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ME.fotográﬁa
Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület
sajtófotó-archívumából származó fényképekkel illusztráltuk.
A kommunista rendszer idején készült felvételek közül azokat
választottuk ki a 2017/4-es ME.dok számára, amelyek erdőket, fákat, parkokat
mutatnak be hangulatos, dokumentumértékű felvételeken.
A képaláírásokban a http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/
weboldalon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben
nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Viszont
sok esetben, sajnos, még nem sikerült visszakeresni a fotók metaadatait.
A teljes gyűjteményről a Tibori Szabó Zoltán által írt, a
ME.dok 2016/1-es számában közölt tanulmány (A kolozsvári Minerva
sajtófotó archívuma) szolgál részletesebb információkkal.

Tarnica, 1988

4

Bevezető
A ME.dok újabb számát szenteli ismét az egyházi, egyházközeli sajtónak. Ezúttal nemcsak sajtótörténet kapott benne helyet, hanem a jelen, a működő, alakuló média valósága is: a református kezdeményezésből született közösségi rádió, az Agnus a maga napi valóságában megjelenik. Az egyházi, felekezeti sajtótörténeti írások között – Erdély felekezeti sokszínűségére tekintettel – megjelennek a katolikus és protestáns médiatörténeti reflexiók, kevéssé ismert korszakok, kiadványok, elfelejtett
vagy nem eléggé értékelt szerzők, közlemények ismerhetőek meg a tanulmányokból. Helyet kapott György Ferenc tordai katolikus plébános helytörténeti kutatásának eredménye is, a szerző a helyi világi sajtónak a felekezeti életre, kifejezetten a katolikus kisebbség tevékenységére, a plébániai történésekre, a helyi kulturális életben betöltött szerepére vonatkozó közlései alapján mutat be egy szeletet elődei életéből. E lapszámot
kiegészíti és lezárja Balázs Géza Az álom és a média című, a lapszám fő
tematikájától eltérő, nagyon érdekes tanulmánya. Itt a szerző a film, gondolkodás és álom összefüggéseit vizsgálja, az álomesemény-álomemlék
érzékelése és elbeszélése, valamint az álom és a film közötti kapcsolatot
elemzi. Mindezen elméleti megfontolásai mellé példákat is hoz napi kulturális (azon belül mediális) álombeli hatásokra, ugyanakkor hipotéziseket is megfogalmaz az álmokban látott események színvilága kapcsán.
Összességében elmondható, hogy ez a lapszám, bár hangsúlyai egyértelműek, mégsem egyoldalú, a média világa a maga hullámzó sokszínűségében jelenik meg, egyrészt olvasásra invitálva, másrészt a potenciális
kutatókat munkára ösztönözve.
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Hitbuzgalmi írások a dualizmuskori erdélyi egyházmegye római
katolikus sajtójában
C

R

A szerző 2002-ben végezte a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia és
Bölcsészkarán. Doktori dolgozatát (A hitélet, a kultúra és a társadalom reprezentációja a dualizmuskori erdélyi
egyházmegye sajtójában). 2016 szeptemberében védte meg ugyanott.
Abstract (Devotional Literature in the Rewiews of the Transylvanian Roman-Catholic Diocese
between 1867–1918) Pope Leo XIII announced a program-like battle against liberalism at the end of the 19th
century. He created and promoted associations which were entitled to create a literature that could protect the
Church from liberals attacks and to educate conscious Catholic believers. The Transylvanian diocese was also
reacting this call: in its diﬀerent newspapers and journals continuously appeared the poems, novels and other
shorter texts that were fulfilling the requirements. This study is analysing the viewpoint of Catholic critique,
giving an insight into the more important devotional texts with a special attention to the poems of Csiszér János.
Keywords Leo XIII, Austro-Hungarian Monarchy, Catholic associations, Transylvanian diocese, Catholic
cricique, devotional journalss, devotional texts, Csiszér János priest-poet

Rezumat (Literatura devoţională în revistele Diecezei Romano-Catolice din Transilvania
din perioada 1867–1918)
În partea doua a secolului 19. papa Leo XIII a început un adevărat război împotriva liberalismului.
A iniţiat asociaţii, de la care a cerut ca să creeze o literatură, care să apere Bisrica de atacurile
cercurilor liberale şi educă un public conştent catolic. În dieceza romano-catolică din Transilvania
revistele catolice au publicat poezii, proză, eseuri care corespundeau acestei cerinţe. Articolul
analizează cele mai importante texte de acest gen ale revistelor respective din perspectivă critică.
Se ocupă mai cu seamă de poeziile preotului-poet János Csiszér.
Cuvinte cheie literarură devoțională, presă catolică, Eparhia Romano-Catolică din Transilvania,
Monarhia Austro-Ungară, 1867–1918, papa Leo al XIII-lea, preotul poet Csiszér János

Csonta Réka, magyartanár / teacher of Hungarian language and literature
Halmi Telepi Általános Iskola, Vecsés, Magyarország /
Halmi Telepi Grade School, Vecsés, Hungary
csonta.reka@gmail.com

