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reCenzIó

Kuhn Gabriella Szilvia

Fülöp József, mirnics zsuzsanna, Vassányi miklós (szerk.):  
Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok. 

károli Gáspár református egyetem, l’Harmattan, Budapest, 2014

A Fülöp József, Mirnics Zsuzsanna és Vassányi Miklós által szerkesztett tanulmány-
kötet fejezetei egyenként is helytállnak saját tudományterületükön. Egy kötetbe 
foglalva azonban olyan széleskörű és mégis elmélyült ismereteket közvetítenek a 
kapcsolatok tengelye körüli területre összpontosítva, amelyek egészen új kontex-
tusba helyezik az olvasó gondolkodását az Ég és Föld és a földi létezők kommuni-
kációs összefüggéseinek értelmezése területén. A kötetet még változatosabbá teszi, 
hogy nemcsak magyar, hanem angol, német és francia nyelvű írásokat is tartalmaz a 
kivétel nélkül magyar szerzőktől. Az interdiszciplináris megközelítés lehetővé teszi 
a sokrétű vizsgálatot egyazon témára, melyet a kötet címe is megjelenít: „Kapcsolat-
ban”. Főként az irodalomtudományi tanulmányok alapos előzetes irodalmi és szer-
zői életrajzi ismereteket feltételeznek és követelnek, és ez azoknál az olvasóknál, 
akiknek a szakterülete nem egyezik az adott tanulmány témáéval, sok esetben in-
terpretációs problémákhoz vezethet. A kötet több mint harminc tanulmánya közül 
az alábbiakban néhányat alaposabban is bemutatok, melyek sorából világosan ki-
rajzolódik a mű sokszínűsége. Ez a sokszínűség hűen reprezentálja az ember transz-
cendenssel és embertársaival létesített és működtetett kapcsolatainak diverzitását. 

Hátszegi Eszter a párkapcsolatok területét vizsgálja a nagy korkülönbség párdi-
namikai hatásainak bemutatásával. A globalizáció és a társadalmi struktúrák vál-
tozásainak hatására megjelent jelenség egyre szembetűnőbb, egyre alacsonyabb 
prioritást élvez a párválasztáskor a korosztálybeli hasonlóság. A szerző először a 
párválasztás elméleteit mutatja be arra a kérdésre választ keresve, hogy mi alapján 
választ az egyén. A kutatások összegzéseként megállapítható, hogy az általános vé-
lekedéssel szemben nem a hasonló személyiségű, hanem a hasonló attitűddel ren-
delkező egyének tudnak jól és hosszútávon együttműködni egy párkapcsolatban. 
Ezenkívül gyakori a gyermekkori traumatikus csalódások által gyakorolt hatások 
kompenzálása, a korai kielégületlen szükségletek keresése a társban, de van, hogy 
az egyén csak az ismerős helyzetet keresi a kapcsolatban, ahol, ha nem is érzi jól 
magát, tudja, hogy milyen benyomások érhetik, és azokra hogyan kell majd rea-
gálnia. A szerző megemlíti, hogy egyes kutatók a nagy korkülönbséget evolúciósan 
kódolt tényezőként értelmezik: mivel a férfit alapvetően külső markerek befolyá-
solják, minél fiatalabb és csinosabb nőt választ, mert ez az előnyös az utódnemzés 
szempontjából. A nő ezzel szemben a biztonságot keresi az utódok felneveléséhez, 
így érett és stabil háttérrel rendelkező férfit választ. 
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Hátszegi Eszter arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes kutatók szerint extrém 
nagy korkülönbség esetén felmerülhet a személyiségzavar gyanúja is a fiatalabb fél 
részéről, de arra még nem született tudományos magyarázat, hogy ez a helyzet mi-
ért felel meg a másik félnek. Talán a közös sérülések miatt – amit az egyik fél trauma 
okozta korai sebek gyógyulásának reményében tesz, a másiknak olyan reakciókra 
adhat lehetőséget, amelyek saját sérüléseire jelenthetnek gyógyírt. A legtöbb eset-
ben azonban sajnos a kollúzióban szereplő tagok traumáit nem hogy gyógyítaná, 
hanem kifejezetten elmélyíti a közös sérülésre alapozott kapcsolat, , ráadásul gátat 
szab a fejlődésnek, a továbblépésnek. A szerző saját kísérletben vizsgálta a nagy kor-
különbséggel élők és a kontrollcsoport kapcsolatainak dinamikáját. Megállapítha-
tóvá vált, hogy a nagy korkülönbséggel élők származási családjukról alkotott képe 
negatívabb, több terhelő hatás volt esetükben kimutatható, mint a kontrollcsoport 
tagjainál. 

