egyházak és a kórházak közötti megállapodást, melyben a 

lelkigondozás szervezeti és működési feltételei rögzítésre kerülnének. 

„TT : Milyen szervezeti változás segítene Téged legjobban a munkádban? 
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L6: Mániákusan hittem én ebben eddig, hogy megállapodás a két rendszer között…lehet, hogy 

nem mozdítana semmit…ami segítene az biztos, hogy az, hogyha a gyülekezetek és a kórház 

összeérne valahogy. „ (6/14) 

 

Mind a kórház, mind az egyházi gyülekezetek oldalán javítani szeretnék a kórházi 

lelkigondozói munka ismertségét és integráltságát: 

„ha a gyülekezetben is sokkal több tanítás lenne arról, hogy miért jó neki a betegágyán 

elmondani, hogy mi zajlik benne, miért jó neki az, hogy egy lelkigondozó ott legyen mellette” 

(6/14) 

„hogyha nem csak az lenne a természetes, hogy a gyógytornász fog jönni, a pszichológus fog 

vagy akárkik fognak jönni, hanem hogy a lelkigondozók is, mert akkor a kórház is jobban 

érzékelné, hogy ez egy közös munka, mindenkinek megvan a részfeladata benne” (6/14) 

 

A gyülekezeti ill. lelkészi oldal nyitottságát nagyban segíti, hogy mind bizonyos lelkész ill. 

papképzések gyakorlati részének mára kötelező elemévé vált a kórházi gyakorlat: 

„valahol őket szeretném megszólítani, pontosabban a lelkésztársaimat hogy ezt ismerjék föl, 

és abban bízok, hogy elég régóta járnak oda gyakorlatra, hogy hátha ezen keresztül működhet, 

Valami mozdult, ez tény…” (6/14) 

 

3.4.3 Az interjúk elemzésének összegzése 

 

Az interjúk feldolgozása során 31 altémát emeltem ki a szövegekből. Az altémák fokozatosan 

alakultak ki az interjúk többszöri átolvasása után a szabad tartalmi analízis során kapott 

értelmező jegyzetekből. Az egyes altémákat külön papírokra írtam fel, a témacímek alá 

kigyűjtöttem a tartalmilag odatartozó szövegkonstruktumokat, eltérő színnel jelezve a 

szövegben fellelhető ill. általam létrehozott fogalmi struktúrákat, a későbbi fellelhetőség és 

idézhetőség érdekében minden alkalommal jelölve a kiemelt gondolat forrását 

(interjúszám/oldalszám). 

Az altémák között kapcsolatokat keresve és az interjú szerkezetének létrehozásakor 

meghatározott átfogó témákat is figyelembe véve alkottam meg a főtémákat. A rendezés során 

változott az egyes témák sorrendje, bizonyos, kevésbé releváns témákat el is hagytam. Ez a 

folyamat így egyesítette az induktív és deduktív megközelítést, mivel az interjúkérdések 

létrehozásakor a kutatás alapkérdéseit bontottam le alkérdésekre, míg az elemzés során az 
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interjúkban fellelt témákat fogtam össze absztrakcióval létrehozott főtémák alá. A főtémák 

létrehozása során igyekeztem a szövegben megjelenő témák által inpsirálódni, az 

interjúalanyok helyzetészlelése által gazdagítani az eredeti kutatási témákat.  

Az elemzést először egy esettel vittem végig, majd folytattam az elemzést a többi esettel. A 

többedik esetekből az első interjú során meghatározott témákat tovább bővítettem az újonnan 

megjelenő témákkal. Ezt követően az egyes esetek közötti témacsoportok mintázatait 

igyekeztem feltárni. Az alábbiakban mutatom be az így kialakult fő témákat táblázatba 

rendezve, a tematikailag alájuk tartozó altémákkal (5. és 6. táblázat) valamint az azokat 

érthetővé tevő idézetekkel (7. és 8. táblázat) 
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6. táblázat – Küldetés és feladatértelmezés főtéma 

Főtéma Altéma 1 Altéma2 Altéma2 Altéma3 Altéma4 

Küldetés és 

feladatértelmezés 

 

egyéni 

lelkigondozás 

betegek betegágyhoz 

eljutás 

  

öltözet   

látogatás 

protokollja 

bemutatkozás  

kezdő 

mondat 

 

cél, fő feladat 

 

módszertan 

spiritualitás 

hozzátartozók    

egészségügyi 

személyzet 

   

csoportos 

lelkigondozás 

liturgikus liturgia 

vezetés 

  

vallásos élet 

szervezés 

 

tematikus 

csoportok 

   

közvetítő 

szerep 

betegek és 

papok 

   

betegek és 

egészségügyi 

személyzet 

   

önkéntesek 

összefogása 

szakmai vezetés    

munkafeladatok 

megosztása 

   

közösségi 

odatartozás 

   

szakmai 

képviselet 
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7. táblázat – Helyzetértékelés főtéma 

Főtéma Altéma 1 Altéma2 Altéma2 

Helyzetértékelés külső  elfogadottság betegek 

személyzet 

kórház 

egyház 

szakmai támogatottság szupervízió 

továbbképzés 

szakmai csoport 

tagság 

egyéb külső támasz 

belső siker  

kudarc  

küzdelem  

célok, vágyak  

lelki egészségvédelem  

 

 

8. táblázat -  Küldetés és feladatértelmezés (főtéma) egyéni lelkigondozás (Altéma1) 

idézetekkel 

 

Altéma 1 Altéma2 Altéma2 Altéma3 Altéma4 Idézet 

egyéni 

lelkigondozás 

betegek betegágyhoz 

eljutás 

  „hogyha a 

dolgozókat meg 

tudom 

szólítani...akkor 

eszébe fog jutni, 

hogy.. ennek az 

embernek kell 

szólni.” (3/7) 

öltözet   „ a köpeny sokat 

segít érdekes 

módon” (5/3) 
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látogatás 

protokollja 

bemutatkozás  „minden variációt 

kipróbáltam már 

az években” (2/6) 

kezdő 

mondat 

 „tegyem magam 

egyértelművé” 

(2/7) 

cél, fő feladat 

 

módszerta

n 

„odaadom 

magam” (2/17) 

„figyelek az ő 

érzelmeire és azt 

tükrözöm vissza” 

(4/14) 

spiritualit

ás 

„engedni hogy 

Isten általam is 

jelen legyen” 

(2/17) 

hozzátartozók    „a doktornő azért 

hívott, mert a 

szülőknek nagyon 

szükségük lenne, 

hogy valakivel 

beszéljenek” (1/7) 

egészségügyi 

személyzet 

   „úgy is fölhívnak, 

ha ők maguk 

agressziót 

éreznek…akkor 

ventillálnak” (1/7) 
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9. táblázat -  Küldetés és feladatértelmezés (főtéma) egyéb (Altéma1) idézetekkel 

 

Altéma1 Altéma2 Altéma3 Idézet 

csoportos 

lelkigondozás 

liturgikus liturgia 

vezetés 

„napról napra újra és újra készülök …az 

istentiszteletekre” (5/1) 

vallásos 

élet 

szervezés 

„nekem itt vannak ilyen kápolnás feladataim” 

(3/14) 

tematikus 

csoportok 

 „foglalkozásvezető és lelkész” (6/5) 

„bibliacsoportok, hit és gyógyulás csoportok” 

(6/8) 

közvetítő 

szerep 

betegek és 

lelkészek között 

 „azért vagyok, hogy…szóljak a papnak” (3/7) 

betegek és 

egészségügyi 

személyzet 

között 

 „nem fogja a kezelést végigcsinálni…aztán 

bementem hozzá beszélgetni, és akkor azt 

mondta, hogy ad még egy esélyt” (3/14) 

önkéntesek 

összefogása 

szakmai vezetés  „én toboroztam, én lelkigondozom őket” (5/8) 

munkafeladatok 

megosztása 

 „én nagyon kevés vagyok…és akkor így jöttek 

be az önkéntesek” (4/3) 

közösségi 

odatartozás 

 „a legfontosabb (támasznyújtó közösség) nekem 

azok az önkénteseim. Mivel ők ismerik ezt a 

terepet..” (4/10) 

szakmai 

képviselet 

  „European Network of Health Care Chaplaincy 

… vezetőségi tag is vagyok” (6/11) 

 

10 . táblázat - helyzetértékelés főtéma, idézetekkel 

Főtéma Altéma 1 Altéma2 Altéma2 Idézet 

Helyzetértékelés külső  elfogadottság betegek „akivel beszélgettem, 

általában visszahív” 

(5/6) 

személyzet „igazából a 

személyed nagyon 
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meghatározó ebben a 

dologban”  

(3/9) 

kórház „ha ennyi év után 

bizonygatni kell, 

hogy ez miért jó a 

kórháznak” (6/7) 

egyház „pontosan nem 

tudják, mit 

csinálunk…szerintem 

éppen ezért nem 

nagyon becsülik” 

(2/14) 

szakmai 

támogatottság 

alkalmazás „kicsit kusza a 

helyzet, mert végül is 

ide tartozom 

hivatalosan, de oda is 

tartozom” (2/4) 

munkaköri 

leírás 

„kaptam egy 

általános munkaköri 

leírást…aztán 

elkészítettem 

magamnak” (2/5) 

ellenőrzés  

szupervízió „leginkább csak 

akkor mentem el, 

amikor égett a ház” 

(2/15) 

továbbképzés „egy képzést az 

egyház támogat” 

(1/3) 

szakmai 

csoport tagság 

„burnout mobil 

team” (2/11) 
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„az evangélikus 

kórházlelkészek 

időnként 

találkozunk” (1/2) 

egyéb külső 

támasz 

„gyülekezet” (1/10) 

„a barátaim, a 

feleségem nagy 

támasz” (3/13) 

belső siker  „most már nem 

onnan közelítem 

meg, hogy siker vagy 

nem siker” (2/19) 

kudarc  „amikor az az 

érzésem, hogy nem 

tudtam segíteni” 

(5/9) 

küzdelem  „időnként megkísért, 

hogy van-e ennek így 

értelme” (1/17) 

„borzasztó sok a lyuk 

és én nagyon kevés 

vagyok” (4/3) 

 

célok, vágyak  „egy szakmai 

kollégium nagyon 

segítene” (6/15) 

lelki 

egészségvédelem 

 „hogy annál többet 

ne vállaljak, ami a 

jólesik határain kívül 

mozog” (2/22) 
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Az interjúk fentebb felsorolt kategóriáit követve az interjúk elemzéséből a következő tematikus 

következtetéseket vontam le: 

 

Küldetés- és feladatértelmezés 

A megkérdezett lelkigondozók alapvető küldetés- és feladatértelmezésükben a gyakorlatban is 

követik a német ill. amerikai szakirodalomban ill. nyugat-európai szakmai állásfoglalásokban 

(Michna, 2016) meghatározott sztenderdeket. Legfontosabb feladatuknak a betegek személyes 

lelkigondozását tekintik, ezt követi a hozzátartozók ill. az egészségügyi személyzet körében 

végzett lelkigondozói tevékenység.  

Ez egészül ki a csoportos lelkigondozás liturgikus alkalmak illetve tematikus csoportok 

formájában megvalósuló tevékenységeivel, a különböző szereplők (beteg-orvos, beteg-nővér, 

beteg-lelkész) közti közvetítő szereppel, az önkéntesek összefogásával valamint a különböző 

fórumokon ellátandó szakmai képviselettel.  

 

A betegek  elérése, megközelítése, kapcsolatteremtés a betegekkel 

 A lelkigondozók különféle, személyes habitusuk ill. az intézmény sajátosságai által 

meghatározott módokon jutnak el klienseikhez. Azon lelkigondozók, akik módszeres 

kommunikációs munkával jó kapcsolatot tudtak kiépíteni az egészségügyi személyzet 

tagjaival, elsősorban a nővérek közvetítésével jutnak el a betegekhez. Az orvosok szerepe 

kevésbé jellemző ezen a területen, kivéve azokét, akiknek valamilyen személyes okból 

kifolyólag szívügye a lelkigondozás.  