„A bajok forrása abban rejlik, hogy sokakban megfogyatkozott a hit
világa, a szeretet tüze kialvóban van, nem csoda, ha az emberek legnagyobb része önző a mások rovására, ha türelmetlen a bajokban, szenvedésekben, és nincs, ami megnyugvást csepegtessen a meghasonlás veszélyes lejtőjére jutott lelkeknek3 − kesereg a Szent Ferenc Hírnöke cikkírója
korának erkölcsi állapota felett.
A 19. század második felének magyar katolikus sajtójában a liberalizmussal szembeni harcban a szépirodalmi alkotások szerepeltetése
legalább olyan súllyal esik latba, mint a hitvédelmi írásoké. Sőt, nem
7
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egy megnyilatkozás szerint ezekkel egyenlő mértékű szerepet tulajdonít az egyház a szépirodalomnak. A nőnevelést, amelynek célja a nőben magasztos érzelmeket kelteni, fennkölt gondolatokat és erős akaratot ébreszteni, színvonalas irodalom olvastatása nélkül egyenesen lehetetlennek tartja. 1871-ben az Egyházi és Iskolai Hetilap 18. száma így
festi a helyzetet: „mindaddig, míg a magyar nők a németekhez legalább
hasonlólag nem ismerik, és nem pártolják nemzetök irodalmát, addig a
nemzet geniusa a hazában szomorúan járand körül”.4 A jó szellemű tárcanovellák, költemények, folytatásos regények iránt való igény az első
erdélyi katolikus folyóirat megindulásától a korszak összes sajtótermékén kimutatható. Ezekkel főként az alacsonyan iskolázott vidéki lakosság vallásos érzelmeire próbál hatni a program, a művelt közönséget inkább a tudományos igényű apologetikai cikkekkel térítgeti vissza az egyházba. Intézményi szinten ez leginkább a Szent István Társulat azon kezdeményezésében ragadható meg, amely Népiratkák címmel 1886 és 1919
között 329 füzetes kiadványt jelentetett meg a vidéki hívek számára. A
Közművelődés a sorozat megindulása előtt is kínált ilyen jellegű olvasmányokat.
A századvég nagy egyházpolitikai vitáinak lecsengése után a Szent
Ferenc Hírnöke tanúsága szerint a hitvédelmi cikkek egyre kevésbé kötődnek valamely konkrét közéleti eseményhez, létrejöttüket inkább a liberalizmus mindennapos megnyilvánulásai motiválják, valamint XIII.
Leó pápa evangelizációs programja, amely a hit megújítását és a világ
rekrisztianizációját a laikusok részvételével képzelte el. Ennek szellemében fogant 1903-ban Trefán Leonárd harmadrendi folyóirata, illetve az
Erdélyi Oltáregyesületi Lap Soóthy Gyula szerkesztésében, amelyek sajátos részcélokkal törekedtek a nagy cél felé: minél több bátor, hitvalló katolikust nevelni.
A hitbuzgalmi írások óvakodnak a közélet konkrétumaihoz kötni
gondolataikat, és általában a vidéki hívők számára, didaktikus, moralizáló stílusban írnak. Tanítást fogalmaznak meg, szövegtanilag felhívó funkciójú (agitációs) szövegek, amelyek a szentmisén és a katekézisen
való részvételre, a szentségek gyakori vételére, a parancsolatok megtartására buzdítanak. Műfajilag sem sorolható mindegyikük egyértelműen
valamely kategóriába: legtöbbször szónoki szövegek, prédikációk, de esetenként az irodalmi műfajok jellemzőit is produkálják. Ennélfogva a katolikus irodalomszemlélet körvonalazásában is szerepük van. Szépirodalmi formákban megjelenő, magukat költeményként, rajzként, elbeszélésként kínáló szövegek nagyon korán megjelennek az elemzett lapokban. Megjelenésüknek, ahogyan a többi cikk felvételének, célja van: az
evangelizálás hatékonyságának fokozása. Ezt leghamarabb 1868-ban az
Egyházi és Iskolai Hetilapban fogalmazza meg a szerkesztő: „Az egyházi
szépirodalom és költészet igen hathatós erővel bírván a vallásos érzületnek úgy beoltására, mint fölébresztésére és emelésére, azért a fennebbi két
versezet tisztelt szerzőit, valamint többi munkatársainkat, kik erre hajlamot éreznek, felkérjük az enemű közreműködésre”. Ettől kezdve mind a
közreműködés, mind ennek reflexiója folyamatosnak tekinthető.
8
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Az alábbi alfejezetben az elemzett lapok szépirodalmi anyagát tekintem át a katolikus kritika nézőpontjából. Mivel mindegyik lap közölt
ilyen jellegű szövegeket, esetenként nagy tartalmi átfedésekkel, ezért
szükséges a válogatás. A két legnagyobb egyházmegyei kiadványt, a Közművelődést és a Szent Ferenc Hírnökét választottam, amelyek egy-egy
költőjének verseit elemzem.
Az egyház irodalomértelmezése
A katolikus kritika a kor hivatalos kritikájához hasonlóan az irodalom változó szerepeivel nem tud mit kezdeni. Számára a műalkotásnak
mindenkori feladata az ideálok felmutatása, a szépség és igazság megfogalmazása, konklúziók levonása. És mivel a korabeli szépirodalom ettől
egyre nyilvánvalóbb módon kezd távolodni, az egyházi lapok vagy egyszerűen tudomást sem vesznek az új irányzatokról és alkotókról, vagy a
liberalizmus vadhajtásaiként tárgyalják őket, óva intve a híveket a velük
való találkozástól. Visszatérő gondolatuk, hogy ezek rombolják a lelket,
az olvasóban zavart keltenek és elégedetlenséget szülnek, ezért nemcsak
nem ajánlja a hívőknek olvasásra, hanem felszólítja őket, hogy bojkottálják az ilyen termékek megjelenését – azaz ne vásárolják meg őket.
Különösen az erkölcsi rossz feldolgozási formáit kifogásolják,
amelynek elterjedése épp a vizsgált korszakra esik. A század második felében igen erőteljes érdeklődés kezd mutatkozni az irodalomban az emberi természet rosszasága iránt. Oka a kor természet- és társadalomtudományos felfedezéseiben is keresendő: a létrejön a pszichológia és a szociológia mint tudomány, melyek szerint az ember nem megismerhető, sorsát öröklött tulajdonságai és a körülményei teljesen befolyásolják (biológiai és pszichológiai szempontból determinált), így a szabad akarata is
megkérdőjelezhető. A városiasodás, a kivándorlás, a tanulás új útjainak
megnyílása új identitásokat és új problémákat szül, amelyeknek egészen
sokáig csak külső szemlélője az egyházi vezetés. Sok esetben ezek szépirodalmi megjelenítését múlékony divatnak, nagyvárosi hóbortnak tartja a hivatalos és az egyházi kritika. Utóbbinak válasza ezekre, hogy a hit
megélése, az Istennel való eleven kapcsolat, a tiszta lelkiismeret minden
bajra gyógyír: az elidegenedés, az ember megismerhetetlensége nem tételeződik problémaként a kor teológiai gondolkodásában. Rónay László
Harcok az új „világnézlet” körül című tanulmányában (2005) részletesen
elemezte a korszak (1890–1920) katolikus irodalomfelfogását a vezető folyóiratok vonatkozó írásai alapján AKatholikus Szemle, a Magyar Szemle, a Magyar Kultúra hasábjain egy olyan irodalomeszményt lát kibontakozni, amely a művészi leleményt mindenkor alárendeli a hitkérdéseknek6, a szövegeket irodalmon kívüli szempontok szerint ítéli meg, erőteljesen kifogásolja a rossz szépirodalmi megjelenését. Az olvasói horizont
ilyetén való beszűkülésének eredményeként a korszak katolikus irodalmi folyóiratai az első világháború végéig egyszerűen nem vesznek tudomást a kortárs magyar irodalom élvonalbeli alkotóiról. 7
A művészet és benne az irodalom célját egy meghaladott nézőpontból értelmezi,
mely szerint az lenne a feladata, hogy könnyítse az élet terheit, szépsé9
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get kínáljon, miközben a „világi” kortárs szépirodalom egyes alkotói már
azon is túljutottak, hogy pusztán ábrázolják a valóságot: csak megsejtetni akarják a bonyolult belső összefüggéseket. A katolikus szépirodalom
segítséget akar nyújtani a teremtés nagy rendjéhez való visszatérésben,
nem vesz tudomást a világ töredezettségről, amely ezt meggátolja.
Mivel ebben a gondolkodásban a művészi szöveg sohasem öncélú, hanem alárendelődik az evangelizálás magasabbrendű céljának, ezért ez az
irodalom olyan termékeket produkál, amelyek értékét csak ennek fényében lehet meghatározni. Legjellemzőbb példái az erkölcsös életre buzdító tanköltemények és didaktikus elbeszélések, félreérthetetlen tanulsággal.
A kritikai lapok és a katolikus irodalom tudnak egymásról, de érintkezésük pusztán kölcsönös marakodás, esetleg az agyonhallgatás, azaz a katolikus irodalom figyelmen kívül hagyása. A katolikus kritika mindent elvet,
ami nem hirdeti magáról az egyházias jelleget, a másik oldal pedig ugyanezért lenézi ezt. A közeledés csak a két világháború között kezdődik el, elsősorban Sík Sándor munkássága nyomán, aki kitágítja a katolikus irodalom
fogalomkörét, újrafogalmazza céljait8. Az ő költői és elméletírói munkássága nagymértékben hozzájárul ennek az irodalomnak a nagykorúsodásához,
amelynek a huszadik században olyan munkásai születnek mint Babits Mihály, Mécs László, Puszta Sándor vagy Pilinszky János.
Irodalomkritika
A költemények és a különféle rövidprózai alkotások mellett a könyvajánlók, a kritikai tanulmányok, pályázati kiértékelők, írói nekrológok árulkodnak az erdélyi egyházmegyei sajtó irodalomszemléletéről.
Ez utóbbiak talán még hatékonyabban is, mert itt tételesen is megfogalmazódnak azok az elvárások, amelyeket a szerkesztők (megrendelők) az
egyes irodalmi szövegekkel szemben támasztottak. A feldolgozott sajtótermékek közt kritikai folyóirat, amely valamiféle egységes, mértékadó
szemléletet tükrözne, nincs, viszonyítási pontért fővárosi orgánumokhoz, a Katholikus Szemle (1887–1944) és az Élet című folyóiratokhoz kell
fordulnunk. A Szemle a Szent István Társulat tudományos és irodalmi
folyóirata, amely előbb negyedévenként, majd havonta jelent meg. Megjelenése majdnem teljesen átfogja a dualizmus korát, ezért észrevételei
meghatározóak számunkra. Az Élet című szépirodalmi és kritikai képes hetilapot (1909–1944) afféle ellen-Nyugatként szerkesztették, azzal
a céllal, hogy alternatívát kínáljon a századelő dekadens életérzést sugárzó irodalmának a nemzeti és a vallásos szempont érvényesítésével.
(Korszakunk végén, 1912-ben indul a jezsuita Magyar Kultúra, amelynek szempontjai már a következő korszakot határozzák meg, így ezzel itt
nem foglalkozunk.) Mindkét folyóirat kritikai anyagát feldolgozták már,
ezért itt annyi feladatunk lehet, hogy megnézzük a vizsgált lapokban
ezeknek az elveknek (a tételes hit elsődleges, a nemzeti érzést ábrázolni kell, az erkölcsi rossz öncélú ábrázolása zsákutca, a mű a rossz elleni harc eszköze)10a recepcióját. Az első erdélyi egyházmegyei katolikus
folyóirat, amely rendszeresen közöl szépirodalmi anyagot és reflektál is
10

