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KoNFErENcIaBESZámoló

Sziki Ágnes – Zsengellér Kitti:
„A spirituális közvetítő” – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Val-
lástudományi Társaság közös szervezésében került sor 2013. június 21–22-én A spiri-
tuális közvetítő című tudományos konferenciára. Dr. Sepsi Enikő, a BTK dékánja és 
Prof. Dr. Hoppál Mihály, az MVT elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A konferen-
cia alkalmat adott e terület kutatóinak, érdeklődőinek, hogy beszámolhassanak új 
kutatási eredményeikről. Az előadók vallásfenomenológiai, vallásfilozófiai, vallás-
néprajzi és egyéb tudományos szempontokból közelítették meg a témát, biztosítva 
ezáltal a konferencia sokszínűségét, valamint interdiszciplinaritását. 

A megnyitót követően az első napon négy szekcióban zajlott a konferencia. 
Az első szekció elnökeként Hamar Imre kérte fel első díszelőadónkat, Birtalan 
Ágnest, aki a mongol sámánnarratívák nyelvi tanulságairól beszélt. Előadásában 
több földrajzi területről és szövegtípusból származó példákkal világította meg a 
témát, választ adva a címben felvetett kérdésre: „Sámán-szleng? Mongol sámán-
narratívák nyelvi tanulságai (terepkutatás alapján)”. A szekció második előadója-
ként Sepsi Enikőt, a Kar dékánját köszönthettük. Előadásának címe „A divináció 
mint spirituális közvetítés és a szinkronicitás összefüggései” volt, alapjául pedig a 
Jung-tanítvány Marie-Louise von Franz On Divination and Synchronicity című műve 
szolgált. Megtudhattuk, hogy a számok, alakzatok, mintázatok nem pusztán szim-
bólumként közvetítők, hanem a jungi unus mundus koncepcióján belül ennél jó-
val jelentősebb szerepet töltenek be. A szekciót záró előadó Schiller Vera volt, aki  
„A Püthia mint spirituális közvetítő” címmel tartotta meg előadását, végigvizsgálva 
a delphoi jóspapnő tevékenységének részleteiről szóló antik forrásokat.

A második szekciót Hoppál Mihály vezette. Második díszelőadónk, Pócs Éva 
előadásának címe: „Tündérek és angyalok. Archaikus tündérkultusz maradványai 
Közép-Délkelet-Európában”. Tanulmányában a Gustav Henningsen által elemzett 
szicíliai donne di fuori tündértársaságához hasonló magyarországi és horvátorszá-
gi tündértársaságok kora újkori adatait és adattöredékeit, valamint a tündérek és 
emberek közti kommunikáció formáit vizsgálta. Lázár Imrének, a szekció máso-
dik előadójának témája: „Az áldozat rózsafüzére: egy magánkijelentés dokumen-
tumai”, egy ötgyermekes katolikus karizmatikus édesanya Krisztussal folytatott 
beszélgetéseinek vizsgálata. Az előadó az ismert magán-, illetve nyilvános kijelen-
tések tükrében a vallásfenomenológia és a szakrális kommunikáció elméleti keret-
ében értelmezte a jelenséget. 
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Cselényi István a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegyétől „Az ‘újval-
lások’ mérlege” című előadásában elmondta, hogy a ma divatos „újvallások” az 
egykori vallásfokok feléledései és felélesztései. Következtetésként megfogalmazta, 
hogy ez a korjelenség arra int, hogy sokkal árnyaltabban értékeljük a vallási igényt, 
jobban kell számolnunk a mélylélektani tényezőkkel.

A harmadik szekció elnöke, Kovács Ábrahám kérte fel soron következő díszelő-
adónkat, Hoppál Mihályt, aki a következő kérdést tette fel: „A sámán: spirituális 
közvetítő vagy vallási specialista”? Véleménye szerint, ha a dolgok mélyebb réte-
geihez akarunk eljutni, akkor nem a személyre, hanem a rituális kontextusra kell 
koncentrálni. 