Szinte valamennyi lelkigondozó használ tevékenysége meghirdetésére szórólapokat illetve 

plakátokat, ezek azonban – mivel a lelkigondozás alapvetően egy személyes és bizalmi 

kapcsolat – nem bizonyulnak hatékonynak a betegekhez való eljutásban, így szerepük 

elősorban szemléletformáló jellegű.  

A legáltalánosabb formája a betegekhez való eljutásnak még ma is a kórteremről kórteremre 

járás, ez azonban az egy lelkigondozóra jutó nagy betegszám miatt nem a legjobb módszer arra, 

hogy a szakemberek elsősorban a lelkigondozást valóban igénylőkkel alakítsanak ki személyes 

kontaktust. Így a lelkigondozó szakmai tapasztalatára építve állít fel személyes prioritásokat a 

beteglátogatásban. 

 

A lelkigondozók öltözetének sarkalatos kérdése a köpeny illetve névkitűző használata, ebben 

minden érintett különböző szempontok alapján kialakított normát követ aszerint, hogy a 
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köpeny viselése meglátása szerint segítségére van-e a betegekhez való eljutásban vagy éppen 

akadályozza a lelkigondozáshoz szükséges bizalom kiépülését. 

A pap kórházi megjelenéséhez kötődő félelmet keltő vallási hiedelmekre tekintettel a lelkész-

lelkigondozók ritkán használják a templomi szolgálathoz szükséges papi öltözetüket. 

A lelkigondozók betegágynál történő bemutatkozása egyrészt kifejezi a lelkigondozó egyéni 

identitásértelmezését, másrészt arra való törekvését, hogy kliense számára érthető kifejezéssel 

határozza meg önmagát és jövetele célját. Ennek megfelelően a leggyakoribb „lelkigondozó” 

kifejezés mellé gyakran értelmező kiegészítéseket tesznek (lelkész, kórházlelkész, beszélgetni 

jöttem etc.). Van, aki kifejezetten kerüli a szerinte érthetetlen „lelkigondozó” kifejezés 

használatát.  

A megkérdezett lelkigondozók számára különösen fontos, a beszélgetés sikerét meghatározó 

szerepe van a bemutatkozás után elhangzó első mondatnak. A kliensközpontú lelkigondozás 

nondirektív szemléletnek megfelelően kerülik a beszélgetést határozott irányba terelő 

nyitókérdések használatát, általában próbálnak minél témasemlegesebb de ugyanakkor 

érdeklődést mutató nyitómondattal odalépni a beteghez („beszélgetni jöttem”). Néhányan 

keresnek valamilyen ürügyet a találkozásra (pl. biblia kiosztása) vagy a betegek általános 

hogylétére vonatkozó kérdéssel kezdik a beszélgetést. A lelkigondozók lehetőséget adnak a 

kliensek számára a beszélgetés visszautasítására, felismerve, hogy az elutasítás a betegek 

korlátozott önrendelkezési jogának egészséges megnyilvánulása és nem a lelkigondozó 

személyének elutasítására irányul. 

Meglepően egységes kép mutatkozott az interjúalanyok módszertani beállítódása tekintetében. 

Valamennyi megkérdezett szakember a partnerközpontú paradigmában gondolkodik, a 

beteglátogatás fő feladatának a jelenlétet, nyitottságot, meghallgatást, érzelmek mentén  

történő kísérést tekintik. Nem próbálnak útmutatást, tanácsot adni a betegnek, nem tesznek fel 

kíváncsiskodó kérdéseket, a spiritualitást mint háttérbeállítódást illetve tematikus lehetőséget 

rendkívül diszkréten, a beteg igényeire reflektálva használják, de felismerik jelentőségét 

személyes szakmai erőforrásukként.  

Az egészségügyi dolgozók lelkigondozásában elért eredmények érthető módon összefüggést 

mutatnak a lelkigondozó intézményi szintű beágyazottságával. Az általános igénybevétel még 

egyáltalán nem jellemző, a lelkigondozók különböző formákkal és utakkal próbálkoznak (pl. 

liturgikus alkalmak), a nővérek gyakrabban keresik meg őket személyes igényeikkel mint a 

más jellegű szakdolgozók (pl. orvosok). 

 

Csoportos lelkigondozás 
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Liturgikus feladatokat elsősorban a lelkész lelkigondozók látnak el, de a papi szolgálatot nem 

igénylő liturgikus alkalmak szervezése és vezetése a nem lelkész lelkigondozók munkaköri 

feladatai között is megjelenik. Egyéni lehetőségek és érdeklődés alapján ez olykor kiterjed a 

kórházi kápolna fenntartási feladataira illetve liturgikus kiadványok biztosítására is. A 

lelkigondozók egy része képzettségeinek megfelelő tematikus csoportokat is vezet mind a 

munkatársak, mind a betegek részére, ezen csoportok egy része vallásos (biblikus csoport), más 

része önismereti jellegű (pl. kiégésprevenció). 

A liturgikus feladatokhoz kapcsolódik a közvetítő szerep betöltése a külső papok ill. lelkészek 

és a betegek között, a lelkigondozók a beteg igénye szerint veszik fel a kapcsolatot az 

egyházmegyés pap (katolikus) ill. gyülekezeti lelkész (protestáns) kollégával. A kórházba 

bejáró, beteglátogatást, szentségkiszolgáltatást vagy liturgikus szolgálatot ellátó katolikus 

papok számára a lelkigondozó közvetítő szerepe nyilvánul meg a látogatást igénylő betegek 

összeírásában illetve a betegek liturgiára történő eljuttatásában. Ezen feladatok ellátásában a 

lelkigondozók egyre nagyobb mértékben vehetik igénybe a növekvő számú önkéntesek 

segítségét. 

Több kórházban a lelkigondozók maguk szervezik meg az önkéntesek csoportját, akik amellett, 

hogy munkaterheket vesznek le a lelkigondozók válláról, gyakran a megtartó szakmai közösség 

szerepét is betöltik a kórházban lelkigondozói státuszban gyakran egyedül tevékenykedő 

lelkigondozó életében. Így az önkéntesek körében betöltött szervezési, szűrési, koordinálási és 

lelkigondozói többletfeladatokat gyakran kompenzálja a tőlük kapott gyakorlati segítség és 

közösségi megtartás. 

A lelkigondozás szakmai képviseletére egyrészt az intézmény falain belül (pl. bemutatkozó 

előadások a kórházi egészségügyi személyzet részére) másrészt külső fórumokon nyílik, a jelen 

szakmai szervezettség szintjén egyelőre korlátozott lehetőség. 

 

Külső és belső helyzetértékelés a megkérdezettek válaszai alapján 

A külső helyzetértékelés jegyeit a kapott válaszok alapján az elfogadottság és szakmai 

támogatottság kategóriáiba soroltam be. 

A betegek részéről történő elfogadottság általában egyértelműen pozitív, ezt mutatják a gyakori 

visszahívások illetve az esetleges első elutasítás későbbi nyitottságba alakulása. 

Az egészségügyi személyzet körében jellemző a befogadó közeg intézményes előkészítésének 

hiánya miatti kezdeti idegenkedés, mely a lelkigondozóval való személyes kapcsolat 

kialakulása után, a sztereotípiák leépülésének köszönhetően pozitív együttműködéssé alakul 

át. A képzett lelkigondozók így nagy hangsúlyt fektetnek saját tevékenységük ismertetésére, 
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felismerve, hogy az együttműködés minőségét meghatározza az egészségügyi személyzet 

tájékozottsága a lelkigondozás mibenlétéről. Legfőképp a nővérek ismerik fel a lelkigondozók 

tevékenységének hasznosságát a betegek ellátásában, jelenlétük és munkavégzésük azonban 

még alapvetően pozitív fogadtatás esetén is alárendelődik az egészségügyi ellátásnak.   

Az egészségügyi rendszerbe való beilleszkedés nehézségei szinte minden megkérdezettnél 

megjelennek valamilyen formában. A kórházvezetés támogatására vagy esetleges akadályozó 

hozzáállására számos jelből próbálnak következtetni a lelkigondozók. A lelkigondozói státusz 

intézményi szintű integrálása általában nem megoldott, jellemzőbb az egyházi megbízatás, a 

kórházak TEÁOR szám hiányában különböző kényszerbesorolásokat alkalmaznak (konyhai 

segédmunkás, előadó, foglalkozásvezető etc.). Ez a visszás helyzet az esetleges bérrendezés 

akadálya is.  

Vegyes képet mutat a kórházi illetve egyházi alkalmazások és a munkaköri leírások helyzete. 

A kapott eredmények alapján a kórházi intézményrendszer – részben a lelkigondozók 

rendezetlen szakmai helyzete miatt – még nem áll készen a lelkigondozói státuszok 

integrálására, ez a helyzet azonban bizonyos előnyöket is jelent a lelkigondozók szakmai 

függetlensége szempontjából. 

Az egyházi integráltság hasonlóan rendkívül változatos képet mutat az egyes egyházak 

szervezeti felépítettségének és a kórházi „közvetett misszió” egyházi megítélésének 

függvényében. Az alapvetően gyülekezeti felépítésű egyházi rendszerekben a kórházi 

lelkigondozás helyzete még mindig periferiális jegyeket mutat. Nem kedvez a kórházi 

lelkigondozás minőségbiztosításának az a több helyen megfigyelhető tendencia sem, mely 

financiális vagy egyéb nem szakmai szempontokat részesít előnyben a lelkigondozók 

kiválasztásakor. A személyes kapcsolatok illetve az erre lehetőséget adó szakmai rendezvények 

ugyanakkor ezen a szinten is sokat tehetnek a jelenleg is elterjedt egyházi sztereotípiák és 

tendenciák megváltoztatásában.  

A fentiekben részben már kitértem a szakmai támogatottság elemzésére is az alkalmazás illetve 

munkaköri leírások kérdéskörének tárgyalásakor, mivel az elfogadottság és támogatottság 

kategóriái mutatnak némi átfedést is. 

A szakmai munka felsőbb szintű ellenőrzése merőben formális, amennyiben egyáltalán létezik, 

kivételt képeznek ebben a vezető kórházlelkész vagy kórházi lelkigondozó irányítása alatt 

dolgozó munkatársak. A lelkigondozók magas színvonalon végzett munkája így főként belső 

motivációs tényezőkből  fakad, a külső visszajelzés hiánya azonban a kiégés egyik 

veszélyeztető faktora lehet. 
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Csoportos szupervízió jellegű támogatást általában az összefogó szervezetek nyújtanak, 

gyakran esetmegbeszélő csoport formájában. Az egyéni szupervízió szükségességét a 

tapasztalat alapján ismerik fel a lelkigondozók, a külső anyagi források bizonytalansága miatt 

azonban ennek igénybevétele gyakran esetleges. A továbbképzési lehetőségek terén szintén az 

összefogó szervezetek munkája és az egyéni aktivitás meghatározó. 

Minden megkérdezett lelkigondozó tagja valamilyen megtartó szakmai csoportnak, az ebben 

való részvétel gyakorisága eltérő képet mutat a havi ill. éves/féléves gyakoriság között. Így a 

lelkigondozók nagyban támaszkodnak egyéb külső támaszaikra, melyek között elsősorban a 

családi és baráti kapcsolatokat illetve a gyülekezeti/egyházközségi kötődést sorolták fel.  

A helyzetértékelés belső faktorait a siker, kudarc, küzdelem, célok-vágyak illetve lelki 

egészségvédelem kategóriákba soroltam.  

A lelkigondozás eredményesség- és sikerkategóriái a hagyományos hatékonyságmérési 

kategóriáktól való erős eltérés miatt komoly reflexiós munkát igényelnek az érintettek részéről. 