HISTÓRIA

erre a tevékenységre, a Közművelődés. A Kalazantinum pedig az egyetlen lap a dualizmus korában, amely kritikai tanulmányokat is megjelentet, ezért itt e kettőnek az írásait vizsgáljuk meg.
A mértékadó kritikai megnyilatkozások szerint az irodalom feladata
a hitre nevelés, a vallásos világkép terjesztése, ezért elfogadhatatlannak
tart minden olyan szöveget, amely ennek nem felel meg, esetleg ezt tagadja. A Közművelődés legkorábbi pályázati felhívásának már a – A költészet kritikája tudományos, bölcsészeti, valláserkölcsi, társadalmi és népéleti szempontból – meggyőzően illusztrálja ezt az elvárást. A pályázókat
arra hívja, hogy a kortárs költészetet négy tudományág szempontjai szerint értékeljék (a népéleti szempont néprajzként, esetleg szociológiaként
lenne ma értelmezhető). Azaz olyant kéretnek számon a verseken, amelyek természetüknél fogva nincsenek, nem lehetnek bennük.
A történelmi események irodalmi reprezentációja egy másik sarkpontja a katolikus irodalomértelmezésnek. Ez azt várja el, hogy a szövegek fényképszerűen visszaadják az eseményeket, a művész egyéni értelmezéséből fakadó esetleges változtatásokat megengedhetetlennek tartja.
A Kalazantinum cikkírója Madách Tragédiáját elemzi ebből a szempontból, és tételesen kimutatja rajta a csúsztatásokat. Az erkölcsi rossz feldolgozása a legnehezebb feladata ennek a kritikának.
A korszak tele van feszültséggel, megdőlt a mindenhatónak hitt tudomány mítosza, megjelenik az elidegenedett, magára maradott városi
ember típusa az irodalomban, de katolikus kritika erről nem akar tudomást venni. Szereplőit az erkölcsi jó és rossz irodalmon kívüli szempontja alapján alkotja vagy ítéli meg. Az elemzések olyasmiken merengenek, hogy mennyire bűnös Bánk bán. Mikszáth nagyregénye, a Különös házasság azért válik az egyházi közbeszéd tárgyává, mert Dőry báró
és Szucsinka plébános éles kritikával megrajzolt alakját egyházellenes
támadásként értelmezték. A Közművelődésben némi következetlenséggel
ennek a recepciós álláspontnak az ellenkezőjét is megtaláljuk. 1904. május 4-én a Közművelődésben Jókai Mór halálára vezércikk jelenik meg. A
szerző nagyrabecsüléssel, majdnem áhítattal beszél a jeles férfiúról, pedig annak regényeiből kibontakozó erkölcsi világkép a legkevésbé sem
szigorúan katolikus, s ez más szerzőknél az első számú kritérium a katolikus kritika számára. Jókainak mégis elnézi a cikkíró Tímár Mihály és
Noémi házasságon kívüli szerelmét, mert akkora közmegbecsülésnek örvendett a nagy mesemondó, hogy nem lett volna okos dolog szembemenni ezzel. Jókai protestantizmusa sem zavarja a szerzőt, pedig ez többször
tükröződik egyrészt közéleti szerepvállalásában – szabadelvű párti képviselő –, másrészt a regényeiben is. Figyelemre méltó a cikkíró igyekezete, amellyel az író nemzeti érzését direkt vallásosságként értelmezi.
„Itt élt köztünk minden érzésével, minden gondolatával s mi éltünk
vele. Így forrott össze a nemzettel, lett e nemzettel egy test és egy lélek. Éltetője, buzdítója, vigasztalója, kedvre derítője volt nemzetének. Az ő szívében benne volt a magyarnak minden érzése, agyában minden gondolata,
képzelőtehetsége a magyarságé volt. [ ...]Íme a magyar géniusz egy ember
lelkének szárnyán útra kél és meghódítja az egész világot. Mutassa fel ezt
11
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a diadalmas térfoglalást más maroknyi nemzet is, ha tudja. De nem tudja. Ebből a tényből a magyar szellem ősi erejét s nagyra hivatottságát látjuk.[...] Az ilyen derült filozófiával rendelkező ember nem lehetett vallástalan, sőt még tiszteletlen sem a vallással szemben. [...] Mégis több oldalról megvádolták Jókait, hogy a vallással gúnyolódott stb. Állításaikra műveiből citáltak.” Jókai vallomása szerint: egész irodalmi működésemnek
az volt az irányzata, az olvasókat az ideál felé vezetni, s mi volna magasabb ideál, mint a vallás?”.11 Amikor Mikszáth 1910-ben távozik, halálhírét ugyanúgy adja tudomásunkra a Közművelődés, mint a Jókaiét. Mikszáthot is társtalan nagyságnak tartja, akihez senki nem ért fel a kortársak közül. Valószínűleg a nekrológ műfaja az oka, hogy a cikkíró nem
emlegeti a fent jelzett kifogásokat.12 A nemzeti érzés és a hazaszeretet
megjelenítése nem kevésbé fontos szempont. A népnemzeti romantika
nagyjai: Vörösmarty, Arany, Petőfi, Tompa Mihály és kritikusuk, Gyulai
Pál a mértékadók. Ez önmagában még semmit nem mond a katolikus irodalomról, mert a hivatalos irodalomban is végigvonul ezen a korszakon
a népi-nemzeti esztétika kultusza, és vitába száll az izmusok modernségével. Az viszont beszédes, hogy ez utóbbit (főleg a szimbolizmus líráját)
elfogadhatatlannak tartja. A századforduló után Ady lesz a legnagyobb
ellenség a maga Párizs-imádatával és ebből eredeztetett hazafiatlanságával, de vele együtt mindenki, aki kritikusan viszonyul a korabeli magyar közállapotokhoz. Talán a legérdekesebb része az irodalomról alkotott képnek az a mozaik, amit a katolikus kritika a katolikus irodalomról
gondol. A fenti elemzés alapján úgy tűnhet, mintha ez (a katolikus irodalom) csupa bárgyúságot jelentene, pedig nem. És főleg nem jelent kritikátlanságot. A kolozsvári piarista gimnázium tanára, a Kalazantinum
szerkesztője, Varjas Endre a századelőn bátor, objektív tanulmányokban
néz szembe ennek fogyatékosságaival.
A katolikus irodalom önvizsgálatát és a másik oldal rehabilitációját
sürgeti, rámutat arra, hogy a belső kritika világnézeti alapon ítél, és nem
veszi figyelembe azokat a szövegeket, amelyek nem egy-egy hittétel igazolására születtek, ezzel mélyíti elszigeteltségét.
„Katolikus lapjaink – tisztelet a kivételnek – felekezeti szempontból
igazságtalan mellőzéssel hallgatnak az ellentáborról, és ömlengő magasztalással emlékeznek meg valamely munkáról, amelynek iránya bevallottan katolikus. Mennyit ártottak ezzel a katolikus irodalomnak!” Nem hízeleg a kortársaknak sem, véleménye szerint „valamire való katolikus
költőnk alig van, költészetünk színtelen, ihlet és érzés nélkül való, íróinkban még mindig megvan az a botrányos nyelvérzék, mely szinte dúslakodik a kificamított, magyartalan, még a nyelvújítás korából megmaradt
rossz szavakban.”
Későbbi írásában még lehangolóbb képet fest a katolikus költészet
helyzetéről. A nagy elődök, Mindszenty Gedeon és Tárkányi Béla költészetét sem kíméli, szerinte azok sem képviselnek abszolút értéket, a kortársak pedig említésre sem méltóak:
„Nálunk a XVIII. század hallgat, a XIX.-ben is alig van vallásos költőnk; a legnagyobbak Mindszenty és Tárkányi, de nem azért, mivel csak12
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ugyan nagyok, hanem – mert a többiek még kisebbek, mint ők. Mert sokan voltak és vannak ma is, de a legtöbbje ezerszer hallott tárgyról énekel minden ihlet, minden költői és nyelvbeli érzék nélkül; a másik egyoldalúvá válik s csak egy érzésről énekel folyton; sokban nincs még tehetség
sem, de azért önti dalait. És megteheti mindegyik minden figyelmeztetés
nélkül, mert áldatlan irodalmi viszonyaink közt mindegyiket diadallal fogadják, babérral koszorúzzák meg őket, kikiáltják »költő«-nek, mert vallásról énekelnek, s a legtöbb fölhasználja ezt az alkalmat, és mihelyt írni
tud, besurran a »költők« közé.”
Különös, hogy ezekkel az éles hangú esztétikai tanulmányaival egy
időben számos olyan verssel és novellával jelentkezik, amelyek művészi
értéke nem haladja meg az elmarasztalt színvonalat, s amelyekben a felsorolt hibák mindegyike megtalálható. A Mementomori, A szent, a Halál, vagy a Hivatásom és a Május címűek nem árulkodnak ígéretes tehetségről, ahogy kisprózája sem tud semmilyen újdonsággal szolgálni – Az
életből, a Karácsony éjjelén, a Köd vagy Az első fájdalom című írásai a felszínes élményt elkoptatott klisékben fogalmazzák meg. Kétféle tollforgatói munkásságát összevetve tehát költői szárnypróbálgatásainál tudományos munkássága sokkal értékesebb. Kritikai észrevételeit később két
