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Püsök Sarolta (Kolozsvár, 1971) 

Zilahon végezte középiskolai tanulmá-
nyait. 1994-ben tett szakvizsgát a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet-
ben, és az 1994–1995-ös akadémiai 
évben a Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz (HEKS) ösztöndí-
jasként hallgatott teológiát és filozófiát 
a bázeli egyetemen. 1996-ban lelkésszé 
szentelték, majd 1999-től a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Református 
Tanárképző Karának oktatója. Kuta-
tási területei: vallásfilozófia, különös-
képpen Søren Kierkegaard; vallásközi 
párbeszéd, interdiszciplinaritás a val-
lásoktatásban, vallástanári hivatásfej-
lesztés, társadalmi és etikai nevelés. 
Ezen témakörökben két könyve, közel 
hatvan szaktanulmánya és esszéje, va-
lamint számos újságcikke jelent meg. 
2010-ben az Egyetemi Műhely Kiadó 
jelentette meg doktori dolgozatát Søren 
Kierkegaard teológiájának súlypontjai cím-
mel, 2012-ben pedig egyetemi jegyze-
tét Vallások, mítoszok és vallásfilozófiai 
irányzatok. Vallástörténeti jegyzetek cím-
mel. 

„Útközben a vándor szemei előtt 
újabb és újabb távlatok nyílnak, élete 
egyrészt folyamatos szemlélődés, rá-
csodálkozós, másrészt folyamatos ta-
lálkozás. A kötet olyan tanulmányokat, 
írásokat, hosszabban kifejtett gondo-
latmeneteket, és röviden felvillantott 
eszmélődéseket tartalmaz, amelyek er-

ről a cselekvő »utazásról« szólnak, és 
elsősorban az önmagunkkal és mások-
kal történő találkozások teológiai, lé-
lektani, erkölcsi vetületeit vázolják” – 
olvashatjuk kötet a fülszövegében. 

„Az »útközben« kifejezés többféle 
üzenetet tömörít. Magától értetődik, 
hogy az utas, a vándor valamilyen cél 
felé halad, s az olvasó első kérdései kö-
zött talán ott lapul az egészséges kí-
váncsiság, vajon merre megy.” (7. old.) 
Püsök Sarolta ezekkel a sorokkal indít-
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ja könyvét, hogy a vele „bandukoló” 
olvasó tarsolya megannyi tanulmány-
nyal bővüljön, s „menet közben, en-
gedve az út melletti szépségek csábí-
tásának”, (7. old.) teológiai, lélektani, 
erkölcsi és cselekvő önmagával talál-
kozik, de egyben másokkal is ugyan-
ilyen minőségekben. 

A kötet tanulmányokat, írásokat, 
hosszabb terjedelemben kifejtett gon-
dolatmeneteket és rövid eszmélkedé-
seket fog csokorba, amelyek az utóbbi 
másfél évtized folyamán születtek. 

A tanulmánykötet négy egységre 
oszlik. Az első rész címe: Én és a másik 
ember. Lehetőségek és buktatók mezsgyéjén. 
Itt önismereti kérdéseket vet fel nyolc 
fejezetben, és az emberközi kapcsola-
tok lélektani, pedagógiai és filozófiai 
vetületét boncolgatja. Ilyen például  
A szeretet gyakorlása és tanítása című ta-
nulmánya, amelyben az fejti ki, hogy 
az ember sokmindent asszociál a sze-
retettel, de leginkább a csalóka érzel-
meket. A Biblia több szeretetfogalmat 
is ismer, amelyek közül az agapé köz-
vetíti azt az altruisztikus magatartás-
formát, amelyet többek közt Erich 
Fromm is az anyai szeretettel illusztrál. 
A szerző eljut arra a megállapításra, 
hogy a szeretetre törekvést, akárcsak a 
többi képességet meg lehet tanulni, és 
lehet fejleszteni, s hogy „az ifjaknak 
előjoga és a nevelőknek szent köteles-
sége, hogy tanulják, tanítsák a szerete-
tet.” (22. old.) 

A szorongás és elidegenedés korunkban. 
A kommunikáció mint a segítségnyújtás lehe-
tősége című tanulmány a szorongás kér-
dését tárgyalja vallásfilozófiai és pszi-
chopedagógiai megközelítésben. Az 
első megközelítés, a vallásfilozófiai fő-
ként Søren Kierkegaard és Paul Tillich 

írásaiba nyújt betekintést, a második, 
a pszichopedagógiai pedig főként az 
iskolai szorongásra tekint, és a tanárok, 
közösségi vezetők lehetőségeire a prob-
léma kezelésében. Bibliai példaként 
a bűnös nő történetén keresztül is-
merkedhetünk meg Jézus szorongás-
oldó magatartásformájával. 