A kliens hálája, belső előrelépése, nehézségének oldódása természetes sikerérzetet adó 

tényezők, hasonlóan az olyan katartikus élményekhez, amikor egyértelmű összefüggés 

mutatható ki a beteg testi-lelki gyógyulása és a lelkigondozó tevékenysége között. Vannak 

azonban a lelkigondozók által kidolgozott árnyaltabb sikerkritériumok is, mint például az 

egyszerű jelenlét, a kliens bizalma, elfogadása. A sikerélmény megélését gyakran helyezik 

spirituális összefüggésbe a fentről kapott küldetéstudat értelmezésnek megfelelően. 

A kudarcok megélésében is megjelenik az objektív mérhetőség kategóriáinak és a felsőbb 

szintű külső visszajelzések hiánya. A lelkigondozók itt is a belsőleg kidolgozott, szubjektív, 

olykor elvont kategóriákra épülő mérőeszközeiket használják.  

Kompetenciahatáraik ismeretében is természetes kudarcélmény számukra egy-egy beteg 

elvesztése és az esetleges szakmai mulasztások felvetődése. Többen kötik a kudarc fogalmát 

az intézményes korlátok és a túlterheltség megéléséhez, az általuk szervezett csoportos 

programok iránti érdeklődés hiányához. A nehéz élmények feldolgozásában egyaránt 

megfigyelhetünk pszichológiai illetve spirituális megközelítéseket. Nagy segítséget jelent ezen 

a szinten az egészségügyi személyzettel való együttgondolkodás és a szupervízió vagy 

esetmegbeszélés formájában megvalósuló külső szakmai segítség. 

A küzdelem kategória meghatározó jegyei legfőképp az intézményi szintű elfogadás és 

integráltság elakadásaiból és a kudarchelyzetek okozta kihívásokból adódnak össze. A 

túlterheltség, az időhiány, a „dzsungelharc”, a rendszerbe való beilleszkedés nehézségei 

(„sehol sem vagyok”), a munka értelmetlenségének megélése, a kritikus élethelyzetekkel és  
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élettragédiákkal való napi szintű szembesülés egyaránt napi szintű kihívást jelentenek a 

megkérdezettek számára.  

A lelkigondozók szakmai céljai és vágyai részben éppen ezen nehézségek oldására és 

kiküszöbölésére irányulnak. A jelenlegi rendszer átalakítását apró lépésekben képzelik el, 

leginkább az ökumenikus nyitottságú szakmai összefogás és szakmai csoporthoz tartozás 

eszközeivel látják megvalósíthatónak. Az intézményi integráltság kérdésében konkrét 

szervezeti változtatásokat is megfogalmaznak (szakmai kamara létrehozása, TEÁOR szám). 

Jövőbeni feladatként jelenik meg mind a kórházi, mind az egyházi körökben történő szélesebb 

szintű informálás, a lelkigondozók szakmai önérvényesítése ugyanakkor meghatározó lehet a 

kollegiális szintű szakmai elfogadásban (pl. pszichológusok, szociális munkások) is. 

A lelkigondozók általában felismerik a belső és külső nehézségek megoldására irányuló 

eszközrendszerük hiányosságaiból adódó túlterhelődési és kiégési veszélyeztetettségüket és 

annak munkavégzésükre való káros hatásait. Lelki egészségük védelmében különböző kreatív 

eszközöket dolgoznak ki saját személyiségükre és a lelkigondozó képzésekben tanult 

módszertanra építve. Az egyik legalapvetőbb módszerük a határaik védelme mind az időbeli 

mind a kompetenciahatárok tekintetében. Ismerik és alkalmazzák a munkába való be- és 

kimosakodás fogalmát valamint a nemet mondás gyakorlatát. Felismerik az érzelmi 

konténerfunkció okozta túlterhelődés jeleit, személyes – olykor elkerülhetetlen – 

bevonódásukat, tudatában vannak annak, hogy szükséges legfőbb munkaeszközük, 

személyiségük védelme. A testi-lelki feltöltődés személyre szabott eszközeit tudatosan 

alkalmazzák (szupervízió, esetmegbeszélés, sport, lelkiségi gyakorlatok etc.) bár olykor az 

elméleti ismeretnek és a belső szükségleti szintnek nem felelnek meg a gyakorlatban elérhető 

eszközök (pl. szakmai csoport) valamint az erre fordítható idő és energia. 

 

4 Következtetések, kitekintés 

 

4.1 A kutatási kérdések megválaszolása 

 

Kutatásom célja a magyarországi kórházi lelkigondozás helyzetének átfogó feltérképezése 

volt. Szerettem volna képet adni a kórházi lelkigondozás mai helyzetéről, intézményesültségi 

szintjéről, fő irányelveiről és kapcsolathálózati felépültségéről. 

 

Az alábbiakban az eredetei kutatási kérdések mentém összegzem elvégzett munkámat. 
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1. Kik és mely kórházakban végeznek ma Magyarországon kórházi lelkigondozást? 

A kórházi lelkigondozók számának meghatározása az alacsony fokú intézményesültség, a 

központi szervezettség és a magas fluktuáció miatt rendkívül nehéz. A 2015 tavaszán végzett 

felmérésem adatai alapján Magyarországon közel 100 katolikus, evangélikus és református 

kórházlelkész illetve lelkigondozó végzett lelkigondozói munkát az ország közel 80 

kórházában. Az általam fellelt 95 személy közül 50 fő a római katolikus, 2 fő a görög katolikus, 

34 fő a református és 9 fő az evangélikus egyházhoz tartozónak vallotta magát.  

 

1.b. Mi jellemzi a főbb kórházi lelkigondozói műhelyeket? 

A lelkigondozók legjellemzőbb szolgálati módja az egy kórház-egy lelkigondozó felosztás, 

néhányan több kórház ellátásában is részt vesznek, kivételes esetekben egy egyházon belül 

több főt számláló (BIK, Budapest) vagy ökumenikus (BAZM Kórház, Miskolc; Kenézy Gyula 

Kórház, Debrecen) teamben dolgoznak. 

A több lelkigondozót foglalkoztató műhelyekre a magasabb fokú szervezettség, alacsonyabb 

kiégési veszélyeztetettség és kisebb fluktuáció jellemző. A műhelyek igen eltérő formákat 

mutatnak, megjelenik bennük a területi szintű ellátottsággal működő, szupervíziós 

együttműködésben működő rendszer (Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata) illetve az 

egy kórházban együttműködő, kórházon belüli profilfelosztással működő kollegiális 

teammunka is. 

 

2. Mik a magyarországi kórházi lelkigondozás szervezettségének és intézményesültségének 

főbb jellemzői?  

A magyarországi kórházi lelkigondozásra néhány kivételtől eltekintve viszonylag alacsony 

szintű intézményesültség jellemző. A lelkigondozók általában elszigetelten, saját maguk által 

kidolgozott rendszerben dolgoznak, egyéni rátermettséggel és kreativitással pótolva a rendszer 

előkészítettségének hiányait. A lelkigondozás kórházon belüli működésének, 

kapcsolatrendszerének és lelkigondozási protokolljainak kidolgozása a lelkigondozó feladata, 

a külső ellenőrzés illetve minőségbiztosítás formális. Szakmai kamara, TEÁOR besorolás, 

egységes munkaköri leírások és sztenderdek hiányában a lelkigondozók szakmai tevékenysége 

megoszlik a szűkebb értelemben vett lelkigondozói feladatok ellátása és a hatékony 

működéshez szükséges rendszer kiépítése között. 
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 A mindezen tényezők ellenére végzett magas színvonalú szolgáltatás elérése által megkívánt 

erőfeszítések a kiégés veszélyét hordozzák az érintettek számára. A lelkigondozók ezen 

veszélyeztetettséget felismerve főként egyéni úton keresik a szakmai kapcsolódás és 

továbbképzés lehetőségeit. 

 

2.b. Mi jellemzi a kórházi lelkigondozás egyházi és az egészségügyi integráltságát 

Magyarországon? 

A magyarországi kórházi lelkigondozás a klessmanni kategóriák (Klessmann 2002) által 

meghatározott köztes térben helyezkedik el az egyházi és kórházi integráltság között. A 

lelkigondozók felismerik ennek a helyzetnek az előnyeit és hátrányait: a viszonylagos 

függetlenség mint előny kedvező hatással van a cselekvési kompetenciák terének nagyságára, 

az alacsony fokú intézményi integráltság mint hátráltató tényező ugyanakkor frusztrációt okoz 

és megnehezíti a hatékony munkavégzést. 

A kórház szervezetében való alacsony mértékű integráltságra utaló jelek a szervezeti besorolás 

nehézségei, az objektív munkakörülmények (lelkigondozói szoba, íróasztal, munkaruházat 

etc.) esetlegessége, a TEÁOR besorolás, a munkaköri leírások és minőségellenőrzés hiánya, az 

egészségügyi személyzet részéről megélt elfogadottság személyes tényezőktől való erős 

függése. 

Az alapvetően gyülekezeti (protestáns) ill. egyházközségi (katolikus) felépítésű egyházi 

szervezetekben periférikus szolgálat a kórházi lelkigondozás. Gyakran megfigyelhető a 

kórházlelkészi beosztás hátterében a szakmai szempontok helyett a szükségmegoldások 

alkalmazása, akár financiális (a gyülekezet nem tudja eltartani a lelkészt) akár egyéb személyes 

szempontok (gyülekezeti munkára való alkalmatlanság) alapján, melyek nem kedveznek a 

kórházi lelkigondozás minőségi ellátottságának és egyházszervezeti integrálódásának. 

Megfigyelhető ugyanakkor a kórházi lelkigondozói szakmai szervezetek részéről egy 

elhivatottság és szakmai alkalmasság alapján történő kiválasztásra irányuló tendencia, mely az 

alkalmazás alapfeltételének tekinti a megfelelő szintű szakmai végzettséget és az olyan 

minőségbiztosítási faktorok fenntartását mint a folyamatos továbbképzés, esetmegbeszélések 

és az egyéni illetve csoportos szupervíziós alkalmak. 

 

3. Melyek a magyarországi kórházi lelkigondozói szemlélet fő jegyei? 

A kutatás eredményei szerint a magyarországi kórházi lelkigondozásban alapvetően a rogersi 

partnerközpontú nondirektív szemlélet az uralkodó. Ennek a lelkigondozók módszertani 

megközelítésében is megjelenő jellemző jegyei a jelenlét, a nyitottság, a meghallgatás, az 
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érzelmek mentén kísérés és a spiritualitás értelmezési háttérként és erőforrásként történő 

tapintatos használata. Fontos fogalmak még a lelkigondozók gyakorlatában a 

kompetenciahatárok és a keretek tartása, a lelki egészségvédelem, az esetmegbeszélés és a 

szupervízió illetve a szakmai kapcsolattartás. Ezen utóbbi három paraméter tekintetében a 

lelkigondozók rálátással bírnak a jelenlegi lehetőségek és az optimális betegellátás érdekében 

kívánatos protokoll szembeötlő különbségeire. 

 

4. Mi jellemzi a magyarországi kórházi lelkigondozók kapcsolatrendszerének felépítését?  

A kapcsolatrendszeri kötődések korábban jellemző felekezeti elkülönülés szerinti tagozódása 

mára az ismeretség szerinti meghatározottságnak adta át a helyét. Vágy szinten ugyanakkor 

érzékelhető a bizalom, a nyitottság az együttműködési lehetőségek bővítésére. Valamennyi 

egyházban, bár különböző mértékben, de érvényesül a centralizáció, a kapcsolatok eloszlása 

nem egyenletes, a központi szereplők pedig elsősorban magas presztízsű tekintélyszemélyek. 

A sok kisebb klikk ugyanakkor lehetőséget ad az alulról építkező, egyéni kapcsolati szintről 

kiinduló hálózatos fejlődésre. 