kötetben rendszerezte. Az újabb katholikus vallásos lyra (1901)13 címűben átfogó irodalomtörténeti értékelést adott a 19. század katolikus költészetről, tizennyolc alkotó pályájának megrajzolásával. A korszak tengelyét és a korpuszok esztétikai színvonalának vonatkoztatási alapját némi
következetlenséggel Mindszenty Gedeon (1829-1877) költészetében jelölte ki. Gesztusa azért szembeötlő, mert alig két évvel korábban az idézett
1899-es tanulmányában csak viszonylagos nagyságnak tartotta, itt pedig
több helyütt mint a korszak katolikus lírájának megtermékenyítő zsenijét, sőt mint prófétát, váteszt emlegeti.
Nagyságát abban látja, hogy költészetével szemléletváltást hozott az
addig pusztán liturgikus „felhasználhatóságú” katolikus lírába: bebizonyította, hogy „az élet bármely mozzanatát vallásos ihlettel lehet megdallani, hogy magába az életbe kell bevinni az onnét kiűzött hitérzelmeket.”
Varjas szerint elődei az ő útját egyengették, kortársai és utódai pedig
mindannyian tanítványai voltak. Ennek szellemében háromosztatúként
vázolja a 19. század katolikus líráját: a Mindszentyt megelőző korszak
alkotói Sujánszky Antal, Benőfy Soma, Nyulassy Antal, Tárkányi Béla
és Pájer Antal, kortársai Kemenes Ferenc, Talabér János, Szulik József,
Rosty Kálmán, Pály Ede; a legújabb kor költői pedig Reviczky Gyula, Rudnyánszky Gyula, Gyürky Ödön, Kalocsay Alán, Lévay Mihály,
Szemlér Ferenc és Bán Aladár.
Hogy ma már alig néhányuk neve ismerős, nem az olvasó tájékozatlanságát bizonyítja, hanem az hangjuk erőtlenségét – s ezt Reviczky kivételével mindegyikük költészetén kimutatta Varjas Endre. Meglepő bátorsággal és éleslátással bírálta a konzervatív kritikát, amely válogatás
nélkül üdvözölte minden tollforgató pap költeményeit, és a tanulmányba bevont összes szerző életművét kizárólag esztétikai szempontok szerint ítélte meg – meglehetősen kíméletlenül. Sujánszky nehézkes, ma13
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gyartalan, gondolatai nem eredetiek. Tárkányi teljesítménye nem egyenletes, tehetségét elaprózza, nincs benne igazi költői nagyság. Kemenes
pátosza túlzó, híjával van a belső formaérzéknek. Rosty hatásvadász, és
így tovább. A tanulmány összefoglalójában némi rezignáltsággal állapítja meg, hogy a 19. század katolikus költészetének mérlege igen szerény,
„nagyot nemigen nyújt”, csak sejtet és ígér. Szűkkörűségének és hatástalanságának okait kutatva a felszín alá tekint: ez nem pusztán a színvonalas katolikus szépirodalmi lapok hiányában vagy az ellentábor elzárkózásában, megvetésében keresendő, hanem egyrészt a belső kritika hibás működési elvében, amely jóhiszeműségből, hogy ne szegje kedvét a
lelkes tollforgatóknak, nem mer objektíven megnyilvánulni. Ezzel pedig beláthatatlan károkat okoz, mert hamis képet kommunikál a katolikus irodalomról. Másik gondolata még messzebbre mutat: „azért [hatástalan a meglevő vallásos költészet], mert gyökereit nem mélyeszti ennek a
kornak a földjébe; nem vesz tudomást gondolkozásmódjáról és nem találja el a hangot, amellyel szívéhez férkőzhetik. Elfelejti belevegyíteni idealizmusába az élet egészséges realizmusát, nem látszik meg rajta a tanulmányozás [...].”
A Kalazantinum szerzőinek (akik főiskolai tanárok és/vagy a tudományos élet ismert alakjai) kritikai meglátásainál érdekesebb az a vidéki
espereskerületi koronagyűlésen elhangzott beszéd, amelyet a Közművelődés 1902. június 28-án hoz. Veress Lajos főesperes Egrestőn tartott beszéde a katolikus szépirodalom kérdésének alapos ismeretéről vall. Véleménye nem ismétli a közhelyig koptatott formulát, amely a század utolsó
negyedében olyan népszerű volt: hogy önérzetes adakozással megmenthető lenne a katolikus irodalom. Ehelyett bátran kimondja, hogy olyan
katolikus szépirodalmat kell kínálni, amit a nem katolikus olvasó is szívesen a kezébe vesz.14 Feladja a korábbi sommás ítéletet, miszerint tilos
kézbe venni olyan irodalmi terméket, amely nem deklaráltan katolikus.
Ezzel a 21. századi egyházi kultúraszervezés is egyetérthet: ma, amikor
az egyház társadalmi befolyása alig érzékelhető méretűvé zsugorodott, a
katolikus könyvkiadás, az iskolák, a sajtó arra törekszenek, hogy az egyház tanítását úgy kínálják a világnak, ahogyan annak szüksége van rá.
Sík Sándor (1889–1963) 1908-ban, 18 évesen jelentkezik a
Kalazantinum hasábjain. Először verseket közöl, majd egy tanulmányt
Mindszenty Gedeonról Mindszenty mint lírikus címmel, a következő
évben pedig megnyeri a lap irodalomtörténeti pályázatát Újabb vallásos költészetünk című dolgozatával. Ebben jól felismerhető Varjas Endre munkájának hatása, viszont sehol nem jelöli meg forrásként rendtársa
dolgozatát.
Összefoglalásként elmondható, hogy az erdélyi egyházmegyei kiadványok alkalmazkodnak az általános elvárásokhoz, de nem
másolják szolgaian azokat. Némelyikük írásában egészen újszerű meglátásokkal, új szempontokkal találkozunk.
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Irodalmi szövegek a lapokban
„Minden lap és olvasóközönsége kölcsönösen nevelik egymást. Az
olvasónak lelki igénye van és ezzel inspirálja az írót. Az olvasóközönség
szellemi kereslete termeli az irodalmat, éspedig olyan irányban, amilyen
ízlése van. Elfajult ízlésnek nem kell az erkölcsi szép. Nincs benne fogékonyság az isteni igazságok és erények magaslatai iránt. Így azután természetes, ha a modern világban még a szépirodalom is sekélyes vizeken
járkál”. A vizsgált erdélyi egyházmegyei sajtótermékek között csak egy
(részben) szépirodalmi folyóirat van, a kolozsvári piarista Kalazantinum,
amelyet a benne megjelent kritikák szempontjából tartok érdekesnek, illetve a később tárgyalandó kultúraértelmezése miatt. Szépirodalmi
anyaga viszont semmiben sem különbözik a többi lapétól (az újszerű
kritikai észrevételeket tevőké sem). Sík Sándor írásai kivételt jelentenének, ellenben az ő helye már elég régóta kijelölt az irodalomtörténetben,
ezért diákkori verseinek elemzésétől itt eltekintenék. Mindegyik lap fontosnak tartja, hogy több-kevesebb rendszerességgel ilyen igényű írásokat is közöljön. Az első években azonban elég gyér közreműködés tapasztalható, a Hetilap fennállásának hat éve alatt (1867–1872) mindöszsze néhány vers és egy-két elbeszélés tellett a munkatársaktól. Utóda, az
Erdélyegyházmegyei Értesítő (1876–1877) csak kéthetente jelent meg, és
leginkább a híradással, közéleti témák elemzésével foglalkozott, így még
kevesebb teret tudott szentelni a szépirodalomnak. Veszely Károly lapja, a népiskolai tanítók számára írt Néptanoda (1870–1873) és a vidéki lakosságot megcélzó Hargita (1872–1873) rövid fennállása alatt sem menynyiségileg, sem minőségileg nem tudott figyelemre méltó szépirodalmi
korpuszt létrehozni, ez csak a Közművelődésnek és a Szent Ferenc Hírnökének sikerült. Mindkettő negyven évfolyamot ért meg, így jól nyomon
követhető bennük az útkeresés bizonytalanságától a saját hang megtalálásáig vezető folyamat.
A Közművelődés első negyedszázadában egyedüli lapja az egyházmegyének (a néhány hónapot, egy-két évet megért kis lapok mellett),
ezért egyedül kell megfelelnie a sokszínű közönség sokféle igényeinek.
Egymaga akar szólni a családokhoz, a tanítókhoz-tanárokhoz és a pályatársakhoz is. A hitbuzgalmi irodalmat a családoknak szánja, hogy megmentse őket a tespedéstől.
Az egyik legkorábbi és legkedveltebb közreműködő Csiszér János
gimnáziumi tanár és szemináriumi spirituális, az irodalmi társulat irodalmi szakosztályának vezetője lett, aki 1882-ig rendszeresen jelentkezett verseivel. Később Kovács Gyárfás, Fülei Sz. Lajos és Imets Fülöp
Jákó − mindannyian a Közművelődés munkatársai – publikáltak verset.
Ezek az írások gyakran a tárcarovatban jelennek meg (a kor hírlapírói szokásainak megfelelően), máskor pedig a lap egyéb helyein. A tárcarovat legkülönfélébb műfajú és témájú írások gyűjtőhelye: minden belefér, ami a lap főrészébe nem. Közöl útleírást, ismeretterjesztő írást, műkritikát, verset, rövid elbeszélést, rajzot, novellát stb.