A dialógus és feltételei a megbékéléshez 
vezető úton című tanulmány arra keres 
választ, hogy mi is valójában a párbe-
széd, és melyek a párbeszéd előfeltéte-
lei. A tanulmány Habermas, Kreiner 
meghatározásait használja. A feltételek 
között szerepel a jó önismeret és a má-
sik ember személyiségének, életútjá-
nak és kulturális hátterének ismere-
te. Püsök Sarolta rámutat arra, hogy 
Eötvös József regénye két ember kö-
zös életútjának rejtelmeire hivatkozik 
egy jelenbeli konfliktus megértésekor, 
s ezzel megelőzte az erre vonatkozó 
pszichológiai szakkönyvek szemléletét. 
A párbeszéd elkezdéséhez bátorságra 
van szükség, erre főként a filozófiai 
elemzések mutatnak rá (K. Popper, 
Gadamer), ugyanis ez önkitárulkozást 
jelent, és annak a bevállalását, hogy 
vagy egyik, vagy a másik félnek lesz 
igaza. A hatékony párbeszéd azonban 
nemcsak kockázatot jelent, mert a saját 
igazságunk csorbulásával egymás igaz-
ságával gazdagodunk, és így többé vá-
lunk, mint azelőtt voltunk. A tanul-
mány végén a következő megállapítást 
olvashatjuk: „Az Isten-ember viszony 
egyetlen adekvát létformája a dialógus, 
amely fokozatosan dialóguskésszé 
formálja az embert embertársai irányá-
ba.” (65. old.) 

A Biblia mint a sikeres kommunikációs 
modellek tárháza című tanulmányában 
a szerző abból a hipotézisből indítja 
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eszmefuttatását, hogy a Biblia több 
ezer éves kincsek tárháza a kommuni-
káció tekintetében is, és sikeres kom-
munikációs mintákat és az üzenetköz-
vetítés titkait kínálja. A tolmáccsá válás 
isteni oldala értelemszerűen csak a hí-
vő ember számára mérvadó, de az 
emberi tényezők mindenki számára 
érdekesek lehetnek. A tanulmány vé-
gén néhány ötletet, más tudomány-
ágakból segítségül hívott úgynevezett 
nyelvi hidat találunk, amelyek hatéko-
nyabbá teszik a kommunikációt. 

A Rendet találni rendbontó időkben 
(A nemzedékek egymás közötti viszonyának 
keresztyén alapjai) című tanulmány arról 
szól, hogy a nemzedékek együttélése 
sohasem volt egyszerű, és legtöbbször 
szigorú szabályok szerint rendeződött. 
Az utóbbi évtizedek nagy társadalmi, 
geopolitikai, gazdasági, demográfiai stb. 
változásai következtében a nemzedé-
kek egymáshoz való viszonyulása is 
megváltozott, és egyfajta generációs 
válság következett be. A régi szabályok 
többsége használhatatlan, s így új meg-
oldások szükségesek. Ennek példáját 
Püsök Sarolta a következőképpen fo-
galmazza meg: „Az ember esdve kéri 
Istent saját bűneinek bocsánatára […]. 
Az emberi kapcsolatokban ugyanilyen 
varázslatos módon teremtene csendet 
és békét a megbocsátás.” (129. old) 

A második rész a Különféle szerepkö-
rökben címet kapta. Ebben a szerző 
szintén a kapcsolathálón belül mutatja 
be az embert, az anyát, a lelkészfelesé-
get és a tanárt, de ezúttal az istenfélő 
ember sajátos szerepkörei szerint. 

A Nők és férfiak a Bibliában című írá-
sában Püsök Sarolta azt emeli ki, hogy 
a Biblia a férfi és női életutak, valamint 
jellemek, személyiségtípusok és kap-

csolatmodellek egész sorának gazdag 
példatára is. Az írás ezekből ismertet 
néhány kiemelkedőbb esetet: rokon-
házasságok, paráznák és idegenek, férfi 
és női foglalkozások, királyok és ki-
rálynék, Jézus és az asszonyok, jó és 
gonosz újszövetségi szereplők. 

A Lelkészfeleségek szolgálata a 
gyülekezetben című írásában a szerző 
tizenhárom oldalon át fejti ki, hogy 
napjainkban mind a lelkészek, mind  
a lelkészfeleségek identitása válságba 
jutott, mert az európai társadalmak-
ban óriási változások zajlanak. A főál-
lású feleség, segítőtárs szerepét leg-
több esetben a saját karrierjét is építő 
nő veszi át. A lelkészfeleségek élete 
továbbra is példaértékű kell hogy le-
gyen. Az írás felsorakoztat több olyan 
képességet és az ezekhez társuló fel-
adatköröket, amelyek fontosak lehet-
nek a lelkészfeleségek számára. 

