
1472019 – 2  SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  

„…akképpen az ember élesíti az ő barátjának 
orcáját” – mondja a bölcs Salamon. Igaza van, 
s Károli (ismét) nehezen érthetőbben, de pon-
tosabban adja vissza az eredeti gondolatot. 
Merthogy tényleg arról van szó, ahogy a leg-
újabb fordítás elénk adja, hogy „egyik ember 
formálja a másikat”, de ebben a formálásban 
különösen fontos a személyes jelenlét, a szem-
től-szembe interakció. Sokszor néztem édes-
apámat, ahogy egyik késsel élezte a másikat, 
s erről az igéről mindig ez a kép villan be, az 
a szikrázó sercegés, ami a két vas egymásnak 
feszülésekor keletkezik, miközben leválasztják 
egymásról a felesleget, hogy mindkettő céljá-
nak megfelelőbb legyen.

Valami efféle élménye van az embernek 
egy jó konferencián is. Persze az efféle együtt-
létekről inkább a végeérhetetlen előadások, 
nagy csúszások, híg és langyos kávék, kötele-
ző kultúrprogramok és az egészből megma-
radó hatalmas fáradtság jut az ember eszébe, 
de vannak azért olyan „kegyelmi pillanatok”, 
amikor a fáradtság ellenére azt érzi, hogy egy 
konferencián az őszinte és leplezetlen – mert 
erre is utal az igében az „orca” – előadások és 
a sistergő-szikrázó viták egy irányba húztak, és 
élesedett a látása, jobban, komplexebben érti a 
világ egyik-másik részletét.

Jól esik azt hinnem, hogy nem a szerve-
zői elfogultságom szólal meg, amikor azt állí-
tom, hogy a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémián immáron negyedik alkalommal 
megrendezett Református kegyesség konfe-
rencia ilyen „kegyelmi pillanatok” sorozata, 
s az idei, melynek központi témája a trauma 
fogalma, illetve jelensége volt, különösen is 
ilyen érzést hagyott bennem. Traumáknak leg-
egyszerűbben az olyan helyzeteket tekintjük, 
melyek után az egyéni vagy közösségi életünk 
nem folytatható úgy, mint „azelőtt”. Az utób-
bi időben felfutó trauma-elméletek – sokszor 
egymással is vitázva – megkülönböztetik egy-
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mástól az egyéni és a közösségi vagy kulturális traumákat. A személyes traumák min-
dig személyes tapasztalatokból, átélésekből táplálkoznak, és sokszor az elhallgatás, a 
kibeszélhetetlenség, vagyis a „magunkba zárás” jellemző rájuk. Ezeknek a traumák-
nak a gyógyulásához nagyon fontos, hogy „kívülre tudjuk azokat helyezni”, ki- vagy 
el tudjuk mondani, s ne a jelenünk, hanem a múltunk részei legyenek. A kulturá-
lis traumákkal kapcsolatosan ezzel szemben többnyire nincsen saját tapasztalatunk, 
hanem egy közösség részévé válva megtanuljuk a közösségünk múltjának egy-egy 
eseményét traumaként értelmezni. Ezek a traumák többnyire a róluk szóló közös-
ségi elbeszéléseken keresztül öröklődnek, s az elbeszélések tartalmát átélhetővé tevő 
rítusok – például a nemzeti ünnepek „történelmi műsorai” – teszik azokat egyrészt a 
jelenünk részévé, másrészt olyan érzelmeket keltenek fel bennünk, melyek a trauma 
átélésének érzését keltik.

Ez így persze nagyon elméleti. A konferencia egyik legfontosabb hozadéka vi-
szont az volt, hogy ezt a két elemzési szempontot közös perspektívába rendezve 
több, a református azonosságtudatunkat meghatározó történeti – vagy inkább annak 
tekintett, de kibeszéletlensége miatt a jelenünket is alapjaiban befolyásoló – trauma 
elemzésén keresztül mutatott rá szoros összefüggésükre. Tanulságos például az, hogy 
hol, hogyan, milyen körülmények között és milyen transzformációkon keresztül vá-
lik a gályarabság – eredetileg személyesen keveseket érintő – traumája a református 
azonosságtudat egyik meghatározó elemévé. Ugyanígy fontos Mohács és Trianon 
vagy a kommunista hatalomátvételt követő egyházellenes intézkedések traumaként 
történő értelmezésének hasonlóságait és különbségeit összevetni, hiszen ezek alapján 
kirajzolódhat egy a mi közösségünkre jellemző helyzetértelmezési, illetve traumake-
zelési modell, ami akár mintaként szolgálhat számunkra, vagy a segítségével értel-
mezni lehet aktuális problémáinkat. A történeti szempontú problémafelvetéseket a 
pszichológiai, teológiai és művészeti megközelítések pedig tovább gazdagították-éle-
sítették. Erről azonban a Kegyesség tanulmányok című online folyóiratunk következő 
számaiban lehet majd bővebben olvasni.
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