15

ME.dok • 2017/4

Csiszér János versei
Az erdélyi egyházmegyei újságok egyik legelső költője a korábban
már bemutatott Csiszér János (1841-1905). Az udvarhelyszéki Véckéről
származó pap költő iskoláit Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen,
a szemináriumot Gyulafehérváron végezte. Szentelése után (1864) gimnáziumi tanár és konvinktusi igazgató Gyulafehérváron, majd plébános Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón és Véckén. Később újra a püspöki városba kerül, 1879–81 között a kisszeminárium lelki igazgatója és
a Közművelődés társzerkesztője. 1881-től ismét szülőfalujában szolgál,
Véckén, Zsákodon és Székelyszálláson plébános.
Fiatal gimnáziumi lelkész, amikor az első egyházmegyei lap (Egyházi és Iskolai Hetilap) megindul, amelynek már a kezdetektől munkatársául szegődik. Gyulafehérvári tartózkodásai idején rendszeresen jelentkezik verseivel, lapszerkesztőként poétikai tanulmányokat is megjelentet. Vidékre kerülve más irányú elfoglaltságai miatt ritkábban tud
publikálni, de hajdani munkatársai biztatására időről-időre küld egyegy írást.
Nem hagyott hátra jelentős életművet, az 1881-ben megjelent kötetébe ötven verset vett fel, s amikor második véckei szolgálatának éveiben régi munkatársai sürgetni kezdik arra hivatkozva, hogy máskor
termékenyebb volt, válaszában a mennyiség és a minőség egyensúlyának megtartására hivatkozik. Tárgyait jól körülhatárolt perspektívából,
a hívő ember látószögén keresztül szemléli, számos írásának alapélménye, hogy az élő hit elengedhetetlen a tartalmas emberi élethez. Gyakran
fordul az aktualitások felé: legtöbb szerzeménye alkalmi vers, egy-egy
jelentősebb egyházi vagy állami ünnep tiszteletére íródott. Az egyházpolitikai küzdelmekből is kiveszi részét a maga eszközeivel: több versében érvel amellett, hogy az egyházi tanítás biztosítja a társadalom rendjét, ezért botorság azt figyelmen kívül hagyni. Emellett a népi tematika
is közel áll hozzá, ugyanis vidéki származású lévén jól ismeri a falu világát. Két kötete jelent meg: a Székely cimbalomhangok 1881-ben az irodalmi társulat kiadásában és az Eszmevirágok az élet kertjéből című fordítás. Az elsőbe a lapokban megjelent költeményeit gyűjtötte össze (ötven írást), a második kötet darabjait németből magyarította egy meg nem
nevezett szerző után. (A kötetet Gyulafehérváron adta ki évszám nélkül.)
A cimbalomhangokat nagy ünnepléssel fogadta az irodalmi társulat
vezetősége, mert megvalósulni látta benne az ERKIT által is fennen hirdetett katolikus irodalomeszményt. A megjelenést követő szakosztályi
gyűlésen így méltatta az elnök: „Tárgyai [...] hézagpótlók irodalmunkban,
melyeket mind a bánat, mind öröm a múlt felett, szomorító és vigasztaló
jelen, aggódó és kétes, de emellett biztató és lelkesítő tekintet a jövőbe jellemeznek. A legkisebb körülményeknek beható, részletes ismerete, szakavatottsággal és tapintattal előadva a népet közelebbről nem ismerőben is
érdeket keltenek, s annak életviszonyait világosan állítják szeme elé. Célját az itt-ott mutatkozó ferdeségeket, gyarló kinövéseket ostorozni, metszeni, jövőben mikénti magatartásra útmutatásokat adni tiszta morállal ve16
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gyítve, tökéletesen kiviszi.” Érdemei tehát, hogy alaposan ismeri és hitelesen ábrázolja a népéletet, illetve kötetével megfelelő eszközt biztosít a
népnevelő és erkölcsnemesítő program számára.
A külső fogadtatás korántsem volt ilyen szívélyes, a Fővárosi Lapok
című szépirodalmi napilap kegyetlen kritikát mért rá, néhány kíméletlen mondattal teljesen megsemmisítette. Részletesebb elemzésre nem is
érdemesítette a vállalkozást, pusztán a Vidéki hírek rovat egy kis szegletében szentelt neki néhány sort.
„Csodálkozunk rajta, hogy ennyi költséget, ily szép papírt efféle kezdetleges, gyarló versekre pazarol egy társulat. A könyvet még vallásos tartalma sem menti, mert alig kettő-három kivételével mind népies, világi
verseket tartalmaz. Úgy látszik azonban, maga a szerző sem becsüli sokra e balladákat, dalokat és tanverseket, mert nevét elhallgatja, s csak azt
írja a cím után »énekkel kíséri V. Cs. J., a székely cimbalmos«. Hány becses régi kézirat nem képes napvilágot látni az irodalomban, s e fölösleges kötetet a gyulafehérvári püspöki líceum nyomdája meglepő csínnal
állítá ki.”
A Közművelődés nem késett az igen kemény védőbeszéddel, amelyből nem hiányzott a támadás, s amelyben főleg irodalmon kívüli szempontokat érvényesített mondván, hogy a „kritikát könnyelmű felületesség
diktálta s nem kevesebb rosszakarat, s mondjuk ki, tisztán hazafiatlanság sugallta.”
Másik érve, hogy a kritikus (vélhetőleg Spectator, azaz Ambrus Zoltán novellaíró) tájékozatlan, ugyanis olyan költőt feketít be, „aki a szakértők nyilatkozata szerint Aranyunk mesterkéletlen játsziságát, zamatos
magyarságát, és minden alantiság nélküli igaz népies irályát az újabb
korban a leginkább közelítette meg.”
Ezen hozzáértő szakértők kilétét viszont, akik közvetlenül a népnemzeti romantika géniusza mögött jelölték ki Véckei Csiszér János költészetének helyét, nem fedi fel a cikkíró, vélhetőleg, mert maga is érezte
saját elfogultságát. Az irodalomtörténet számon tartja a forradalom utáni évtizedek epigonköltészetét, de a székely cimbalmosról nem tesz említést, – minden bizonnyal nem ok nélkül. A tájköltészet alakjai közül
Szelestey László és Lisznyai Kálmán alakja vonult be az irodalmi köztudatba, a valódi petőfieskedők közül Székely János, Tóth Endre, és Tóth
Kálmán. Csiszér János költészete inkább az övék megközelítése, utánzása, mintsem az Aranyé. Ezt látszik alátámasztani címválasztása: a Székely cimbalomhangok erőteljesen hasonlít elődje, Szelestey László választására, aki Kemenesi cimbalom címen bocsátotta útjára 1853-ban
versgyűjteményét.
Csiszér ismerhette Szelestey költészetét és meríthetett is tőle, mivel
a népi látásmód a katolikus irodalomeszmény egyik követelménye volt.
Nyílt egyház- vagy vallásellenesség sem fogalmazódik meg a versekben,
tehát nem volt tilos olvasmány. Tematikája viszont nem inspirálta, mert
a Kemenesi cimbalom majdnem kizárólag szerelmes verseket tartalmaz,
ez pedig a szemináriumi lelki igazgató számára vállalhatatlan lett volna. A faluhoz való viszonyában is különbözik Szelesteytől, képei termé17
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szetesebb hatásúak, kevésbé cikornyásak, nem erőlteti a funkciótlan tájnyelvi kifejezéseket.