A vágy szinten megjelenő, együttműködésre való nyitottság ellenére a tanácsadás és 

tanácskérés lehetőségével való élés alacsony szintjének hátterében a lelkigondozói rendszer 

alacsony intézményesülési fokából adódó túlterhelődést feltételezhetjük. Mindehhez 

hozzájárul, hogy a magyarországi segítő szakmákban még mindig nem alakult ki a tanácskérés, 

együttműködés kultúrája, tovább él a „hős magányos farkas” mítosza. Ugyanakkor azokban a 

lelkigondozói körökben, ahol a vezetői döntéseknek köszönhetően kialakult a szupervízió ill. 

esetmegbeszélés kultúrája, érzékelhetően nő az egymásközti tanácskérések és ezzel 

párhuzamosan a tanácsadások száma.  

A felmérés eredményei megerősítették a szakmai  szervezetek és rendezvények valamint a 

szubszidiaritás elve alapján a hídszerepben lévő aktorok szerepét is az intézményesülés 

előmozdításában.  

 

4.2  Az intézményesülés szociológiai megközelítési keretben 

 

A kutatási paradigma választásakor, a későbbiekben bemutatott elméleti, szociológiai 

alapfogalmakat nem találtam alkalmasnak arra, hogy ezekből kiindulva vizsgáljam a kórházi 

lelkigondozás intézményesülési folyamatát. A kutatás kiértékelése után tértem vissza a 

szervezet és intézmény fogalmak szociológiai meghatározásához, mint az eredményeimnek 
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tudományos keretet adó lehetséges szociológiai paradigma alapelemeihez. Az alábbiakban 

bemutatom azon szociológiai fogalmakat, amelyek alkalmasak lehetnek a kapott eredményeim 

rendszerbe foglalására. 

Első megközelítésben a szervezetszociológia fogalomrendszere szerint próbáltam definiálni a 

kórházi lelkigondozás intézményesülési folyamatát. A szervezetszociológia Andorka (1997) 

szerint a gazdaságszociológiához és a szervezéstudományhoz egyaránt közel álló 

szaktudomány, mely a szervezetek szociológiai sajátosságait vizsgálja. Perrow (2002) 

meghatározásában a szervezetszociológia a szervezetek felépítését és belső folyamatait 

vizsgálja, nem pedig a létrejöttét, így kutatási munkám fókusza, vagyis az intézményesülés 

folyamatának vizsgálatára kevésbé tűnt alkalmasnak. 

Ugyanakkor a szervezetek felépítésének és működési folyamatainak vizsgálata lehetőséget 

adhat magának a szervezetté válásnak illetve az intézményesülésnek irányt és keretet adó 

attribútumok meghatározására. 

 

4.2.1 Elméleti fogalmak 

 

Mindenekelőtt a helyes terminológia használatának érdekében szükséges meghatároznunk a 

szervezet, az intézmény és az intézményesülés fogalmakat. Az elméleti bemutatásban dőlt 

betűvel emelem ki azon fogalmakat, amelyek az utólagos operacionalizálás alapjául szolgáltak.  

 

Szervezet 

 

Weber bürokratikus modellje a szervezet felépítéséről és működéséről: a szervezetek 

üzemszerűen és folyamatosan működnek, jellemző a hivatalok hierarchikus felépítése 

(magasabb hivatal tölti be az ellenőrző funkciót), szakértelmen és képzettségen alapuló 

munkamegosztás. A feladatvégzés menete előírt szabályok alapján történik, racionális 

folyamatokon alapul, a tevékenységekről és döntésekről feljegyzés készül. Ez lehetővé teszi a 

minőség garantálását az ellenőrzés által valamint a hatékonyságot a specializációk 

összehangolása által.  

Lehetővé teszi az egyén jogainak védelmét is a hatalom önkényes felhasználásával szemben 

(Weber 1992).  
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Aldrich és Marsden (1988) egyszerű meghatározása szerint a szervezet az emberek 

azonosítható tagokból álló csoportja, amely összehangolt tevékenységet végez valamilyen 

közös cél elérése érdekében. 

 

Andorka (1997) szerint a szervezet konkrét cél megvalósítására létrehozott, túlnyomórészt 

személytelen kapcsolatokkal jellemezhető embercsoport. A formális szervezetekre jellemző a 

struktúra, a tevékenységek szabályozása, a feladatmegosztás, a hierarchikus viszonyok, míg az 

informális szervezetek működését íratlan szabályok, normák határozzák meg. A modern ember 

szinte egész életét szervezetekben éli le (kórház, iskola, vállalat etc.) 

 

Intézmény 

 

A köznyelvben gyakran szinonimaként használt szervezet és intézmény fogalma bizonyos 

szociológusok szemléletében különbözik, míg mások (Weber 1992) a két kifejezést hasonló 

értelemben használják. 

Andorka (1997) felfogásában a szervezet egy konkrét embercsoportot ír le, az intézmény „az 

emberi tevékenységek bizonyos területére vonatkozó normák és értékek együttese” (Andorka 

1997,408). Egy közismert példával szemléltetve ebben szemléletben  egy egyetem mint olyan 

intézmény, míg a Semmelweis Egyetem egy konkrét szervezet. 

 

Farkas (2007) az intézmény fogalmának ötféle értelmezését ismerteti: 

A normativista (1) szociológiai elméletek megközelítésében az intézmény az egyének 

cselekvéseit befolyásoló elvárások és szabályok rendszerét jelenti. A racionalista (2) 

szemléletmód a viselkedés szabályszerűségét, a társadalmi kölcsönhatások rendszerességét 

tekinti intézménynek. A kreativista (3) felfogás szerint az intézmény beállítottságokból, a 

cselekvések szokásos tipizációjából épül fel. A  strukturalista (4) szemléletmódnak megfelelő 

értelmezésben az intézmény leginkább valamilyen csoport vagy szervezet. Végül, a 

normativista rendszerelméletekben az intézmény fogalom alatt a társadalom alrendszereit értik. 

 

Az intézmény létrejöttének funkcionális okát keresve Morel (1989) leírja, hogy az mint 

társadalmi szabályozórendszer tehermentesíti az egyént sok egyedi döntés terhétől, hiszen az 

egyénnek csak egyszer kell a szabályrendszer mellett döntenie. 
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Morel ezt a gondolatmenetet követve az intézményt mint „a magatartásminták viszonylag 

tartós komplexumai”-t határozza meg, mely lehetőséget ad az egyénnek energiáit a folyamatos 

döntéshozatal helyett fontosabb célokra irányítani. 

 

Parsons (1964) az intézményt a társadalmi elvárásmintáknak a cselekvés során megszilárdult 

rendszereként határozza meg, melyet magától értetődően legitimnek tekintünk. Parsons abból 

indul ki meghatározása létrehozásakor, hogy a szabályoknak való megfelelés egybeesik azzal, 

hogy a két fél közti kölcsönhatások kedvezőek a felek számára. A kölcsönhatások 

megszilárdulásának, az intézményesülésnek alapvető feltétele tehát, hogy a kölcsönhatásokban 

részt vevő felek a szabályoknak megfelelően cselekedjenek. A felek pedig akkor cselekednek 

a szabályok szerint, ha ezzel mind saját, mind mások megelégedését kiváltják (Farkas 2007). 

 

Durkheim (1961) átfogó szemlélete szerint az összes hitbéli kifejezést és a társadalom által 

rögzített viselkedésmódot intézménynek nevezhetjük, a szociológia így mintegy az 

intézmények tudománya. 

 

Intézményesülés 

 

A témám szempontjából releváns intézményesülési folyamat elméleti megközelítését Berger-

Luckmann (1984) gondolatmenete alapján mutatom be.25  

Morelhez hasonlóan Berger-Luckmann is az erőmegtakarítás hasznosságával magyarázza az 

intézménnyé válás alapjául szolgáló megszokást, mint a gyakran ismétlődő cselekvések 

mintába szerveződését. Meglátása szerint a megszokássá vált cselekvések továbbra is 

jelentőségteljesek maradnak az egyén számára, azonban a választások leszűkülése 

pszichológiai előnyt jelent, amennyiben a tevékenység háttérbe kerülése felszabadítja a 

gondolkodás előterét a meggondolás és az újítások számára. (Paradox módon így a megszokás 

a rutinszerűvé válás mellett épp az újítások megszületésének előfeltétele.) 

 

                                                 
25 Berger és Luckmann fenomenológiai tudásszociológiája Farkas (2007) fentebb ismertetett 

besorolásában a normativista és a kreativista szemléletmód szerinti átmenetnek tekinthető. 
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Berger-Luckmann intézménynek nevez minden kölcsönösen tipizált megszokott cselekvést, 

kiemelve a kölcsönös kifejezésben rejlő közösségi jelleget. Az intézmények velejárója a 

történetiség és az ellenőrzés.  

Dolgozatom történeti áttekintésének relevanciáját húzza alá Berger-Luckmann azon gondolata, 

mely szerint „Nem lehet helyesen értelmezni egy intézményt, ha nem értjük azt a történeti 

folyamatot, amely létrehozta.” (Berger-Luckmann 1984, 334) 

Jó hír a lelkigondozás számára továbbá az a meggondolás, mely szerint az intézményesedés 

ellenőrző jellege már a konkrét szankciók megléte előtt is megvan, mivel az emberi magatartás 

előre meghatározott mintáinak felállításával egy bizonyos irányba terelik a tevékenységet 

(számos más lehetséges iránnyal szemben). Ilyen értelemben a szankciók ellenőrző 

hatékonysága másodlagos vagy pótlólagos, és az intézményesedés meglétével a tevékenység 

máris társadalmi ellenőrzés alá kerül. (Ezen a ponton szükséges megemlítenem azon vezető 

lelkigondozót, aki a szankcionált ellenőrzés hivatalos formáit azok nyűggé válását érzékelve 

rugalmasan eltörölte. Mindehhez azonban elengedhetetlen az elkötelezett munkatársak és a 

csapatmunka által képviselt normák meghatározó jellege (lásd 3.3.3 fejezet)). 

 

Abban a folyamatban, amelyben a megszokásból („ezt már csináltuk”) intézmény lesz („ez a 

dolgok rendje”), a kezdetben szubjektív cselekvések rendjének objektivitása is megszületik és 

megszilárdul. Egyre erősebben és határozottabban lesznek jelen a tudatban, és ezáltal egyre 

nehezebben lesznek változtathatóak. Az intézményes világ ilyen értelemben „objektiválódott 

emberi tevékenység” (Berger-Luckmann 1984, 342).  

Az intézmény valósága ekkor már makacsul érvényesül, akár tetszik az egyénnek, akár nem. 

Ellenáll a változtatásnak, a fentiek értelmében nem csak ellenőrző mechanizmusai révén, 

hanem tényszerűségének ereje által is. 

Az intézmények ezen objektivitása ugyanakkor az ember alkotta objektivitás, és mint ilyen 

megőrzi kapcsolatát létrehozójával, az emberrel. Kapcsolatuk kölcsönös, a „termék” visszahat 

létrehozójára. Ugyanakkor, az intézmény létrehozásában részt nem vevő későbbi 

nemzedékeknek folyamatos magyarázatra van szükségük az intézmény szabályainak értelmét 

illetően. Ebből adódóan valószínűbben tér el az egyén egy mások alkotta programtól, mint 

attól, amelynek létrehozásában részt is vett. (Ezt láthatjuk számos úttörő jellegű munkát végzett 

katolikus szent, rendalapító élettörténetében – életük végén fájdalommal látták, hogy az utódok 

megreformálják, szétszedik az általuk létrehozott szabályrendszert.) 

Az intézményben ezért szükségszerűen jelennek meg a szankciók, mint az intézmény törvényes 

rendjének őrzői, hiszen nincs mindig mód arra, hogy az alapításban részt nem vett utódok 
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számára folyamatosan feltárják a szabályrendszer eredendő értelmét. Minél intézményesültebb 

tehát egy magatartás, annál ellenőrzöttebbé is válik. 