Visszatérő motívumként rajzolódott ki a túlkorlátozó, de hideg anya képe, aki 
mellett a pár női tagja mindig alárendelt szerepet képviselt, melyet most, idősebb, 
ez által (is) dominánsabb férfipartnere mellett ismerős és biztonságot nyújtó atti-
tűdként továbbvihet. A szülőimágó képének társra történő kivetítése valószínű-
síthet szexuális problémákat, és az ilyen jellegű kapcsolatokban az erőviszonyok 
meglehetősen polarizáltak, mégis kimutathatóvá vált, hogy a vizsgált csoport tagjai 
elégedettebbek kapcsolataikban, mint a kontrollcsoport tagjai. A szerző szerint ez 
abból fakadhat, hogy mindkét fél kölcsönösen kielégíti a társ gyermekkori sebek-
ből fakadó szükségleteit, ezért a kapcsolat „megtámasztja” a sérült fiatalkori ént.

Heinz Orsolya, Mirnics Zsuzsanna és Szikriszt Éva közös tanulmányában a 
komplex művészeti pszichoterápiába nyújt betekintést, és felfedi annak jelentősé-
gét is. A jungi alapot továbbgondolva, mely szerint a psziché egy autonóm önsza-
bályozással rendelkező rendszer, az alkotás is a pszichés egyensúly visszaállítására 
használható eszköz lehet, mellyel saját tempónkban és saját tűréshatárunkon belül 
tudunk kapcsolatot teremteni tudattalanunkkal. Jung szerint ez utóbbira az alkotás 
folyamata a legalkalmasabb, melyben szimbólumok születnek. Ezek mindegyike 
túlmutat a személyes léten, melynek fájdalmai, problémái összekapcsolódnak em-
bertársaink, az emberiség terheivel a kollektív tudattalanban. A felmerülő szim-
bólumok új megközelítési módokat, megoldásokat hívnak elő. Maga a komplex 
művészeti terápia jungiánus alapokon működik, célja a „személyiségfejlődés sajátos 
állomásaihoz kötődő archetípusok szimbolikus megjelenítése”, tehát a „mestersé-
ges katarzisélmény létrehozása”, minek következtében a lélek dinamikája, a „külső 
és a belső világ közti mozgás” újraszerveződik. 

A művészeti terápia sokféle testet ölthet a különféle művészeti ágak nyomán ha-
ladva, és mindegyik formáját más szituációkra és problémákra lehet kiválóan, testre 
szabottan alkalmazni. A festés a külső és a belső világ összeillesztését segítheti elő, 
erőteljes színszimbolikával bír. Az agyag megmunkálása intenzív munkát kíván, 
így erőteljes, kezdetektől fogva jelen levő ösztönöket ébreszt bennünk. Fejleszti 
az intuíciót, elősegíti az énintegrációt. A ceruzarajz a kitartást, a türelmet és az al-
kalmazkodási képességet erősíti és fejleszti, a montázs pedig a hétköznapok által 

Orpheus Noster 2016 3 új.indd   152 2016.07.31.   12:20:21



VIII. évf. 2016/3. Recenzió – Fülöp–Mirnics–Vassányi (szerk.): Kapcsolatban – Istennel és emberrel...

153

VIII. évf. 2016/3.

gyakran előhívott helyzeteket idézi, amikor „hozott anyagból” gazdálkodva kell 
megoldani az adott szituációt, a meglévő körülmények között kell egyénre szabott 
megoldást találni. 