Látásmódján, képalkotásán inkább Mindszenty Gedeon (1829–1877)
hatása érződik. Mindszentyvel kortársak voltak, egyazon nemes ügy, az
egyházirodalom emelésének munkásai, és bizonyos tekintetben kollégák
is, hiszen mindketten egyházmegyéjük irodalmi társulatának szépirodalmi szakosztályát igazgatták. Az egri egyházmegyés pap költő és hitszónok ismert volt Erdélyben, tehát valószínűsíthető, hogy írásai eljutottak a gyulafehérvári teológiai tanár könyvtárába is.
Csiszér kötetének ambivalens fogadtatása azzal a konklúzióval szolgál, hogy a véckei költő versei, csak egy meghatározott fórumon, egy bizonyos cél szolgálatába állítva működnek, önmagukban, szövegekként
nem bírnak különösebb hírértékkel: redundánsak, fölöslegesek. Ambrus
egy félmondattal utal rá kritikájában, hogy a gyenge kötetet vallásos jellege megmenthetné, azaz a vallásos irodalomnak megbocsátható a műkedvelői színvonal az irodalmitól eltérő célja miatt – de éppen ezért nem
mérhető ugyanazzal a mércével, amellyel a másik. A cím olyan költeményeket ígér, amelyeknek a formája hangsúlyosabb a tartalomnál: cimbalomhangokat, amelyeket énekkel kísér V. Cs. J., a székely cimbalmos.
A magyaros ritmus és a népies dalforma az uralkodó a kötetben, de néhol klasszikus metrumokban elmélkedik az élet nagy kérdéseiről. Furcsa módon tárgyait csak az esetek kevesebb mint felében veszi a népéletből, jóval több az alkalmi és az elmélkedő költemény. Az előszó gyanánt
olvasható nyitóverset, melyben a kötet célját megfogalmazza, invokációszerűen a hangszerhez címezte. A cimbalom feladata eszerint az istendicséret, a hazaszeretet megéneklése, az erény magasztalása, a bűn ostorozása és a vigasztalás. (Semmi más, semmi több, mint amit egy prédikáció nyújtani tudna.) A felszólító mondatok sorozatából álló ötszakaszos
költemény képei és költői magatartása jórészt Vörösmarty versének, A
vén cigánynak (1854) utánérzései: az intenzív hanghatást produkáló igék
a romantika látomásköltészetét juttatják eszünkbe.
Cimbalom! zendüljön húrjaidon a dal! S ne bánd, ha nem is lesz tied
a diadal ... Ama szent nagy lantos, a zsoltáros király – Dávid: téged is hív
versenydalainál.
Dicsírni az Urat, ki mindent alkota; Kinek dicsősége nem enyész el
soha; Kit áld a víg madár, zúgó szél, vízmoraj, A méhek lakában zummogó
örömzaj...
Majd honfidalt, ha zengsz, hangod olyan legyen: Hallgatni megálljon,
ki jár völgyön, hegyen! Jajduljon föl benned a világfájdalom – Míg érthető
szóval kisér szerény dalom! ...
Riadj! az ős erényt, midőn magasztalod; Zokogj, ha bűnt, nyomort siratva ver dalod! És váltig zajongjon kebledben az ének, - Míglen vigasztalást adsz népem szívének! ...
S ha nem hallgatna rád senki, jó cimbalom, Akkor se hallgass el, míg
él a fájdalom! ... Csak sírjon, riadjon húrjaidon a dal – S ne bánd: ha nem
is lesz tied a diadal! ... (Cimbalmamhoz) Ez a romantikából ismerős látomásos képalkotás valószínűleg nem közvetlenül, hanem Mindszenty
18
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hatására jelentkezik a Cimbalomhangokban mint Mindszenty költészetének legjellemzőbb és legfontosabb tulajdonsága. Az egri költő ugyanis a véckei pályatárs debütálásakor már kétkötetes szerző, és feltételezhetjük, hogy kötetei a szemináriumi lelki igazgató könyvtárába is eljutottak. Csiszér 1867-ben Vihar című versével jelentkezik az erdélyi sajtóban, amelyben lehetetlen észre nem vennünk a mester hatását. Az egyház dicsőséges győzelmét ugyanazzal a szenvedélyes képsorral adja viszsza, mint elődje. Csupán a szerkesztésmód különböző: míg Mindszenty
a szakaszok végén visszatérő refrénben nyolcszor mondja ki a központi
gondolatot, Csiszér a hajómetaforát az utolsó sorokban oldja fel (egyébként fölöslegesen) s mintegy csattanóként fogalmazza meg az egyház
örökkévalóságát.
Az egyház él, Sion ragyog! Örvendjetek, ó angyalok, Halld meg, világ, halld meg, pokol, Hallja, ki él, ki haldokol, Halljátok meg, nyugot, kelet, Éjszakvihar, forró szelek, Tenger, folyók és szárazok!... Az egyház el,
Sion ragyog!
Ki mondta azt, hogy meghalunk, Hogy nem lesz több diadalunk, Hogy
majd Szent Péter székibe Ül az Antikrisztus hite, S Molochnak adhatjátok
át Jézusnak szűz menyasszonyát? Hah! Ti korán kacagtatok, Az egyház
él, Sion ragyog! [...] Ne rejtsétek el hát a tőrt, Hadd öljön még, mely annyit
ölt, Verjétek nyíllá a vasat, Mit az egész föld gyomra ad, Hogy átszúrjátok
emlejét, Mely nektek adta üdv-tejét: Még akkor is – méltatlanok! –
Örökre él, sosem alél A kétezredéves babér, Örökre fénylik a kereszt,
Melyet Isten vére fereszt, S míg csak egy hű szívet talál, S míg csak meg
nem hal a halál, Míg idő lesz és századok, Az egyház él, Sion ragyog.
(Mindszenty Gedeon: Diadalének. 1862 végén)
Vad vihar kél, zúg a tenger árja, Föllázadt a földi szenvedély; A vizeknek végtelen síkjára ... Éj borul,
- sötétes, vészes éj. .... S ez ijesztő vágtelen síkságon Egy hajó áll a
nagy óceánon. Hull a villám, rácsap a habokra; Sírva vesz el mély sír fenekén, Melyet ásott, és nyomában forrva Fölcsap a hab sebje érzetén. De a
hajó evez, árbocfája A villámok ütésit kiállja. S bár az elemek csatája így
foly, ... És a vész nagyobb nagyobbra nő, A hajósnak arca oly nyugodt, oly
... Rendületlen áll, nem csügged ő. Sok viharral küzdött már hajója. Vitorláját mégis bátran hordja.
... E hajó a vészek óceánján ... KétévezredesSzentegyházunk ... A kereszten, véres árbocfáján ... Menedéket, üdvöt találunk.... Zúgjon bár a
pártosok csatája ...- Nem vesz el az Isten alkotmánya.
(Csiszér János: Vihar)
Bár a társulati kritika a kötet népies jellegét exponálja, mégsem ezek
a darabjai a legsikerültebbek. Csiszér János ismeri a népéletet, magabiztosan kezeli a dalformát és a hangsúlyos versritmust, ebből viszont nem
lesz hiteles költői élmény.
A meditatív hangot igénylő témák esetében erőltetettnek, néha bántónak hat a magyaros verselés. Az 1883. október 4-én című például,
amelyben a királyt és a püspököt köszönti névnapjukon, a pattogó háromütemű sorok miatt teljesen elveszíti ünnepélyes hangulatát.
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„Testvériség, egyenlőség, szabadság. Az életnek boldogságát megadják. Ezt tanítja leghívebben az Egyház, Mert igazán egyedül ő magyaráz. Ennek buzgó apostola, fölkentje Erdély kegyes főpásztora, védszentje.
Névünnepén legyen áldva nagy neve, Ki nyájának édes atyja, mindene.”
A cimbalom akkor szól a leghitelesebben, amikor a magasztos témát klasszikus ritmusban adja elő. A Gergely-napi köszöntő disztichonjai méltóságteljesen hömpölygetik az örökérvényű keresztény igazságot:
Isten nem hagyja magára az embert.
Századokat naggyá csak nagy lelkek tehetének. Hogyha szerencse
velök járt frigyesülve híven. És a szerencse kitől függ? Vajon az isteni végzet Játszó gyermeke az? Vagy lehet emberi mű? Isten s embernek egyesült
működése teremti – Senki szerencséjét nem szerezé egyedül. Nemzetek
éppúgy, mint egyedek az idők folyamában Nem vakeset kényén végezik el
szerepök, Mert a világrendet bölcs létrehozója vezérli, S ki vele van, vele
győz; ki vele nincs, elesik.
A középkori himnuszok gondolat- és képi világát idéző (utánzó) költeményei is a sikerültebbek közé tartoznak:
„Angyalok dicső vezére,
Kit a bűnvihar nem ére -Szent Mihály, dicső vitéz!
Öltönyöd az Úr kegyelme,
Vérted az ő lángszerelme,
Mellyel oly dúsan tetéz,
Kardod az úr szent haragja, Mely a bűnt midőn faragja,
Szétszakad minden darabja – Mégis átkozódva él;
S bár fejét tiporja lábad, Nyelvét öltve égre lázad, S nem hajol meg a
kevély!”
(Szent Mihály ünnepén)
Tiszta szellemek hazája, Hol bűn honát nem találja! lelkem rajtad
elemereng... S királynéd üdvözletére Bár nem képes szívem vére, Mégis
egy dalt, íme zeng: Isten ékes aranyháza, Szentek szentje, frigyládája, Akit
bűn meg nem aláza –
Menny királyné asszonya! Jobbuló szívek reménye, Hozzád esd a föld
szegénye Üdvözlégy szűz Mária!” (December 8-án)
Szót érdemel az a műgond, amellyel a lapokban megjelent verseit a
kötetbe való felvétel előtt átírta. Szinte kivétel nélkül mindegyiken talált valami javítanivalót, s ezek a változtatások legtöbb esetben jobbá is
tették a szövegeket. Helyenként értelemzavaró hibát javított ki, máshol
egy-egy képen finomított, vagy megváltoztatta a vers tipográfiai képét. A
cimbalomhangok megjelenésének évében (1881) Csiszér János szülőfalujába, Véckére kap plébánosi kinevezést, ahonnan ritkábban jelentkezik
írásaival. Hallgatásának a vidéki élet számtalan gondja mellett valószínűsíthető oka lehetett Ambrus Zoltán Fővárosi Lapok-beli nem éppen hízelgő kritikája is. Volt munkatársai bizonyára tudják ezt, ezért nyílt levelekben fejezik ki szeretetüket és biztatják munkára a vén cimbalmost.
Az alábbi részletben P...n szignójú munkatárs afelől győzködi kollégáját,
hogy a másik oldal észrevételeire ügyet sem kell vetni, azt sugallva ez20
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zel, hogy kétféle irodalom létezik, amelyeket nem lehet azonos mércével mérni.
Az azonban egy nagy hibád, Félve futsz egy kis kritikát, Kritikát,
mely semmiség, S melyben szól az ellenség.
Odafenn, ha nem kedvelnek, S dalodra nem figyelnek, Mi figyelünk,
és kedvelünk, Ezzel tán elégedj meg.
A korszellem uralg ottan, Nem kell annak isteni tan, Dalaid nem kedvesek, Mert azok mind ilyenek!
Ezekre két alkalommal válaszol is azt fejtegetve, hogy csak a valódi
gondolatokat szabad megírni, a hiúság és a dicsvágy elégtelen (bár gyakori) motiváció a tollforgatásra.
Kitűnik közülük A vén cimbalom visszhangja (1895) komor és rezignált hangvételével. (...) Mert hitszegők ádáz tusája Küzd most az oltár – s
az ég ellen, Templomközleben zúg a gúnydal, S nem bátraké a győzelem.
(...) Oh! költészet tündérvilága, Benned mily boldog voltam én! Míg úgy
hittem, miként a gyermek Szivárványnak az ég ívén!
Mikor azt is elhiteték velem, Hogy én költő vagyok, Igen, költő! csak
lenne bőven - Pénz, bor! költöm - csak várjatok!”
Megkapó őszinteséggel és maró öngúnnyal vall arról, hogy a költőszerep nem hozta meg a várt hatást, bármilyen lelkesen szegődött is az
egyházirodalom szolgálatába. A hitetlenség egyre nő, a költészet tündérvilágában tett ifjúkori látogatásaival nem tudta megfékezni, ezért elkeseredettségében megkérdőjelezi küldetésének legitimitását. Két év múlva erre a felismerésre az irodalmi társulat vezetősége is eljut. Az alapítás
25. évfordulóján számot vet ezzel, és megfogalmazza, hogy a negyedszázaddal korábbi program idejét múlta: „a szépirodalom nem gyakorolhat
többé sem a vallásos, sem a társadalmi, sem a nemzeti szellemre olyan
nagy, mondhatni kizáró befolyást, mint aminőt a múlt küzdelmeiben gyakorolt, felköltve a szunnyadó hazafiságot, nagy tettekre sarkalva egyházunk fiait, öntudatra emelve a magyar nemzetiség eszméjét, átalakítóan
hatva nemzeti és politikai viszonyainkra”. Nem Csiszér és társai erőtlen
hangja volt elégtelen, hanem az elvárás volt elhibázott, amely a versektől
és a novelláktól várta a lelki élet elmélyítését. CsiszérJános mint a társulat irodalmi szakosztályának vezetője és a Közművelődés társszerkesztője komolyan hitt a program kivitelezhetőségében, és saját környezetében
meg tudott felelni az önmaga támasztotta elvárásoknak. Jó példája annak
az írástudónak, aki szerény tehetséggel ugyan, de annál nagyobb alázattal és tenni akarással dolgozik a cél érdekében.
Jegyzetek
1 László Polykarp atyának az Erdélyi Szent István apostoli királyról
nevezett Szent Ferencrendi tartomány főnökének levele a szerkesztőséghez.
InSzent Ferenc Hírnöke. I. (1902), január, 2.
2 Visszhang. In Néptanoda II. (1871), 9. sz., 25.
3 RÓNAY László. Harc az új világnézlet körül. 27.
4 RÓNAY László. Harc az új világnézlet körül. 19–50.
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m. 501-603.)
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írója iránt mindinkább hálás utókor.” Mikszáth Kálmán. In: Közművelődés
XXXIII. (1910), 22. sz., 3.
9 Részletet közöl belőle a Közművelődés. Mindszenty kora. Mutatvány
Varjas Endre k. r. tanár Az újabb kath. lyra c. jeles tanulmányából. XXIV
(1901), 33. sz., 259–261.
10 . „Mindenütt hangzik, hogy a közönséget el kell vonni a nem katolikus irodalom pártolásától. Hogy adhatunk-e valami ellenértéket,erre a kérdésre sem felelek! Azt azonban merem állítani, hogy olyan irodalmunk, amit
a nem katholikus közönség szívesen olvas – nincs, s míg ilyen nem lesz, addig mindig sopánkodhatunk. Nem lesz pedig, míg azt követeljük, hogy minden ember theologice gondolkozzék. Meg kellene fordítani az ellenség fegyverét; osztyába burkoltan kellene forgalomba hozni azt, amitől a közönség, ha
látja, irtózik attól!
A Szent István Társulat kebeléből egy katolikus írói gárda indul ki,de annak is szárnyai meg vannak kötözve, úgy pedig magasra röpülni vajmi nehéz! A külföldi katholikus irodalom átültetésében sem szerezzük meg a legjobbakat.”
VERESS Lajos: A kathol. szépirodalomról. In: Közművelődés XXV.
(1902), 26. sz., 206.
11 Aureus: Tíz esztendő fordulóján. In: Szent Ferenc Hírnöke X. (1912),