Általában egyidejűleg több intézményesülési folyamat is zajlik párhuzamosan. Ezen 

folyamatok nem feltétlenül egyeznek meg és olvadnak össze logikailag egymással. 

Ugyanakkor a gyakorlatban az intézmények meglepő módon hajlamosak, rá, hogy 

„stimmeljenek”. Ennek egyik oka lehet, hogy bizonyos relevanciák közösek a kollektivitás 

minden tagja számára.  

Bizonyos magatartásszférák természetesen csak az egyének bizonyos típusai számára 

relevánsak, ezért ezek nem feltétlenül olvadnak össze egységes rendszerré. Tovább léteznek 

egymás mellett, de értelmükben megfigyelhető egy minimális konzisztencia. 

 Berger-Luckmann az intézményesedési folyamatok jelentésbeli kölcsönösségének elemzése 

alapján elképzelhetőnek tartja, hogy valamely pszichológiai szükségleten alapul az ember azon 

hajlama, hogy az egyes cselekvések értelmét egységes keretbe próbálja rendezni. Így minél 

inkább megosztja az egyén ezt az értelmet másokkal, illetve azok az övéiket vele, annál inkább 

fokozódik ez az egységesedési hajlam. (Dolgozatom fókuszát tekintve ez aláhúzza a 

lelkigondozás elméletét és jelenkori gyakorlatát leíró munkák relevanciáját az 

intézményesülési folyamat előmozdításában). 

Az intézményes rend integrálódása ugyanakkor nem szükségszerű, az egyének különálló 

intézményesedett cselekvéseket hajtanak végre. Az integrálódáshoz szükség van arra, hogy a 

különálló cselekvésekre az értintettek úgy gondoljanak, mint egy jelentésteli univerzum 

alkotóelemeire, azaz birtokában kell lenniük az egészre vonatkozó tudásnak. Ez a tudás 

megelőzi az elméleti tudást, az átadódott recepttudások egész halmazát tartalmazza. A 

magyarországi kórházi lelkigondozás számára ebből levonható az a következtetés, hogy az 

integrálódáshoz és intézményesüléshez szükség van arra, hogy a lelkigondozók ismerjék a 

magyarországi lelkigondozás helyzetét és egymás tevékenységét.  

Az objektiválódott társadalmi valóság megragadása ugyanakkor folytonosan létre is hozza 

önmagát, az intézményesülést. Kialakul az intézmény szókészlete, receptgyűjteménye, és ez a 

tudás már önmagában is meghatározott mintákba rendező, ellenőrző erő. E tudás jóvoltából „a 

társadalmi világ egy egész szegmentuma” objektiválódik (Berger-Luckmann, 1984, 349). Így 

lehet a lelkigondozásnak objektív tudománya, s a szocializáció során átadódó objektív 

igazságok szubjektívvé, belsővé válva emberformáló erejűek lesznek. Külön embertípust 

formál, a lelkigondozót, s a lelkigondozók saját társadalmukban egyfajta aluniverzumokban, 

lelkigondozói körökben találkoznak egymással. 
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Berger és Luckmann hangsúlyozza, hogy maga az intézményesülés nem jöhet létre a 

társadalmilag objektiválódott konkrét tudás nélkül, s ezen tudáshalmaz definiálja és ellenőrzi 

a lelkigondozók világát. Dolgozatom ezen tudáshalmaz egy részének összegyűjtésével és 

továbbadásával kívánja elősegíteni a magyarországi lelkigondozás intézményesülési 

folyamatát. 

 

 

 

 

Az intézmények tartóssága és változása 

 

Morel (1989) korábbi gondolatmenetét követve az intézményt mint „a magatartásminták 

viszonylag tartós komplexumai”-t határozza meg, mely lehetőséget ad az egyénnek energiáit a 

folyamatos döntéshozatal helyett fontosabb célokra irányítani. 

A társadalmi szabályozórendszerek, amelyek mellett az egyén dönt, hosszabb távú biztonságot 

és érvényességet is nyújtanak cselekedetei számára. Ez a biztonság garantálja egyben a 

minőséget is, mely pl. egy szakma létrejötténél objektív garanciákat ad a színvonalas 

működésre (pl. lelkigondozói diploma).  

Az intézménynek ezen biztonság megőrzése érdekében konzerváló funkciója is van, 

amennyiben védekezési mechanizmusokat fejleszt ki a felépítmény szervezeti gyengülését 

magával hozó változtatási törekvésekkel szemben. A Morel által emlegetett viszonylagos 

tartósság éppen arra az ellentmondásra utal, amely a fejlődés és fennmaradás érdekében 

szükségessé teszi az intézmény bizonyos szabályainak időnkénti feláldozását. 

 

4.2.2 Az intézményesülés elméleti fogalmainak operacionalizálása 

 

A fenti elméleti megközelítésből az intézmény és az intézményesülés alapvető fogalmait 

kiemelve kirajzolódik az az analitikus háttér, amely lehetőséget ad kutatásom eredményeit 

elméleti keretbe illeszteni. 

Felvetődik a kérdés, hogy miért a kutatás elvégzése után teszem mindezt, azaz, hogy miért nem 

a fent ismertetett elméleti keretből vezettem le az operacionalizálás kezdeti folyamatában a 

kutatási kérdéseket. Ezen kérdés megválaszolása számomra is fontos kutatói és szemléleti 

felismeréseket hozott. 

Eredeti, tíz évvel ezelőtti elképzelésem szerint a kórházi lelkigondozás intézményesültségi 

helyzetét mértem volna fel, objektív, az intézményesülés fogalmi megközelítéséből levezetett 
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paraméterek mentén. Ezen próbálkozásaim rendre kudarcba fulladtak, míg rá nem ébredtem, 

hogy a lelkigondozás fejlődési folyamata mint olyan több okból kifolyólag is ellenáll az 

objektív mérési igyekezetnek: 

Szándékaim szerint kutatásom alapvető célja a lelkigondozás jelenlegi helyzetének 

feltérképezése, így munkám egyfajta feltáró jellegű, kvalitatív megközelítésű vizsgálódás. A 

kutatási folyamat előrehaladásával egyre inkább megerősödött bennem az a meggyőződés, 

hogy a magyarországi lelkigondozás jelen állapotát nem egy külső szempontrendszerhez 

mérve, hanem az érintettek belső helyzetértékeléséből kiindulva lehet megragadni. A kutatás 

mintegy tíz éve alatt annyit haladt előre maga az intézményesülési folyamat is, hogy amit a tíz 

évvel ezelőtti állapotról leírtam volna az intézményesülés szempontjából, az mára már 

érvénytelen, elavult információ lenne. Magát a folyamatot, akárcsak a fény hullám természetét, 

nehéz statikus mérőeszközökkel felmérni.  

A kutatás kezdeti szakaszában, hosszas próbálkozás után így elvetettem azt az eredeti célomat, 

hogy felmérjem, milyen intézményesültségi fokon áll a lelkigondozás. Áttértem egyfajta 

intuitív megközelítésre, gyakorlati és elméleti felkészültségű lelkigondozókból és más 

szakemberekből létrehoztam egy kutatói teamet, akik megalkották a kutatás új irányait és az 

ezekből levezethető kutatási kérdéseket. A kutatás fókusza így kitágult, az intézményesülés 

mellett – annak mérését egy időre háttérbe szorítva – a lelkigondozás jelenlegi helyzetére, 

szakmai csoportjainak, intézményeinek, integráltságának, módszereinek, szemléletének és a 

lelkigondozók kapcsolatrendszerének felmérésére koncentrált. Azt reméltem, hogy a kutatás 

elvégzésével maguk az intézményesülés mérésére alkalmas markerek is jobban kirajzolódnak. 

Munkám így túlmutathat majd az analitikus, kvantitatív megközelítésen, és az 

intézményesülést az azt voltaképp véghezvivő „emberi tényezők”, a lelkigondozók belső 

perspektívájából mutathatom be. A szociológiai fogalmakból levezetett objektív, analitikus 

elemzés így egyfajta összefoglalásnak tekinthető, az egyének szubjektív intézményesülés-

érzéseinek objektív keretezése, a kvalitatív vizsgálatok leképezése lehet. 

Voltaképpen maga kutatás folyamata és a kutatási eredmények voltak azok az „input”-ok, 

amelyek lehetővé tették, hogy magáról az intézményesülés folyamatáról mondjak valamit 

formálisan, tudományosan értékelhetően, a fent ismertetett elméleti alapokra, definíciókra 

építve. Ennek szembeötlő gyakorlati alátámasztása volt az a személyes tapasztalatom is, hogy 

a szociológiai intézmény fogalom elméleti megközelítéseinek szakanyagai a kutatás elején nem 

adtak számomra kapaszkodót, míg a kutatás elvégzése után, a kapott eredmények ismeretében 

már alkalmasak voltak operacionalizálható tartalmak kiemelésére.  
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Lényegében ez azt jelenti, hogy a kutatás eredményeinek elemzésekor vissza kellett térnem a 

kutatás tervezésének legelejére, a konceptualizálás és operacionalizálás lépéseihez. 

Az intézmény és intézménnyé válás fogalmainak elméleti meghatározása után összegyűjtöttem 

az intézményesülés ismérveit, majd azok mérhetővé tételére alkalmas analitikus kérdéseket 

fogalmaztam meg.  

 

4.2.4 A kórházi lelkigondozás intézményesülésének ismérvei  

 

Az alábbiakban egyszerű felsorolásként ismertetem az elméleti megközelítésből kiemelt 

markereket, majd csoportosítva a belőlük levezetett analitikus kérdéseket: 

 

Szervezet 

hierarchikus felépítés, szakértelmen és képzettségen alapuló munkamegosztás, előírt szabályok 

a feladatvégzés menetére vonatkozóan, feljegyzések a feladat elvégzéséről, az egyén jogainak 

védelme, összehangolt tevékenység közös cél érdekében. 

 

Formális szervezet 

struktúra. szabályozott tevékenység, feladatmegosztás, hierarchikus viszonyok 

 

Informális szervezet 

íratlan szabályok, normák 

 

Intézmény 

normák és értékek, magatartásminták viszonylag tartós komplexumai, magától értetődő 

legitimitás, társadalmilag rögzített viselkedésmód, megszokásból származó pszichológiai 

előny, kölcsönösen tipizált megszokott cselekvés, közösségi jelleg, történetiség, ellenőrzés, 

ellenőrző jelleg már a szankciók előtt, irányba terelt tevékenység, társadalmi ellenőrzés alá 

kerülés, objektiválódott emberi tevékenység, megújulás és ellenállás a változásnak, szankciók 

megjelenése, minimális konzisztencia mellett különböző magatartások, értelem megosztása az 

újakkal, kell az egészről való tudás, szókészlet, receptgyűjtemény, objektív tudománya lesz a 

rendező és ellenőrző erő, külön embertípust formál, aluniverzumokban találkoznak, átadódó 

objektív igazságok belsővé válnak és emberformáló erejűek lesznek, társadalmilag 

objektiválódott konkrét tudás, tudáshalmaz definiálja és ellenőrzi a lelkigondozók világát, 
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társadalmi szabályozórendszerek révén hosszabb távú biztonság és érvényesség, majd 

minőség, objektív garanciák (pl. diploma) 

 

A fentiekben felsorolt, nagyságrendileg negyven marker alapján megfogalmazható analitikus 

kérdések és főleg teljeskörű megválaszolásuk jóval meghaladná jelen dolgozat terjedelmi 

korlátait és aránytalanul eltolódna disszertációm súlypontja a kvalitatív kutatási módszertan 

alkalmazásával kapott releváns eredményekről. Éppen ezért a következőkben csak egy rövid 

összefoglalót közlök a főbb markerek alapján ismertetve az intézményesülési folyamatot az itt 

vázolt szociológiai keretrendszerben. Ebben az összefoglalóban azokat a markereket emeltem 

ki, melyek alapján megfogalmazott analitikus kérdésekre a leginkább objektív és - az 

intézményesülési folyamat szempontjából - érdemi, releváns válaszok adhatóak.  E téma 

részletes kifejtésével terveim szerint egy későbbi publikációban foglalkozom majd. 