Jenei Dávid az identitással való kapcsolat, az idegenbe szakadtság, a hazátlanság 
és az emigráció meglehetősen aktuális kérdéskörét járja körül Melinda Nadj Abonji: 
Tauben fliegen auf c. munkája alapján. A regény egy saját hazájából kivándorolt csalá-
dot állít középpontba, mely sem új, választott országa polgáraként, sem elhagyott 
hazájában nem találja önmagát. A közösséghez való tartozás egyetlen lehetséges 
színtere ennél fogva a család, melynek szimbóluma a központi motívumként jelen 
levő Asztal, ahol a családtagok összegyűlnek esténként, megvitatják és megoldják 
közös problémáikat, megélik az összetartozás érzését. 

Jenei Dávid tanulmánya végigkalauzolja az olvasót a regényen az Asztal-motí-
vum követésével, részleteket kiemelve a műből és elemezve azokat. A Vajdaságból 
kivándorolt főszereplő család kétségbeesetten próbál beilleszkedni a svájci társada-
lomba, megküzdve az idegen-lét minden fizikai és pszichikai terhével, kihívásával. 
A család életében akkor következik be a nagy fordulat, amikor 13 év eltelte után 
végre átvehetik a tökéletes állapotban levő és kiváló elhelyezkedéssel bíró kávé-
zót, mely éppen a falu vasútállomása mellett található. A könyv egészében Ildikó, 
a család egyik lánya a narrátor, ennél a jelenetnél azonban úgy látszik, ő is kívülről, 
kívülállóként szemléli és ismerteti az asztalnál történő nagy bejelentést. Az asztal-
nál összegyűlő család szerepe az egység megteremtése, a „mi” nézőpont megvaló-
sulása, mely ettől a bejelentéstől kezdve megtörni látszik. A család eddig minden 
este összeült, együtt parodizálták a svájci gasztronómiát és nyelvet, ezáltal elhatá-
rolódtak az „idegentől”, és saját szigetet képeztek benne, ahol nem kényszerültek 
rá arra, hogy megfeleljenek az új kultúra kihívásainak, elvárásainak, beszélhettek 
anyanyelvükön, hiszen „nagyon kellemetlen állandóan izzadni, amikor az ember 
németül beszél”. 

Egy este azonban nem jön haza a család egyik lánya, az édesanya ideges, ag-
gódik. Valójában azonban aggodalmának fő oka nem a lánya biztonsága, hanem 
a hagyomány, az identitás megőrzésének egyetlen módja az idegenben, a családi 
asztal megbonthatatlanságának veszélybe kerülése. A fiatal nő már több szállal kö-
tődik új hazájához, ottani férfit választott, ezzel szakadék képződik a hozott és az 
új identitás között. A tanulmányból kiviláglik az idegenbe szakadás pszichológiai 
útvesztője, a köztes állapot, miszerint az otthon idegenné válik, az új pedig még 
idegen. Az egyik lánygyermek már ösztönösen felismerte, hogy a köztes állapot 
felőrli a lelket, döntött az új mellett. Testvére, amikor rápillant éppen megérkező 
húga „boldog és szép arcára”, már tudja, hogy neki is meg kell hoznia ezt a döntést. 
Minél közelebb kerül a bevándorló az új hazájához, annál távolabb kerül a régitől. 
A beilleszkedéshez dönteni kell az új identitás mellett, és ebben benne foglaltatik 
a nyelv, a nemzet, a kultúra és a tradíciók fel- és átvétele. A családi asztal a hátra-
hagyott Hazát szimbolizálja. A hátrahagyott Hazához való ragaszkodás idegenné 
tesz az idegenben. Nomi, a család egyik lánya, aki otthon szeretne lenni új országa 
többségi társadalmában, hátra kell, hogy hagyja a családi asztalt, szakítania kell a 
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régi Hazával, amit az szimbolizál. Ez az asszimiláció és az új identitás felvételének 
első lépcsőfoka. 