Nagypál Szabolcs előadásának témája: „A közvetítő fogalma a keresztény gon-
dolkodásban”. Az általa felvázolt hat szintnek megfelelően Jézus Krisztus, a Szent-
lélek, az angyalok, Mária, a szentek és az egyház Isten és ember közti közvetítői sze-
repét elemezte, elsősorban újszövetségi igehelyekre támaszkodva. K. Gábor János 
„Vizionárius remeték mint lelki tanítók a kopt Apopthegmata Patrumban” címmel 
tartotta meg előadását. Ennek keretében az Apophthegmata Patrum kopt verziójá-
ban fennmaradt és az előadó által lefordított néhány történet segítségével tömören 
bemutatta a vizionárius tapasztalás és a spirituális közvetítés lehetséges kapcsolata-
inak néhány típusát. 

A szekció utolsó előadója Spannraft Marcellina volt („A költő mint spirituális 
közvetítő”). Értelmezése szerint a spirituális közvetítő költők köre nem pusztán az 
ún. papköltőkből vagy sámánköltőkből áll. A költők egy részének bizonyos költe-
ményeit illetően többről van szó, mint az egyén kreatív fantáziájának, gondolatai-
nak megnyilvánulásáról. Az előadás elsősorban Ferdinand Ebner pneumatológiai 
töredékeinek fényében törekszik megközelíteni a költő mint spirituális közvetítő 
szerepét, nyelv és szakralitás összefüggéseit.

A negyedik szekciót a kar dékánja, Sepsi Enikő vezette. Első előadóként Gyi-
mesi Júlia szólalt meg. Témája: „Spiritiszta médiumok a magyar pszichológia törté-
netében”. Az előadás célja az volt, hogy bemutassa a korai magyar pszichológia és 
a spiritizmus képviselői között kialakult kapcsolatrendszert, valamint a médiumi 
jelenségek magyarázatára kidolgozott magyar pszichológiai elméleteket, kritikákat 
és azok hatásait. A szekció második témájáról („Bensőséges kapcsolatok és isten-
kép”) több neves előadó számolt be. Mirnics Zsuzsanna, Vass Zoltán és Surányi 
Zsuzsanna 60 Másodperces Rajzteszt alkalmazásával végzett kutatásuk eredmé-
nyeként – melyben 200 fiatal felnőtt vett részt - kimutatták, hogy az Istenhez való 
kötődés egyrészről szoros összefüggésben áll az elsődleges kapcsolatok minőségé-
vel és szorosságával (anya, apa), másrészt olyan esetekben, amikor az elsődleges 
kapcsolatok sérültek, az Isten iránti kötődés felülírhatja, korrigálhatja az elsődleges 
kapcsolati mintát.

A nap utolsó előadói Zsirosné Seres Judit, Vass Zoltán, Mirnics Zsuzsanna és Surá-
nyi Zsuzsanna voltak. Témájuk: „Spirituális közvetítő személyek és terek”. Kutatá-



136

V. évf. 2013/3.

sukban általános iskolás tanulók vallási tapasztalását tanulmányozták, részben arra 
a kérdésre fókuszálva, hogy az egyházi iskola tanulói által készített vallásos témájú 
rajzokon megjelenik-e spirituális közvetítő személy vagy spirituális közvetítő szere-
pet betöltő tárgy, helyszín, objektum.

Az első nap eseményeit kísérő programok is színesítették. Az egyik Hoppál 
Mihály Sámánképek c. fotókiállítása, melyet Birtalan Ágnes nyitott meg. A kiállítás 
2013. július 5-ig volt megtekinthető a KRE BTK Díszterme előtti folyosón.

A nap zárásaként a Díszteremben könyvbemutatót tartottunk, melyen a követ-
kező szerzők kötetei kerültek ismertetésre: Nagypál Szabolcs: Párbeszédtükör, be-
mutatta Kovács Ábrahám; Máté-Tóth András – Sarnyai Csaba Máté: Szemelvények 
a magyar vallástudomány történetéből I-II., bemutatta Voigt Vilmos.