Az intézményesült lelkigondozásnak az intézményesülés elméletéből kiemelt lényegi 

markereit és kapcsolódásaikat az alábbi vázlatos ábrán tüntettem fel: 

 

8. ábra – Az intézményesült lelkigondozás lényegi markereinek kapcsolódása 

 

A következő táblázatban pedig ezen markereket és az azokból származó analitikus kérdéseket 

sorolom fel: 
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11. táblázat – Az intézményesült lelkigondozás lényegi markereiből származó analitikus 

kérdések 

 Forrás Marker Analitikus kérdés 

1 Weber 1992 

Perrow 2002 

Andorka 1997 

struktúra, hierarchikus 

felépítés, 

munkamegosztás 

Van-e, s ha igen, milyen hierarchia 

figyelhető meg? 

Létezik-e, s ha igen, milyen jellegű  

munkamegosztás? 

2 Andorka 1997 normák, értékek Vannak-e a lelkigondozásnak 

megfigyelhető normái, alapértékei? 

3 Durkheim 1961 

Weber 1992 

Andorka 1997 

Farkas 2007 

Parsons 1964 

rögzített viselkedésmód, 

szabályok (feladatvégzés, 

feljegyzés) 

Vannak-e a feladatvégzésnek leírt 

szabályai? 

4 Berger – Luckmann 

1984 

társadalmi ellenőrzés 

(tudáshalmaz és 

szankciók) 

Milyen társadalmi 

ellenőrzőrendszer figyelhető meg? 

5 Morel 1989 hosszabb távú biztonság 

és minőség 

Milyen garanciái vannak a 

lelkigondozói feladatvégzés 

hosszabb távú biztonságának és 

minőségének? 

6 Berger – Luckmann 

1984 

történetiség Megfigyelhető-e történeti fejlődés, 

a hagyományok rendszerezése és az 

azokból kikristályosodó gyakorlat? 

7 Berger – Luckmann 

1984 

objektiválódás 

(tudomány, rendező erő) 

Van-e tudományos háttere, 

objektiválódó szakmaisága? 

8 Weber 1992 

Morel 1989 

objektív garanciák, 

szakértelem, képzettség 

(diploma) 

Milyen objektív garanciái vannak a 

minőségi feladatvégzésnek? 

Szükséges-e a feladatok ellátásához 

speciális szakértelem 

szakképzettség, diploma? 
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9 Parsons 1964 magától értetődő 

legitimitás 

Mennyiben tekinthető legitimnek a 

lelkigondozók működése az 

egyházi és kórházi rendszerekben? 

10 Weber 1992 az egyén jogainak 

védelme 

Milyen jogi  struktúrák biztosítanak 

védelmet a lelkigondozók számára? 

11 Berger – Luckmann 

1984 

embertípus, szókészlet, 

receptgyűjtemény 

Van-e, s mi jellemzi a 

lelkigondozót mint embertípust? 

Megfigyelhető-e jellegzetes 

lelkigondozói szókészlet, leírt vagy 

szóbeli szakmai receptgyűjtemény? 

12 Farkas 2007 

Berger – Luckmann 

1984 

közösségi jelleg, 

aluniverzumok 

Létezik-e kórházi lelkigondozói 

közösség, hálózat, aluniverzum? 

13 Berger – Luckmann 

1984 

minimális konzisztencia 

mellett különböző 

magatartásformák 

Vannak-e a különböző 

lelkigondozói feladatellátásoknak 

közös illetve eltérő jegyei? 

 

4.2.5 A kutatás eredményeinek elemzése az analitikus kérdések tükrében 

 

A kutatás eredményeinek utólagos elemzése a fenti analitikus kérdések tükrében rámutathat a 

kórházi lelkigondozás jelenlegi intézményesültségi állapotának helyzetére és az 

intézményesülés hiányosságaira, valamint hozzájárulhat a jövőbeni fejlődési irányok 

meghatározásához. Ez az értékelés tartalmaz ugyanakkor egy olyan előfeltételezést, mely 

szerint az intézményesülést mint olyat pozitív iránynak, fejlődésnek tekintjük a lelkigondozás 

jövőbeni léte szempontjából. Fontos ezen a ponton megjegyeznem azt is, hogy mivel ezen 

kérdések a kutatás elvégzése után formálódtak, megválaszolásuk a más fókuszú 

megközelítésben született eredmények fényében csak korlátozottan lehetséges. 

(A táblázat 5. kérdését tartalmi koherencia alapján a 7. kérdésbe integráltam) 

 

1. Van-e, s ha igen, milyen hierarchia figyelhető meg? Létezik-e, s ha igen, milyen jellegű 

munkamegosztás? 

A kórházi lelkigondozók túlnyomó többsége egyedül, szervezetileg pedig valamely 

egyházi hatóság alá rendelve végzi munkáját. A több lelkigondozót alkalmazó 
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műhelyekre általában a vezető-beosztottak felosztás jellemző, ennél differenciáltabb 

hierarchia és ennek megfelelő hierarchikus feladatleosztás nem figyelhető meg. A 

munkamegosztást (ki melyik osztályon dolgozik) ezen esetekben szakmai és személyes 

szempontok határozzák meg.  

2. Vannak-e a lelkigondozásnak megfigyelhető normái, alapértékei? 

A kórházi lelkigondozás meghatározó normái és alapértékei a Rogers személyközpontú 

elméletéből levezethető jelenlét, nyitottság, meghallgatás és érzelemfókuszú kísérés - 

spirituális háttében értelmezve. 

3. Vannak-e a feladatvégzésnek leírt szabályai? 

A feladatvégzés területeinek meghatározásában a lelkigondozók nagyfokú önállósága 

figyelhető meg, a munkaköri leírások is személyre szabottan készülnek. A több 

lelkigondozóval dolgozó rendszerekben átfogóbb belső írásbeli szabályozás jellemző. 

4. Milyen társadalmi ellenőrzőrendszer figyelhető meg? 

Az egyénileg működő lelkigondozók külső ellenőrzése formális, a munkaterület 

sajátosságaiból adódóan az objektív teljesítménymérés egyébként is nehezen 

kivitelezhető. A lelkigondozók belső motivációja és normakövetése magas szintű, a 

lelkigondozói elméleti és gyakorlati tudáskészlet által meghatározott. A csoportosan 

dolgozó lelkigondozók esetében a vezető gyakorolja az ellenőrző funkciókat.  

5. Megfigyelhető-e történeti fejlődés, a hagyományok rendszerezése és az azokból 

kikristályosodó gyakorlat? 

A dolgozatom elméleti részében bemutatott történeti fejlődés és a hagyományok 

rendszerezett elméletté formálódása tükröződik a lelkigondozói szakirodalomban, a 

lelkigondozást végző szakemberek erre épülő gyakorlatában.  

6. Van-e tudományos háttere, objektiválódó szakmaisága? 

Bár kutatásom nem terjedt ki a szakirodalmak ezen szempontból történő vizsgálatára, 

hivatásszerűen végzett lelkigondozás oktatói munkám és a dolgozat elkészítéséhez 

felkutatott irodalmak alapján úgy értékelem, hogy a szakmai kiadványok (könyvek, 

folyóiratok) egyaránt rögzítik a lelkigondozás elméleti kérdéseinek multidiszciplináris 

megközelítését és a gyakorlatközpontú kérdésfelvetéseket, esetbemutatásokat.  

7. Milyen objektív garanciái vannak a lelkigondozói feladatvégzés hosszabb távú 

biztonságának és minőségének? Szükséges-e a feladatok ellátásához speciális 

szakértelem szakképzettség, diploma? 

Az egységes szabályozás hiányában egyelőre nincsenek a feladatvégzésnek objektív 

garanciái sem az elvárt szakképzettség, sem a szakmai standardek tekintetében. A 
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szabályozás hiányának ellenére a lelkigondozók túlnyomó többsége rendelkezik 

valamilyen szakképzettséggel. 

8. Mennyiben tekinthető legitimnek a lelkigondozók működése az egyházi és kórházi 

rendszerekben? 

Az egyházi és kórházi rendszerekbe történő integráltság alacsony szintű és erősen 

személyfüggő. Az intézmény szintű elismertség és legitimitás hiánya napi szinten 

megnehezíti a lelkigondozók munkáját és veszélyezteti a hosszabb távú minőségi 

munkavégzést (pl. kiégés). 

9.  Milyen jogi struktúrák biztosítanak védelmet a lelkigondozók számára? 

A TEÁOR besorolás és a kórházi lelkigondozás rendeletszintű szabályozásának hiánya 

miatt nincsenek meg azon jogi struktúrák, mely intézményi szintű védelmet 

biztosítanának az érintetteknek. 

10. Létezik-e, s ha igen, mi jellemzi a kórházi lelkigondozót mint embertípust? 

Megfigyelhető-e jellegzetes lelkigondozói szókészlet, leírt vagy szóbeli szakmai 

receptgyűjtemény? 

A kórházi lelkigondozás mint önálló szakterület lassan körvonalazódó kialakulásának 

köszönhetően csak óvatos megállapításokat tehetünk e téren. A kórházi 

lelkigondozókra jellemző empatikus attitűd, többirányú szakmai elköteleződés (a 

kliensek, az egyház és a kórház irányában), a magas szintű kötelességtudat és a 

folyamatos igény a továbbképzésre fokozatosan alakítják ki az önálló lelkigondozói 

identitást. Mind a sajátos szókészlet, mind pedig a szóbeli illetve írásbeli 

receptgyűjtemény megjelenése tettenérhető szakmai vagy szakmaközi konzultációk 

során, képzéseken, konferenciákon, személyes beszélgetésekben és a formálódó 

szakirodalomban.   

11. Létezik-e kórházi lelkigondozói közösség, hálózat, aluniverzum? 

A 3.2 fejezetben bemutatott kapcsolathálózati kutatás eredményei alapján szinte 

minden kórházi lelkigondozó tartozik valamilyen szakmai közösséghez. A 

lelkigondozók hálózati együttműködése még kevéssé fejlett, de szándék szinten 

felekezetek feletti nyitottság figyelhető meg a szorosabb szakmai kapcsolódás 

kérdéseiben. 

12. Vannak-e a különböző lelkigondozói feladatellátásoknak közös illetve eltérő jegyei? 

Kutatási eredményeim alapján megfigyelhető, hogy a közös érték és normarendszer, a 

lelkigondozás fő súlypontjai és az alapvetően alkalmazott módszerek tekintetében 
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egységesnek tekinthető a magyarországi kórházi lelkigondozás, ugyanakkor mind 

szervezeti felépítési, mind módszertani tekintetben megfigyelhetőek egyedi 

különbségek.  

 

A fenti kérdések és az azokra adott válaszok (illetve a válaszok hiánya) alapján a 

következőkben körvonalazom a kórházi lelkigondozás magyarországi továbbfejlődésének egy 

lehetséges irányát: 

Az intézményesülés további erősödése hozzájárulhat a lelkigondozói szakma és a feladatellátás 

megerősödéséhez. Ehhez szükséges további olyan műhelyek illetve osztályok létrejötte, ahol a 

lelkigondozók teammunkában együttműködve, meghatározott, szakmai differenciálásra épülő 

feladatmegosztás alapján tevékenykedhetnek. A lelkigondozás elismert szakmává válásához 

fontos lépés a TEÁOR szám alá sorolás, illetve az ebből következő minőségi szakmai 

standardek felállítása. Ehhez megalapozott hátteret nyújthat az a már jelen lévő írott és szóban 

megfogalmazott szakmai tudás, amely a lelkigondozás történeti fejlődése során 

kikristályosodott. Gyakorlati feltétele lehet ezen jogi struktúrák kialakulásának egy olyan 

jellegű szakmai érdekképviselet, amely a jelenleg formálódó felekezetek közötti 

interkonfesszionális szakmai hálózat központi szereplőinek egységes fellépése és összefogása 

nyomán jöhet létre. Az intézményi szintű szabályozás biztonságos alapot adhat a lelkigondozók 

intézményi szintű integrálódásának mind az egyházi, mind az egészségügyi szférában, 

ugyanakkor fontos, hogy az egyes szakmai műhelyek megőrizhessék egyedi sajátosságaikat és 

döntési jogkörüket.  