Bakos Áron az északi inuit kultúra transzcendenssel való kapcsolatáról ír, ami 
erősen összefügg a környezettel, illetve a zord természeti adottságokkal. Egy eszki-
mó számára valóban lehetségesnek tűnhet, hogy egy állat emberi formát ölt, vagy 
éppen fordítva. Második sarkalatos pontként azt említi, hogy az inuit hiedelem-
világban semmilyen teremtmény nem létezik „ex nihilo”, vagyis semmilyen most 
létező nem volt soha nem létező. Az élet különféle erők egyesülése, mely nem múlik 
el az egyén földi létének megszűnésével, hanem megvan a saját létezése, mely túl-
mutat az egyén létezésén. Példaként a neveket hozza fel a szerző: a neveket szemé-
lyek birtokolják, haláluk után is az marad a nevük, ami életükben. Később azonban 
új gyermek kapja meg ugyanazt a nevet, és azzal együtt az elhunyt némely tulaj-
donságát is. A gyermek akár a halott reinkarnációjának is tekinthető. A név tehát 
olyan szubsztancia, mely saját minőséggel bír, melyet esetenként egy emberi lény 
birtokol. Az inuit kultúrában az emberi és az állati minőség nem különül el élesen 
egymástól, hiszen az élet és a hiedelemvilág szerves és megbonthatatlan egységben 
fonódott össze a természettel. Az embernek és az állatnak is lelke van, mely egy 
öröktől fogva létező, de nem megsemmisíthetetlen szubsztancia, mely saját tulaj-
donságokkal és minőséggel bír. Az inuit éppen ezért mélyen tiszteli az elejtett vadat 
és a természet összes állatát és növényét, melyek elmúlásuk után a transzcendens 
természetbe térnek vissza, ami minden élet forrása.

Mirnics Zsuzsanna a nárcisztikus és borderline személyiségzavarok párkap-
csolati viselkedéséről ír tanulmányában, ennek kapcsán pedig a családon belüli 
erőszakról. Ez utóbbi és a személyiségzavar összefüggéseiről eddig nem született 
ugyan pontos statisztika, a szerző szerint azonban nem szabad alábecsülni a kér-
dés jelentőségét, hiszen a WHO adatai szerint a nők 23 százaléka érintett a pár-
kapcsolati erőszakban. A bántalmazó kapcsolatok azért is veszélyesek, mert meg-
szakításukkal sem ér véget a szenvedés: a szabaduló fél sorsa a szakítást követő 
első években nem megkönnyebbülés és biztonság, hanem fokozódó zaklatás és 
bántalmazás. 

A szerző korábbi kutatások alapján rámutat, hogy ha egy kapcsolat mindkét tag-
ja személyiségzavarral küzd, mindenképpen kölcsönösen megbetegítő, patológiás 
kötődés alakul ki, melynek hosszú és fájdalmas folyamata mentális és akár fizikai 
leépülésben végződik. Példaként a nárcisztikus és a borderline személy párkapcso-
latát említi, melyben az előbbi vágya a csodálat és az imádat kivívása, utóbbié pe-
dig többek között az áldozattá válás. Patológiás tulajdonságaikból fakadó tetteik 
dinamikus váltakozását és egymásra gyakorolt hatását a szerző Lachkar nyomán a 
„tánc”, a „dráma” és a „kötelék” fogalmakban foglalja össze. Az állandóan ismét-
lődő, mindkét fél személyiségzavarból fakadó reakciók összességéből, a táncból 
történő kilépéshez a két sérült félnek be kell látnia: gyermekkori hiányaik bepót-
lását nem szabad partnerüktől várniuk. A tanulmány további részeiben részletes 
betekintést nyújt a terapeuta szerepkörébe és abba, hogyan tud a segítő szakember 
kapcsolódni a sérült pácienshez, és hogyan kerülheti el a túlzott, nem egészséges 
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kötődést, illetve a terápián megjelenő pár szemében történő „közös ellenséggé vá-
lás” jelenségét.