A konferencia második napján három szekcióban zajlottak az események. A soron 
következő ötödik szekcióban Lovász Irén elnökölt. A nap első díszelőadójaként Vo-
igt Vilmos „A közvetítő útja – a sámántól (?) a szentig (?)” címmel tartott előadást, 
amely egy óír irodalmi emlék, a Buile Shuibhne („Suibhne őrjöngése”) sámániszti-
kus és keresztény motívumainak értelmezésével foglalkozott. Azt a kérdést vizsgál-
ta, lehet-e Suibhne király történetét vagy annak valamely motívumát a sámánizmus 
fogalomkészletével értelmezni?

Az előadás kulcsfogalma az ’őrjöngés’ volt, amely egyben a fent említett irodal-
mi alkotás műfaja is, és amely egyes kutatók szerint kapcsolatba hozható az indián 
sámánok viselkedésével. Az előadó számos párhuzamra mutatott rá, melyek közül 
az ugráló, erdőben bolyongó, fára mászó, meztelen vadember és a háromszoros ha-
lál motívuma is megjelenik más forrásokban. E felszíni párhuzamok ellenére azon-
ban Suibhne története nem tekinthető sem egy „óír sámán”, sem egy spirituális 
közvetítő történetének.

A második előadó Dyekiss Virág volt, aki „Ha az emberek éheznek, minket fe-
leslegesen hívnak sámánnak” című előadásában a szibériai nganaszan népcsoport 
hitvilágával ismertette meg a közönséget. Ennek a szamojéd népcsoportnak a folk-
lórjában kiemelkedő szerep jut a sámánoknak, akik a közösség meghatározó eleme-
iként a közösen átélt traumák során a bajelhárító szerepet töltik be. E traumák kö-
zül a legfontosabb az éhezés, mely igen gyakran fenyegeti az extrém körülmények 
között élő népet. A sámánokról szóló mondák előadása jelenlegi ismeretek szerint 
nem kapcsolódott rituális alkalmakhoz, ezért a folklór legaktívabb rétegének részét 
képezte. Egyszerre erősítette meg a nemzetség saját múltjához, nagy őseihez való 
kapcsolódását, és segítette a nehéz helyzetekben alkalmazandó viselkedésminták 
megőrzését.

Bakos Áron „Az inuk (eszkimó) vallásosság Franz Boas The Central Eskimo című 
művében és annak tudománytörténeti vonatkozásai” címmel tartott előadást a 
szekció végén. Célja a közölt anyag összefoglalásán és bemutatásán túl a mű tudo-
mánytörténeti elhelyezése volt. Az előadó véleménye szerint a címben említett mű 
joggal nevezhető a kulturális antropológia egyik korai klasszikus művének, annak 



137

Konferenciabeszámoló – Sziki Ágnes, Zsengellér Kitti

ellenére, hogy a mű nem használja a „sámán” terminust, ehelyett egy segítő, gyó-
gyító funkciójú egyénről ír, akit szellemek segítenek feladata ellátásában. 

A hatodik szekció elnökeként Pócs Éva kérte fel Korpics Mártát „A látnok mint 
közvetítő” című előadása megtartására. Az előadás megvizsgálta a látnokok mint 
az emberek és Szűz Mária közötti közvetítők szerepét Medjugorje zarándokhely-
lyé válásának folyamatában, illetve bemutatta azt, hogy a látnokok milyen szerepet 
játszottak a közösség és Isten kapcsolatának alakításában. Az előadó szerint Medju-
gorje a vallási élet szimbóluma, ahol megjelenik a tényleges Isten–ember-kapcsolat, 
a zarándoklat pedig a szakrális kommunikáció jelenkori formája.

Lovász Irén szintén egy jelenkori kutatást vázolt fel a hallgatóknak „’Médium 
vagyok.’ Egy nagy hatású női spirituális közvetítő a 21. század elején, Budapesten” 
című előadásában. Tanulmánya középpontjában Enikő, egy olyan mai, budapesti 
nő áll, aki nagyon különös hasonlóságot mutat azzal a látó parasztasszonnyal, aki 
az előadó egy korábbi vallásantropológiai kutatásának témája volt. Az ő médium-
má válását és működését ismerhettük meg az előadás során.