E pillanatban a kórházi lelkigondozás intézményesülésének területén talán még több a nyitott 

kérdés, mint a lezárt, megválaszolt, de az nagy biztonsággal kijelenthető, hogy maga az 

intézményesülési folyamat – mind a maga autonóm, belső logikája, mind pedig a külső és belső 

aktorok tevékenységeinek köszönhetően – jelenleg is zajlik. 

 

Reményeim szerint kutatásom nem csupán a jelenlegi struktúrák áttekinthetőbbé tételét 

szolgálta, hanem az eredményeknek az érintettekkel való megvitatása révén hozzá is járult az 

információáramlás és a szakmai tudásmegosztás csatornáinak fejlesztéséhez, s ezáltal a kórházi 

lelkigondozás intézményesülésének és elfogadottságának erősödéséhez. 
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Függelék - A kórházi lelkigondozók hálózatának vizsgálatára kidolgozott mérőeszköz 

alkalmazása más jellegű lelkigondozási szakterületen26 

 

Az alábbiakban bemutatott kutatásban a kórházi lelkigondozók kapcsolathálózatának mérésére 

kialakított mérőeszköz egy más jellegű lelkigondozási területen történő alkalmazását mutatom 

be. A vizsgálatra a kórházi lelkigondozók körében történő adatfelvétel és az adatok kiértékelése 

közötti időszakban került sor, célja a mérőeszköz alkalmazási lehetőségeinek felmérése és a 

kiértékelés szempontjainak bővítése volt. 

 

1 Bevezetés 

 

A magyarországi rendszerváltozást követő évtizedekben örvendetes módon ugrásszerű 

növekedésnek indult a professzionális lelkigondozói  ellátás iránti társadalmi igény. Bár maga 

a „lelkigondozás” kifejezés továbbra is nehezen definiálható fogalom maradt, a lelkigondozói 

szolgálat általános  értelmezése egyfajta keresztény spirituális háttérben megvalósuló, rogersi 

nondirektív alapokra épülő, a hétköznapi élet nehézségeiben nyújtott segítő-támogató 

jelenlétet, beszélgetésekben megvalósuló kísérést jelent (Faber - Van der Schoot 2005).  

A professzionális lelkigondozás bár nem dolgozik specifikus terápiás módszerekkel 

(Tomcsányi – Vikár – Csáky - Pallavicini 2006), az empátiás, tanácsadástól óvakodó jelenlét, 

a kliens érzéseinek nondirektív visszatükrözése és ezáltal a segített belső energiáinak 

felszabadítása által hatását kifejtve oldja az életvezetési nehézségekkel küzdő kliensek 

elakadásait. Célját és eszközeit tekintve jól elkülöníthető a terápiás és a tanácsadó 

beszélgetéstől (Blarer 2004), hiszen egy olyan lehetőséget, helyet biztosít a krízisben lévő 

ember számára, ahol kimondhatóvá és vállalhatóvá válnak a nehéz élethelyzetben megjelenő 

érzések és tartalmak. A lelkigondozó szolgálatának egyházi küldetéséből fakadóan munkáját 

egyfajta spirituális többletdimenzióban végzi, ezen hozzáállása ugyanakkor a vallásos 

tartalmak megjelenésére való nyitottságon túl a segítő részéről soha nem jelent térítő vagy 

igehirdető szándékot (Tésenyi 2013).  

Az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi és szociálpolitikai folyamatoknak valamint a 

lelkigondozók elkötelezett öntevékenységének köszönhetően megkezdődött és jelenleg is 

zajlik a magyarországi lelkigondozás intézményesülése. Jelen tanulmány ezen 

intézményesülési folyamat néhány indikátorát és a lelkigondozás hálózatszintű 

                                                 
26 (Tésenyi et al. 2017) 
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megközelítéséből adódó együttműködési lehetőségeket hívatott bemutatni, alátámasztva 

megállapításaimat egy, a lelkigondozói szolgálatok munkatársainak körében elvégzett 

kapcsolathálózati kutatás eredményeivel. 

 

2 A lelkigondozói mozgalom intézményesülése 

 

A magyarországi professzionális keresztény lelkigondozás legszembetűnőbb jellemzője a 

szubszidiaritás elvére épülő alulról szervezettség, mely megjelenési formáiban és 

sajátosságaiban is magán hordozza az ebből adódó szemléletbeli és szervezettségbeli 

sokféleséget. 

Egyszerűbben kifejezve, maga az élet és a lelki szükségletek sokfélesége hozta létre és alakítja 

ma is hazánkban a lelkigondozás gyakorlatát, legfőbb értékeit, megnyilvánulási és szervezeti 

formáit. 

A különböző intézményekben - kórházakban, szociális intézményekben, iskolákban megjelenő 

lelkigondozók és a formálódó szakmai közösségek így mindannyian az útkeresés fázisának 

lelkes és küzdelmes időszakát élik meg. Ebben az időszakban kölcsönös tanulási lehetőséget 

és megerősítést adhat egymás szemléletének és működésmódjának megismerése. 

A minőségi szolgálatok felé való fejlődés szükségessé tette az egyes lelkigondozói terepek 

definiálását és lehatárolását, a szakmai normák és etika kidolgozását valamint a belépési 

kritériumok (ki végezhet lelkigondozói munkát) meghatározását. 

A rendelkezésre álló számos külföldi minta (Török 2012) közül elsősorban a német, osztrák és 

az angolszász lelkigondozói modellek hazai viszonyokra történő alkalmazása figyelhető meg.  

Általánosan elmondható azonban, hogy a lelkigondozás az elért eredmények ellenére sem vált 

még ismert és elismert szolgáltatássá sem a társszakmák sem a meghatározó intézmények (pl. 

kórházak) körében.  

 

3 Az együttműködés kihívásai 

 

Mindebből következően napjainkban kezd kirajzolódni az intézményesülés útján különböző 

pozíciókat elfoglaló lelkigondozói műhelyek és szolgálatok hálózatos együttműködése iránti 

igény.  

A különböző gazdasági és intézményi szorítások között teret nyerni próbáló új szolgálatok 

számára nem csupán a közösségi szintű küldetéstudat megélése által lehet megerősítő és 

stabilizáló hatású egy magasabb szintű összefogás. Jelentős információs értéke van minden 
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tapasztalatcserének, legyen szó akár szakmai kérdésekről (pl. esetmegbeszélő csoportok, 

szupervízió) vagy az alapvető adminisztrációs dokumentumok létrehozásáról (pl. munkaköri 

leírások). Bármennyire magától értetődő, de fontos hangsúlyozni, hogy egymás munkájának 

és létrehozott eredményeinek megismerése nélkül csak jelentős felesleges többletmunkával 

hozhatók létre magas színvonalú szolgáltatások. Az összefogás lehetőséget teremt közös 

struktúrák alkotására és közös érdekképviseletre is, megőrizve ugyanakkor az egyes 

szolgálatok egyedi profilját mind az alkalmazott módszerek, mind a klienskör és a működési 

mód területén (pl. önkéntes vagy fizetett munkatársak). Az egyes lelkigondozói szolgálatok 

között lehetőség van a kliensek közvetítésére is, növelve ezzel az ellátott terület kiterjedését. 

A hálózatos összefogás kultúrája azonban nem magától értetődő, szükséges lefektetni az 

együttműködés kereteit, alapszabályait. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az eredeti ötletek 

szerzői jogainak tiszteletben tartását a rivalizálás és ellenséges hozzáállás megelőzése 

érdekében. 

 

4 Lelkigondozói továbbképzések és szolgálatok 

 

Az intézményesülés fontos mérföldkövei és előmozdítói lehetnek mindazon képzések és 

továbbképzések, melyek a szakmai tartalmak kidolgozása és a megfelelő szakembergárda 

kiképzése által biztosítják a professzionális ellátás minőségét. 

Az első posztgraduális lelkigondozó továbbképzés 2002-ben indult a Semmelweis Egyetemen 

(Semsey 2012), az azóta alapított számos, különböző specifikációk mentén létrejött 

lelkigondozó képzés nem csak a képzési lehetőségek spektrumát gazdagítja, hanem 

nagymértékben hozzájárul a szaktudományos fejlődéshez is. 

Az elmúlt években megkezdődött a különböző oktatási helyeken képzett lelkigondozók 

szakmai szervezetekbe tömörülése. Ilyen összefogások mentén alakultak ki az első, különböző 

specifikumú lelkigondozói szolgálatok, amelyekben megkezdődhetett a szolgáltatás szinten 

szerveződő, intézményesült lelkigondozói munka. 

 

Az alábbiakban bemutatott, kutatásom tárgyául választott három budapesti lelkigondozó 

szolgálat munkája és szakmai kapcsolatrendszere meghatározó tényezője lehet az 

intézményesülési folyamat további fejlődésének. 

 

Az Oázis 
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Az Oázis Lelkigondozói Szolgálat 2014 februárja óta nyújt egyszeri, bejelentkezés nélküli 

lelkigondozói beszélgetési lehetőséget elsősorban fiatal felnőtteknek Budapest belvárosának 

egy könnyen elérhető pontján. A Szolgálat munkatársai szükség esetén – hosszabb kísérést 

illetve más jellegű (pl. terápiás) szakmai segítséget igénylő esetekben - további 

szakemberekhez ajánlják klienseiket. Az Oázis jelenlegi huszonnégy szakembereinek többsége 

munkáját önkéntesként végzi. 

 

A Kilátó 

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés Központ 2014 tavaszán jött létre négy mentálhigiénés 

szakember kezdeményezésére. Alaptevékenységük a több alkalommal igénybe vehető, rogersi 

alapokra építő segítő beszélgetés, a tematikus önismereti csoportok és a pszichodráma. Jelenleg 

kilenc munkatárssal dolgoznak két helyszínen. 

 

A Híd 

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének szervezésében létrejött HÍD 

Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat 2009 óta fogadja a kifejezetten 

mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igénylő klienseket. A Szolgálat keretében 

dolgozó tizenöt lelkigondozót elsősorban életvezetési kérdésekben történő elakadásokkal 

keresik fel a hozzájuk fordulók. A Szolgálat szupervíziós lehetőséget közvetít intézmények 

keretében működő segítő szolgálatoknak is.  

 

5 Kapcsolathálózati kutatás lelkigondozói szolgálatok munkatársainak körében 

 

Az Oázis Lelkigondozó Szolgálat szervezésében 2016 február 28-án egy olyan szakmai 

találkozó valósult meg, melynek témájában és céljában kiemelt szerepet kapott a lelkigondozó 

szakmai csoportok közti együttműködés építése. Meghívott előadóként a konferencia 

előkészítésének utolsó heteiben, 2016 február elején egy olyan kutatást terveztem, mely 

feltérképezi a konferencián poszter vagy bemutatkozó előadás formájában megjelenő 

lelkigondozó szolgálatok munkatársainak kapcsolatrendszerét. 

 

A kutatás alaphipotézise az volt, hogy a három szolgálat keretében tevékenykedő szakemberek 

nem csak jól ismerik egymást, hanem erős szakmai együttműködés köti össze őket és nyitottak 

a jövőbeni még intenzívebb együttműködésre. 
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A hipotézis felállításának tapasztalati hátterét az a tény adta, hogy a szolgálatok munkatársai 

közül többen olyan képzőhelyek végzett hallgatói vagy oktatói, akik a képzésnek köszönhetően 

megismerhették egymást és megtapasztalhatták a szakmai együttműködés pozitív hatásait. 