A Grezsa Ferenc, Leindler Milán, Mirnics Zsuzsanna és Rózsa Sándor által pub-
likált tanulmány a droghasználatot állítja középpontba, pontosabban annak kap-
csolati rizikófaktorait. A serdülőkor kiemelt szerepet kap a vizsgálatban, hiszen a 
legtöbb káros szenvedély és függőség kialakulása, megalapozása erre az életfázisra 
tehető. Az írás rendkívül aktuális, hiszen mind a nemzetközi, mind a hazai sta-
tisztikák alapján kijelenthető, hogy a társadalom anómiás állapota nem fikció, ha-
nem valóság, és ennek egyik fokmérője, indikátora éppen a fiatalok szerfüggősége.  
A legutóbbi mérések szerint az amerikai serdülők közel egyharmada dohányzott, 
közel fele fogyasztott szeszes italt és húsz százalékuk marihuána fogyasztásával is 
élt a mintavételt megelőző egy hónapban. A magyar statisztikák is alátámasztják a 
drogfogyasztás mértékének növekedését a serdülő populációban. 

A fiatal szerfogyasztásának krónikussá válása abból fakad, hogy a deviáns visel-
kedés ezen formája tölti be a „megküzdés” funkcióját életében. A szerfogyasztás to-
vább mélyíti a mentális problémákat, melyekre a fiatal további, esetleg fokozottabb 
szerhasználattal reagál. Kijelenthető, hogy a probléma nem jár egyedül, hiszen azok 
a fiatalok, akiket drogproblémák miatt kezelnek, általában a deviáns viselkedés 
egyéb formáiban is érintettek. A mentális zavarok tehát nem csak kiváltó okként, 
hanem következményként is feltűnnek a droghasználat folyamatában. A családi élet 
és a kortárs csoportok gyakorolják a legnagyobb befolyást arra, hogy a gyermekből 
függőségekkel küzdő vagy egészséges serdülő, majd fiatal felnőtt válik. A szakiro-
dalom szerint azonban vannak olyanok, akik a nagyon nehéz és kedvezőtlen kö-
rülmények ellenére is „reziliensek”, tehát ellenállnak a függőségek kialakulásának, 
és egészségesek maradnak. A reziliencia azonban nem kivételes adottság, vagy a 
személyiség függvénye, sokkal inkább azon múlik, akad-e egy akár vékony, mégis 
erős szál, mely az egyént valamilyen jól működő, támogató kapcsolatba integrálja, 
vagy sem. Ha a kisszámú támogató rendszer jelen van, az egyén jobb eséllyel marad 
távol a krónikus szerfogyasztástól. Az ehhez hasonló protektív faktorokból több is 
rendelkezésre állhat, minél több összegződik, annál nagyobb az esély a kockázatos 
magatartás elkerülésére. 

A fiatal droghasználatának kapcsolati tényezői között a család és a kortárs cso-
portok szerepelnek. Kiemelten fontos tényező az előbbiek közül a szülő-gyermek 
viszony közelsége, ez alakítja például azt is, hogy az egyén az a szer kipróbálása 
után tartós fogyasztóvá válik-e, vagy sem. Az összetartó családi háttérrel rendel-
kező serdülők nagyobb jelentőséget tanúsítanak tanulmányaiknak, mely indirekt 
módon szintén gátolja a függőségek kialakulását, ahogy a támogató, elfogadó is-
kolai közösség is, mellyel a fiatal elégedett. A szülők nevelői attitűdjének végletes-
sége is fontos szerepet játszik a kérdésben: sem az erőszakos-tekintélyelvű, sem az 
elhanyagoló-normarendszert nélkülöző nevelés nem gyakorol pozitív hatást a fiatal 
addikciók általi veszélyeztetettségére. A kortárs csoportok befolyásoló szerepével 
kapcsolatos legfontosabb megállapítások alátámasztják az előttünk élt generációk 
hétköznapi tapasztalatát: ha a gyermek alkohol- és drogfogyasztó fiatalokkal barát-
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kozik, vagy olyanokkal, akik szimpatizálnak az addiktív létformával, könnyebben 
válik függővé. Ha azonban gyermekünk legjobb barátja vagy közeli társasága elítéli 
a drog- és alkoholhasználatot, ez a tényező kiváló védőfaktorként fog funkcionálni 
a függővé válás veszélyeivel szemben.