Hidán Csaba előadása során a honfoglaló magyarok sámánisztikus hitvilágába 
kaptunk betekintést. Az előadás, mely a „Sámánisztikus rajzok Csíkrákos vártemp-
lomának tornyán” címet viselte, a templom tornyán feltárt rajzok, festményeket 
elemzését mutatta be. Az előadó szerint a következő motívumok – életfa, szarvas, 
nap, hold, ló, küzdelem, hatujjú táncoló férfi – mind a sámánizmushoz kapcsolha-
tóak. Emellett kifejtette a dinamizmus jelentőségét is, mely az ábrákon is látható, és 
ami Voigt Vilmos előadásában már megjelent korábban a nap folyamán.

A szekció utolsó előadója Spät Eszter volt, aki a Közel-Keletre kalauzolt minket. 
„Akik ’könyvbe esnek’: Jezidi látók Észak-Irakban” című előadása a jezidik spiritu-
ális közvetítőit mutatta be. A jezidik kasztrendszer szerint élnek, de a látnokokat a 
kasztrendszeren kívül helyezik el. Látóvá bárki válhat, ám a folyamatot általában 
hatalmas testi vagy lelki fájdalom kíséri. Ennek ellenére a látók ajándékként tekin-
tenek erre, és az embereket segítik adományukkal jóslatok formájában.

Az utolsó, hetedik szekciót Birtalan Ágnes vezette. Az utolsó díszelőadó, Hamar 
Imre nyitotta meg a hetedik szekciót. Előadásának címe: „Buddha tanainak közve-
títése: indiai mahájána szútrák, kínai apokrif szútrák, tibeti gtermák”. Az előadás 
az indiai, kínai és tibeti buddhizmusban egyaránt megtalálható spirituális közve-
títés jelenségét mutatta be, feltárva a hasonlóságokat és különbségeket. Egyrészt 
Buddhát emelte ki mint az indiai és kínai iratok szerinti spirituális közvetítőt, más-
részt Padmaszambhavát, aki a tibeti gtermák írásaiban tölt be közvetítő szerepet. 
Az előadás nyomán a közönség a spirituális közvetítés igencsak egyedi szegmensét 
ismerhette meg.

Imregh Monika „Marsilio Ficino: orvosságos ember vagy a lélek orvosa? A De vita 
libri tres asztrológiai és mágikus vonatkozásai” címmel tartott előadást. Előadásá-
ban két szempontnak, az asztrológiai és mágikus aspektusnak a jellegzetességeit 
vizsgálta. Ficino szerint a gyógyulás visszatérés a tökéletes állapothoz, vagyis re-ge-
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nerálódás. A gyógyítás, az orvostudomány szorosan kapcsolódik az asztrológiához 
és a mágikus cselekedetekhez, a hermetizmushoz. Ficino művében a filozófia és az 
orvostudomány együtt hat a vallással, a gyógyuláshoz nem elég a test gyógyítása, a 
lelket is gyógyítani kell.

A szekció zárásaként Vassányi Miklós „Az első rendszeres leírás az inuit sámán-
ságról: Hans Egede Grönland-monográfiája (1741-ből)” című előadása egyrészt is-
mertette és elemezte a szöveg vallástörténeti vonatkozásait, másrészt vizsgálta az 
adatközlő vallási-teológiai indítékait is a sámánság elítélésében. A monográfia olyan 
nagy  eszkimológusok előfutára, mint Rassmussen vagy Mowat. A szerző nemcsak 
érdeklődéssel fordult az eszkimó hitvilág felé, hanem el is ítélte a sámánisztikus 
vallást. Leírásából sok mindent megtudhatunk az inukokról, ám a tárgyilagosság 
nem a legfőbb erénye.

 A konferencia zárásaként a témához szorosan kapcsolódó filmvetítésre került sor: 
Tari János Fába szorult lélek című filmjét nagy érdeklődéssel nézték a konferencia 
résztvevői.

A konferenciát Sepsi Enikő dékán asszony zárta be. Válogatott előadásai a közel-
jövőben a Károli Könyvek sorozatban jelennek meg a L’Harmattan Kiadónál.