Az intézmények és intézményi kapcsolatok elemzésére kidolgozott hagyományos strukturális-

funkcionalista elemzés korlátaitól való megszabadulást ígérő hálózati elemzés az 1960-as 

évektől vált egyre népszerűbbé a szociológiában és az antropológiában. A hálózati elemzés 

nyitott utat arra, hogy a statikus helyzetképek megragadását meghaladva lehetővé váljon az 

intézményekben működő emberek és egymáshoz fűződő viszonyaik vizsgálata, feltételezve, 

hogy az intézményben működő emberek kapcsolatrendszere meghatározza az intézmény 

működését és jövőbeni módosulását (Czakó 2011).  

 

A szolgálatok vezetőinek közvetítésével a három intézmény valamennyi munkatársához (43 

fő) eljuttattuk azt az e-mailt, melyben az interneten kitölthető kapcsolathálózati felmérésben 

való együttműködésre kértük őket. Az érintettek motiváltságát mutatja a kitöltésre 

rendelkezésre álló idő (hat nap) ellenére kapott meglepően nagy részvételi arány (38 fő).  

A személy és az intézmény azonosításához szükséges alapadatok felvételén túl a kitöltők négy, 

az ismeretségre és az együttműködésre vonatkozó rövid eldöntendő kérdésre adott válaszban 

jelölhették meg kollégáik nevét. Az együttműködésre felkérő alaplevélben biztosítottuk a 

résztvevők anonimitását és jeleztük, hogy a kérdésekben megjelenő „kértem/kaptam tőle 

szakmai segítséget” kifejezés alatt természetesen bármilyen együttműködésre gondolhatnak. 

 

6 Eredmények 

 

A kapott eredményeket a UCINET program segítségével tettük grafikusan is ábrázolhatóvá 

Lukács Ágnes és Lukács Gergely kollégáim együttműködésével. 

1) Az alábbi kapcsolathálózati gráf azt ábrázolja, ki kit ismer, nyíllal jelezve az ismeretség 

irányát (nem mindig kölcsönös): 
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F.1. ábra – Lelkigondozói műhelyek, ismeretség  

 

A hálózat ezen paraméter szerint erős sűrűséget mutat (47 %) viszonylag magas szórással 

(49%). A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy bár az összes lehetséges kapcsolatok 47 %-a 

realizálódik, de ebben néhány kapcsolati szempontból kulcsfontosságú ember gazdag 

kapcsolatrendszere kompenzálja a kapcsolati szempontból peremen lévők kapcsolati hiányait 

(az ábrán a személyt megjelenítő négyzet nagysága jelzi az adott személy kapcsolatainak 

számát). A három különböző intézmény munkatársai (eltérő színekkel jelezve) ismeretség 

tekintetében nem különülnek erősen el. Nem különböztethetünk meg a kapcsolathálózati 

ábrákra általában jellemző klikkeket, így a sok kapcsolattal rendelkező középponti emberek 

sem töltenek be kizárólagos összekötő hídszerepet.  
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2) A „Kitől kért szakmai segítséget az elmúlt egy évben?” kérdésre adott válaszok az alábbi 

kapcsolathálózati ábrát rajzolták ki: 

F.2. ábra - Lelkigondozói műhelyek, segítségkérés 

 

Az ismeretségekhez képest láthatóan kisebb sűrűség (12 %) közepes szórással (0,33) jelzi, 

hogy a szakmai együttműködés-kérés viszonylag kevés személlyel kapcsolatban valósul meg, 

s akkor is elsősorban az adott szolgálaton belül. Ennek oka abban is kereshető, hogy a 

viszonylag fiatal szolgálatok elsősorban a biztonságos ellátás kialakítására koncentrálnak. 

Külön figyelemre méltó a kis létszámú munkatárssal működő Kilátó szolgálat „üstökösszerű” 

megjelenítődése, melyben egy, kapcsolati szempontból központi szerepet betöltő olyan 

személynek van kitüntetett szerepe, aki egyébként nem a szolgálat vezetője. A fenti elemzés 

lehetőséget ad a jövőben ezen szereplő központi helyzetének tudatos kiaknázására.  
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3) Hasonló elrendezést mutat a „Szakmai segítséget kért tőlem” hálózati ábra: 

F.3. ábra - Lelkigondozói műhelyek, segítségadás 

 

A segítségkérés és adás megjelenítésének hasonlósága a kapott válaszok érvényességét erősíti 

valamint azt jelzi, hogy a kitöltőknek – vélhetően képzettségük és a képzésben meghatározott 

szakmai súlypontok alapján -  pontosan meghatározó fogalmaik vannak a szakmai 

segítségkérés ill. együttműködés mibenlétéről. Egy, a segítségkérés szempontjából központi 

szerepben lévő lelkigondozó vezetői felkérés alapján szupervizori szerepet lát el az Oázis 

szolgálatnál, az ábra tanúsága szerint a vezetői koncepció valós igényt célzott meg és 

elfogadottságra talált az intézmény munkatársainak körében.  
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4) A jövő tendenciáinak feltérképezése szempontjából legérdekesebb következtetéseket a 

„Kitől kérne szakmai segítséget?” kérdésre adott válaszok adhatják: 

F.4. ábra - Lelkigondozói műhelyek, segítséget kérne 

 

A kapott hálózat 0, 269-es sűrűsége mintegy kétszer akkora, mint a valóságban megjelenő 

tanácskérések ill. tanácsadások száma. Ez arra utal, hogy a megkérdezettek nyitottak a szakmai 

együttműködésre nem csak saját munkatársi körükön belül, hanem azon kívül is. A vastagon 

jelzett vonalak az egymással kölcsönös (reciprok) választásokat jelzik. 

Az itt megjelenő nyitottság lehetőséget adhat a szakmai vezetőknek a meglévő 

együttműködések jobb kihasználására illetve a kapcsolatépítésben rejlő további lehetőségek 

kiaknázására. 

Szükségesnek tűnik a közeljövőben a teljes kapcsolathálózati ábra lelkigondozói csoportok 

szerinti bontásban történő elemzése is, melyből az egyes csoportokban központi szerepet 

betöltő (erős befolyással vagy magas presztízzsel rendelkező) személyekre is 

következtethetünk. Terveink között szerepel a kutatási kérdőív ismételt kitöltetése a 

longitudinális változások megfigyelése érdekében.   
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7 Összefoglalás 

 

E fejezetben azokra a lehetőségekre szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyek elősegíthetik 

a különböző lelkigondozói kezdeményezések egymás szolgálatát kiegészítő, a rivalizálás 

csapdáját elkerülő együttműködését, alapot adva a lelkigondozás intézményi fejlődését 

szolgáló segítő hálózat létrejöttéhez. Meglátásaim empirikus alátámasztásaként bemutattam azt 

a 2016 februárjában készített, három elismert lelkigondozói szolgálat munkatársai körében 

végzett kapcsolathálózati felmérést, melynek eredményei lehetővé teszik a jövőbeli 

eredményes együttműködés és intézményi fejlődés lehetőségeire vonatkozó következtetések 

levonását. 
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1. Melléklet – Egyéni adatlap 

 

Kód:   Dátum: 

Adatlap-egyéni 

 

1. Neme :      Férfi/Nő 

 

2. Születési év: ………….. 

 

3. Családi állapota: egyedülálló/családos/szerzetes/pap 

 

4. Vallása 

református / római katolikus/ görög katolikus / evangélikus / egyéb, éspedig: 

5. Végzettségei:  

 

Végzettség Képzőintézmény (név) Végzés ideje (év) Képzés neve 

    

    

    

 

 

6. Mióta végez lelkigondozói munkát? 

 

7. Dolgozott-e korábban másik kórházban, hasonló munkakörben? 
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8. Melyik kórházban dolgozik? 

 

9. Kinek az alkalmazásában áll?  

 

1. KÓRHÁZ 

2. EGYHÁZ 

3. EGYÉB:  

 

10. Kitől kapja a fizetését?   

 

11. Mi a státusza (kórházlelkész/lelkigondozó/egyéb)? 

 

12. Ki a felettese? (státusz, nem név) 

 

13. Mióta végzi itt ezt a munkát? 

 

 

14. Hány óra a munkaideje? Milyen időbeosztásban? 

 

 

15. Mi tartozik a munkaköréhez? 

 

16. Van-e munkaköri leírása? 

 

17. Hány óra a munkaideje? Milyen időbeosztásban? 
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18. Ki ellenőrzi a munkáját? (státusz, nem név) 

 

19. Kap-e szakmai támogatást? 

Ha igen, kitől ill. milyen szervezettől? 

 

20. Van-e továbbképzési lehetősége? S ha igen, mi az? 

 

21. Tagja-e valamilyen szakmai csoportnak? 

 

 

22. Milyen egyéb –nem szakmai- közösségnek tagja? 
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2. Melléklet – Szervezeti felépítettség interjú kérdések 

1. Hányan dolgoznak a szolgálatban?  

2. Milyen szervezeti keretben? Egyházi vagy kórházi? 

3. Hova tartoznak az intézményi hierarchiában? 

4. Ki a felügyeleti szerv? 

5. Milyen finanszírozással? 

6. Ki milyen munkakörben? 

7. Milyen a belső szervezeti felépítésük (ahol többen) 

8. Van-e minőség-ellenőrzés – hogyan 

9. Ki ellenőrzi a lelkigondozók munkáját (ha többen: szervezeten belül is) 

10. Van-e szupervízió 

11. Van-e továbbképzés 
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3. Melléklet – Interjúkérdések témánként 

(Zárójelben dőlt betűvel amiért feltesszük a kérdést) 

 

1. Intézményi beágyazottság 

1.1. Milyen az elfogadottsága az intézményben dolgozók között?  

(Amire kíváncsiak vagyunk: Nővér, orvos, más személyzet, ki neki a 

referenciaszemély? Amit nem említ arra rákérdezünk. Háttérkérdés: Hogyan 

tudja belehelyezni magát a lelkigondozó (mint új szakma) a rendszerbe?) 

1.2. Munkája során kivel szükséges/kell a legtöbbet egyeztetnie, érintkeznie? 

(tesztkérdés az előzőhöz, említette-e azt akivel a legtöbbet kell együttműködnie) 

1.3. Milyen az elfogadottsága a betegek között? 

 

2. Kapcsolatrendszer 

2.1. Milyen szakmai támogatást kap a munkájához? Mire lenne igénye? 

(amire gondolunk: szervezeti, kollegiális, szupervízió stb.) 

2.2. Van-e továbbképződési lehetősége? (s ha igen, mi az, (adatlap?)) 

2.3. Tagja-e valamilyen szakmai csoportnak? 

2.4. Milyen közösségek jelentenek támaszt a munkájában?  

(amit gondolunk: minden lelkigondozónak jó, ha van. Vajon használja-e a 

közösségeit erőforrásként) 

 

 

3. Lelkigondozói szemlélet 

3.1. Mit tekint fő feladatának amikor leül a betegágy mellé? 

(meghallgatás, evangélium hirdetés, ima, megtérés, bűnmegvallás, ….) 

3.2. Mikor érzi magát sikeresnek? Mi az amit sikerként él(t) meg? 

3.3. Fel tud-e idézni egy ilyen legszebb, legfontosabb élményt? 

3.4. Mi az amit kudarcnak él meg? Mit kezd vele?/Mit tesz ilyen helyzetben? 

 

4. A kh. lelkigondozó helyzete 

  

4.1. Mi az amit szeret a munkájában és mi az amivel küzd? (hogyan éli meg saját 

helyzetét) 

4.2. : Milyen szervezeti változások segítenék Önt leginkább a munkájában? 

4.3.  (esetleg még: az élettörténetéből hogyan következett hogy kórházi lelkigondozó 

lett, milyen fontos fordulópontok voltak az életében ebből a nézőpontból 

visszatekintve) 

 