Christopher Marlowe és Shakespeare egymásra gyakorolt hatását számos iroda-
lomtudós kutatta és kutatja ma is, mely különösen Marlowe: A máltai zsidó (1589-
90) és Shakespeare: A velencei kalmár (valószínűleg 1595-97 között) című művének 
hasonlóságaiban öltött testet. Több kutató állítja, hogy Shakespeare Marlowe fő-
szereplőjéből, a gátlástalan, szinte ördögi Barabásból merítette saját karakterét, 
Shylock-ot, tehát azt, hogy a drámaíró ikon gyakorlatilag lemásolta kortársa negatív 
hősét. Nádasdi Nóra arra vállalkozik tanulmányában, hogy a szóban forgó karak-
terek különbségének kiemelésével alátámassza álláspontját, miszerint Shakespeare 
nem saját ötlet híján és nem egyszerű átemeléssel adaptálta Barabás karakterét, ha-
nem „kreatív forrásként” használta Marlowe alkotását. 

Barabás karaktere szinte maga az ördög, megrögzött bűnöző és érzéketlen soro-
zatgyilkos, ki a kezdetektől fogva csak a borzalmas tettek kitervelésében és a vagyon 
öncélú felhalmozásában leli örömét, miközben ő szinte aszketikus nélkülözésben 
éli mindennapjait. A Máltai zsidó 2012-es filmes adaptációjának rendezője Barabás 
személyiségét egyenesen Hannibal Lecterhez hasonlította. Marlowe főhőse min-
dent elpusztít, ami körülveszi, és a végén önmaga ellen fordul. Kiszámíthatatlan, 
gátlástalan, irracionális és erőszakos, valódi pszichopata. Ezzel szemben Shylock 
nem eredendően gonosz, van szíve kaftánja alatt, csak megkeményedett. Látóte-
rének fokozatos beszűkülése és szívének szklerózisa (ld. Fabiny Tibor) „unfeeling 
man”-né teszi (Gratiano szavaival élve), megkeményíti önmagát, ez okozza vesz-
tét és vezet el a kényszerített áttéréshez és vagyonelkobzáshoz. Az utóbbi kettőből 
Shylock meglepő módon a másodikat nehezményezi jobban: anyagi javait saját ma-
gával azonosítja, önmaga értékét azok fényében képes csak mérni. 

A pszichoterápia és a spirituális fejlődés összekapcsolódásáról, összekapcsol-
hatóságáról ír Mirnics Zsuzsa tanulmányában, melyben Ken Wilber, az integ-
rálpszichológiai iskola alapítójának munkásságát mutatja be. A wilberi felfogás 
összekapcsolja a lelki és spirituális fejlődés folyamatát, alapként a realitás négy 
dimenzióját használja, a szubjektív (én), az interszubjektív (mi), az objektív (az), 
és az interobjektív (azok) negyedeket, a „Szellem négy arcát”. A különféle kul-
túrák egymástól eltérő módon súlyozzák ezeket a dimenziókat, Nyugaton pl. az 
objektivitás, Kelet felé haladva egyre inkább a szubjektív élmények állnak a kö-
zéppontban. 