A harmadik rész címe: Irodalom, mű-
vészet és istenfélelem által jobbá álmodott vi-
lág. A szerzőt e fejezet megírásában 
nagy művészek és egyéniségek alko-
tásai vagy életpéldái ihlették. Ilyen jel-
legű tanulmány A gyógyító és imádkozó 
Bethlen Kata. A szerző ebben a tanul-
mányban a 18. század híres erdélyi re-
formátus nagyasszonyának arcvonásait 
vázolja fel, s ezek közül gyógyító, or-
vosló és imaíró tevékenységét emeli ki. 
Elöljáróban hivatkoznunk kell tömö-
ren életrajzi adataira, hogy megért-
hessük munkásságát. Németh László, 
a neves magyar író találóan nevezte 
„erdélyi Antigoné”-nak, ugyanis élete 
egészét meghatározta az apai örökség-
hez, a református hitéhez való ragasz-
kodása. A pestis sorra ragadja el első 
férjét, gyermekeit, állandó betegségek 
gyötrik saját magát is. Orvosi tevé-
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kenysége századának kényszerűsége, 
ugyanis még nincs kiépített egészség-
ügyi hálózat, s így a gazdasszonyok 
egyben családjuk elsőszámú orvosai is. 
Tudományát könyvekből, tanult orvo-
soktól és tapasztalatból szerzi, és ezt 
önzetlenül továbbadja másoknak is. 
Életét a betegségek mellett a háborúk, 
természeti csapások, de leginkább az 
ellenreformáció miatt felbátorodott 
katolikus rokonsággal folytatott állan-
dó perpatvarok szomorítják. Sanyarú 
életét imádságaiba is belefoglalja. 

Szintén jeles tanulmány a kötetben 
a Nevelők és nevelési eszmény Szabó Magda 
Abigél című regényében. A neves magyar 
írónő számos regényében találunk ne-
veléssel kapcsolatos gondolatokat, hi-
szen maga is vérbeli pedagógus volt. 
A tanulmány az Abigél című regényt 
elemzi pedagógiai szempontból. A re-
génybeli iskolában az olvasó ráismer-
het a 20. század közepének híres deb-
receni leányiskolájára, a Debreceni 
Református Dóczi Leánynevelő Inté-
zetre. A szigorú, következetes, de 
gyermekszerető és jellemformáló re-
formátus nevelési eszményt mutatja be 
egy vészterhes időszakba ágyazottan. 

A negyedik rész címe: Gondolatszik-
rák. Ez a legrövidebb rész, amely kar-
colatokat és gondolatébresztő esszéket 
tartalmaz. Időszerű kérdésekből össze-
állított tarka csokor, amelyben például 
ilyen címeket olvashatunk: Kompetenci-
ák; Tolle, lege! – Vedd és olvasd! – A bib-
liaolvasás felettébb szükséges voltáról; Mun-
ka, pihenés. 

Érdemes kiemelnünk A családok rej-
tett kincsei című esszét. Püsök Sarolta 
ebben azt mutatja be, hogy az erdélyi 
falvak lakói olyan tudásanyagot birto-
kolnak, amelyet a modernizálódás fel-
gyorsult folyamata szemünk előtt süly-
lyeszthet el, de egy kis odafigyeléssel 
még át lehet menteni sok mindent. 
A népi gyógymódok, főzési forté-
lyok, a kertészkedés, barkácsolás és a 
kézművesség számos módszerét az 
idősebb nemzedéknek kellene átad-
nia a fiataloknak. 

Szintén figyelemreméltó A csend 
áldása című rövid és gondolatébresztő 
eszmefuttatás. Az ember életritmusa 
nagyon felgyorsult, az egymást érő fel-
adatok zajlása egyre nagyobb, márpe-
dig Istennel csakis a csendben lehet ta-
lálkozni. Időnként érdemes odafigyelni 
a csend megszületésére, mert ez a ga-
ranciája az egészséges ember-ember, és 
ember-Isten közti kapcsolatnak. 

Püsök Sarolta tanulmánykötetének 
írásai teológiai gondolatokat, hitvallási 
tételeket hoznak közelünkbe, amelyek 
segítséget, biztatást jelenthetnek szá-
munkra. Ezért mindenkit csak bátorí-
tani szeretnék arra, hogy vegye kezébe 
ezt a jeles kiadványt. 

Lukács Olga 
 
 
 
 
 