Egy személyen belül egyszerre zajlik a fejlődés minden negyedben, egymással 
párhuzamosan, de nem feltétlenül minden fejlődési vonalon egyszerre, hiszen azok 
egymástól viszonylag függetlenek. Wilber szerint az egyéni fejlődés leginkább egy 
létrával hasonlítható össze (ld. létra-modell), melynek valamennyi lépcsőfokán 
más világkép jelenik meg, mely magában foglalja az előzőek tapasztalatait. A mászó 
súlypontja ugyan egy meghatározható fokon található, de a személyiségfejlődésé-
ben folyamatosan létezik egy ennél feljebb, illetve lejjebb levő pont. Egyik tarto-
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mányban tehát lehetünk fejlettebbek, miközben egy másikban esetleg a személyi-
ségfejlődés létrájának még egy alsóbb fokán állunk. Ez utóbbi területekhez az alsó 
személyiségfejlődési szinteknek megfelelő terápiás módszerek, pl. a pszichoanalízis 
használhatóak, a felső, spirituális lépcsőkhöz a jóga, és egyéb meditatív módszerek 
alkalmazásával nyerhetünk hozzáférést. 

Az egyén (szelf) élete során tehát különböző tudatállapotokba kerül, melyek a 
halállal megszűnnek. A tér azonban, melyben ezek a tudatállapot-változások meg-
történnek, örök, tartós és állandó. Wilber ezt nevezi Szellemnek, Istennek. Arra is 
rámutat, hogy a létra felsőbb, spirituális fokait kevesen érik csak el, ugyanis annak 
előfeltétele a szelf sérüléseinek, leszakadásainak orvoslása. Ezek a sérülések, patoló-
giás elváltozások ugyanis az egyént a személyiségfejlődés alacsonyabb fokozataihoz 
láncolják. A vízió-logikai szint a fejlődés csúcsa, ahol a gondolkodás, a világnézet, a 
moralitás és az értékítélet is metamorfózison megy keresztül. Legfontosabb ismér-
vei a magas szintű empátia, a helyesen értelmezett intuíció, a tapasztalati gondolko-
dás, az „itt és most”-ban való teljes jelenlét.

A KRE BTK Dékánja, Sepsi Enikő francia nyelvű tanulmányában az Én nélkü-
li színház válfajait elemzi Valère Novarina és Pilinszky János művei alapján. Sepsi 
Enikő szerint Pilinszky költészetének deperszonalizációs tendenciája hatott a neves 
francia drámaíróra és rendezőre, Novarinára. Novarina a filológiától és a filozófiá-
tól indult el a színházművészet felé, ahol A. Artaud, R. Wilson és J. Grotowski inspi-
rálták. E teoretikusok hatására a líraiság színháza – artaud-i kifejezéssel élve: a „tér-
beli költészet” – koncepciója felé mozdult el. Sepsi Enikő Derrida re-prezentáció-
fogalmára utalva elemzi Artaud Demeure fragile (Törékeny hajlék) c. írását, melynek 
témája a színész passzivitása a felnyíló jelenben. A színész e felfogás szerint a terem-
tő Ige utánzója, aki tulajdonképpen a testével imádkozik.

A szerző ezen a ponton, az ima kapcsán tér rá Pilinszky költészetének elemzé-
sére, valamint a Pilinszky színháza és Novarina színháza közötti összefüggésekre. 
Ezeket az összefüggéseket Alain és Simone Weil gondolatvilágán keresztülhúzó-
dóként mutatja be. Weil és Pilinszky világában közös elemnek az „énnélküli” írás-
mód látszik, de Pilinszky dramaturgiája általában sokat vesz át a korabeli francia 
színházi elmélettől és gyakorlattól. A legfontosabb közös motívum az „énnélküli” 
írásmódon kívül a szakralizálásra, ritualizásra való hajlam – ez köti össze különösen 
Pilinszky és Novarina művészetét.

Bonácz Ágnes John Donne 10. szonettjét elemzi tanulmányában az isteni kegye-
lem szempontjából. Az egyértelműen vallásos szöveg elemzésével számos kutató 
foglalkozott már, mégis maradtak kétségek és homályos, megválaszolatlan kérdé-
sek a mű jelentésével, üzenetével kapcsolatban. Bonácz rámutat, hogy a bibliai uta-
lásokkal, szinte apokaliptikus képekkel teli szöveg azt sugallja, hogy a beszélőben 
mélyen gyökerezik a szakrális megértése és átélése, illetve saját létének végességé-
nek felfogása. A szerző megváltásért, egyfajta páli, minden eddigit eltörlő tapasz-
talásért esedezik, hiszen az isteni kegyelem eléréséhez vezető út első lépése eddigi, 
bűnre vezető életének végső eltörlése, önmaga destrukciója. Ezért a destrukcióért 
könyörög Istenhez szinte bénultan, mintha önmagából fakadó ereje kevés lenne 
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ahhoz, hogy eltörölje régi világát, mely előfeltétele annak, hogy a kozmoszt teljes 
szakralitásának fényében láthassa, érthesse, tapasztalhassa. 

A művel kapcsolatos korábbi interpretációkban felmerült Aquinói Szt. Tamás te-
ológiájának befolyása is, ahogy az anglikán reggeli imát és Donne katolikus hátterét 
is emlegették magyarázatként a mű sajátos Szentháromság-értelmezésére. Donne 
beszélője paradoxonnal teli, személyisége önmaga tehetetlenségének áldozatává 
vált: képtelennek érzi magát arra, hogy tegyen a saját üdvözüléséért, hogy megtisz-
títsa lelkét a bűnöktől. Ez a reménytelenség lehet a magyarázat a szonett zaklatott, 
erőszakos képekkel tarkított hangnemére.

Vassányi Miklós teológiai vizekre evez Hitvalló Szt. Maximos: A Miatyánk rövid 
magyarázata c. műve alapján, mely a kora-középkorban élt bizánci szerzetes atya 
etikájának összefoglalása. Szt. Maximos felfogása szerint az erényesség legnagyobb 
ellenségei a megkívánás, melyből a második, az indulat fakad, és a lelki fellobbanás 
a harmadik, amit az érzéki megkívánás vált ki. A legfontosabb feladat tehát ez utób-
bi kigyomlálása, melynek sikeressége esetén érhető el az eszményi morális attitűd, 
a szelídség. A szelídség a túlzás és a túl kevés közötti arany középút, mely elvezet 
az indulatmentességhez, Evagrios Pontikos etikai célfogalmához, az apatheiához.  
A szelídség és az indulatmentesség pedig alapfeltétele annak, hogy a racionalitás ál-
lapota megvalósuljon, mely már az indulatoktól, testi gyönyörök okozta rabságból 
szabadult személy sajátja lehet csak, ebben az állapotban válik csak észlelhetővé a 
tisztán szellemi valóság. Az erényesség ilyen magas fokú gyakorlása és birtoklása 
felszabadítja az egyént a test, az anyagi világ rablánca alól.

Az Istennel történő egyesülés kulcsa maga az értelem, a lélek ennek rendelő-
dik alá. Az értelmet pedig a kolostorban szerzett és meditatív módon feldolgozott 
tapasztalatok alapján lehet istenalakúvá változtatni, ami nem más, mint a theósis ál-
lapotához vezető kapu. Lényegi elem még a szerzetes atya teológiájában a megbo-
csátás intézménye, mely csak az apatheia állapotában lehetséges, ugyanis ebben már 
mentes a személy mindenféle haragtól és indulattól, ennek következtében pedig 
belátta, hogy erkölcsileg tökéletlen, tehát emberi, és nem isteni természetű. Így má-
soktól sem várja el azt, amit maga sem tud elérni, a morális tökéletességet. A meg-
bocsátás pedig az egyetlen út, amin eljuthatunk az isteni megbocsátás kegyelméhez 
és a túlvilági üdvösséghez. Vassányi szerint Szt. Maximos a tárgyalt műben éppen a 
keresztény tanítás és értékrend lényegét dolgozta fel, miszerint az emberi természet 
legfontosabb teendője az embertárs iránti megbocsátás.
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