1. sz., 5.

12 Adatait ld. FERENCZI Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára. Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2009, 214.
13 A kötetről: CSONTA Réka: Cimbalomjáték ötven tételben. Véczkei
Csiszér János (1841–1905) verseskötetéről. In: Játék és tudomány: interdiszciplináris párbeszéd 2. A Bolyai Társaság és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
közös szervezésében tartott nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásai 2013. október 18–19 (szerk. VERESS Károly). Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014. 113–123.
Az alábbiakban ennek a tanulmánynak az adatait használom.
14 Székely cimbalom hangok.In FővárosiLapok XVII. (1881), 206.sz.,
1218.
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Római katolikus plébánosok
Tordán 1918–1944 között.
Az 1939-es püspöki látogatás a helyi sajtó tükrében
G

F

A szerző 2017 októberében védte meg egyháztörténeti doktori dolgozatát a BBTE RK
Teológia Karán.
Abstract (Roman Catholic Parish Priests in Turda (1918–1944). The 1939 Bishop’s Visit
Reflected in the Local Media)
Two weekly newspapers, Aranyosszék and Aranyosvidék, reflect the religious life of Turda and
its surroundings. The author sought for articles and photos about the Roman Catholic parish life,
about the priests of the local parish and the 1939 visit of Bishop Áron Márton.
Keywords Roman Catholic, parish, priest, bishop, Áron Márton, local newspapers

Rezumat (Preoți romano-catolici în Turda între anii 1918–1944. Vizita epicopală din anul
1939 în presa locală)
Autorul a cercetat presa locală din Turda, ziarele Aranyosszék si Aranyosvidék, căutând articole,
fotografii despre viaţa romano-catolicilor din Turda şi împrejurimi, în deosebi relatări despre preoţii
parohi din Turda, şi vizita episcopului Áron Márton din 1939.
Cuvinte cheie presa locală, preoţi romano-catolici, vizita episcopală

György Ferenc, PhD, római katolikus plébános, Torda /
Roman Catholic parish priest, Turda
gyorgyfer@yahoo.com

Médiakutatási ambícióim dióhéjban
Sajtókutatásaimat mondhatni teljesen személyes események alakították. A tordai lokális sajtó és a tordai római katolikus hívek újságolvasói kedvének kutatására két-három fontos szempontra emlékszem. Legkorábbi körülbelül húsz évvel ezelőtt Léstyán Ferenc volt tordai segédlelkész nevéhez főződik,1 aki 1997 őszén megkért, hogy kutassam fel egy
1939-ben az Aranyosszékben és Aranyosvidékben megjelent cikkeit. A
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hetilapokból a tordai híveknél alig egy-két példányt találtam. Mivel a
kutatott anyagra vonatkozóan a tordai egyházak vagy a városi könyvtár anyagában az újság egyetlen példányának még a nyomára sem sikerült rátalálnom, ezért a Kolozsváron a Egyetemi Könyvtárban kutattam
az említett cikk után. Teljesen véletlenül találkoztam az olvasóteremben Murádin Jenő művészettörténésszel, aki a keresett cikk apropóján figyelmembe ajánlotta az Aranyosvidék fél évszázad alatt kiadott anyagát.
Így a Léstyán-féle cikkek felkutatása mellett elkezdtem sorra venni az
1891-ben megjelenő Aranyosvidék összefűzött példányait, amelynek kötetei egy félévszázad időszakát öleli fel, alapos hírközlés a katolikus élet
helyi vonatkozásában is. Ezek példányai igen gazdag információval szolgáltak kutatásaimhoz. Érdekelt a tordai római katolikus hitélet fejődése a
19., 20. században, ami sajátosan keveredett egy tipikusan aranyosszéki
lokálpatriotizmussal. Ennek erősítő tényezőit nemcsak a plébánia-levéltár kutatásában véltem felfedezni, de lokális és a regionális sajtó anyaga
még inkább megerősítette. Előbb a Tordán létező különböző vallási felekezetek hírközlésének arányát kezdtem kutatni, de érdekelt a különböző politikai és társadalmi környezetben tett püspöklátogatásoknak a hírközlése is. Ezek a híradások sok esetben feltárták a felekezeti viszonyokat, viselkedési mintákat és az akkori ember lelkiállapotát.
A későbbiekben, amikor már tematikusan is foglalkoztam a tordai
római katolikus egyházközség 19. és 20. századi történetével, vezető tanárom, Marton József hívta fel a figyelmemet a két világháború között
katolikus kultúrélet és a tordai médiafogyasztás mintázataira. Ő a gyulafehérvári érsekségi levéltárban2 elég kimerítő és konkrét adatokat talált
és később közölte is ökumenikus vonatkozásban.3
A tordai római katolikus plébánia leltárából és a plébánosi jelentésekből ismerjük az akkori olvasói, olvasási körülményeire vonatkozóan,
hogy az egyházközség 2145 kötetes könyvtárral rendelkezik. De emellett
a Leánykongregáció 360 kötetes könyvtára is biztosította a lehetőséget,
hogy a leányifjúság olvasson és művelődjön. Említésre méltó az a megrendelt 5 hetilap és 10 fajta folyóirat, amelyeket leginkább olvasnak a hívek.4 Ezek között is legnépszerűbbek az Aranyosvidék és Aranyosszék,
melyből a katolikus hívek a lelkipásztoraik és a helyi katolikus értelmiség cikkeit, híradásait olvashatták.
A vallási életre vonatkozóan sajtótörténeti szempontból a kutatási anyagot periodikailag két részre osztottam: az impériumváltás előtti
és utáni idő. Mindkettő sajátos katolikus és hitéleti szempontból is. Az
első korszakban nyomon követhető a lendület, míg a másodikat a tordai
közéletbe való tudatos berendezkedés jellemzi. Megfigyelhető már 1891ben, a hetilap indulásakor a lapkiadó szellemi irányultsága. A vállalkozó
a katolikus örmény Harmat József, aki nemcsak profitorientáltságú, hanem a híradásokban a hitélet is markánsan jelen van. De az örmény társadalom tordai jelenléte indirekte a gyakori reklámhirdetéseik nyomán
is tetten érhető: Mádly András vendéglős és hentes, Harmath József papírkereskedő és nyomdatulajdonos, Takács György divatüzlete, Osztián
Kristóf divatüzlete, Gajzágó Róbert gyógyszerész üzletét, Amberboj Mik24
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lós fűszerkereskedését megtaláljuk a reklámozók, a reklámok között. Ők
a helyi kultúrélet mecénásai, és egyben markánsan jelen vannak a 20.
század első felének egyházközségi életében is.
A lokális sajtó megjelenése első évtizedeiben valóban a nemzeti
identitás megerősödésének misszióját tölti be. A legfontosabb témái iskolatörténet és egészségügy terén a városi közéletet is érintő fontos cikkekben jelennek meg. Fontosak a protestáns egyházi, a civil élet ünnepeiről
közzétett híradások. Fokozatosan a katolikus vallásos élet megerősödéséről és a társadalmi életbeli aktív szerepvállalásáról is beszámol. Emellett teljesen egyetértek a lap indulásának időszakára vonatkozóan Keszeg
Vilmossal,5 aki tanulmányában azt húzza alá, hogy “a helyi hírlapirodalom maga is beilleszkedett a lokális idő szervezésének habitusába és stratégiájába… Jelenlétével átszervezte az életteret, olvasása beépült az individuális életvezetési habitusok közé.”6
A mindkét korszakot átívelő protestáns környezet olyan versenyhelyzetet teremt, amelyhez a katolikus társadalom is igyekszik felzárkózni. Érezhető, hogy az újságcikkeket és híradásokat markáns protestáns közegben írják, szerkesztik, mecénásai és fenntartói a tordai római
katolikus élet emblematikus alakjai.
A folyamatban a sajtóanyag alapján azt is meg lehet állapítani, hogy
a katolikus tekintély ebben a környezetben hogyan erősödik, a reformáció által több évszázadra felborult egyensúly protestáns környezetben
helyreáll.7 A katolikus egyház a helyi társadalom minden területén markánsan képviselteti önmagát. Egyre gyakrabban felbukkannak az egyházi hírek, a polgári és egyházi ünnepek retorikájában néhol mintha a katolikus dominancia kerekedne felül.8 A 20. század elején már pontosan
nyomon követhető a katolikus öntudat megerősödése. Ez nemcsak a cikkek és hírközlések tartalma miatt, de a háttérben dolgozók, szerkesztők,
társzerkesztők életvezetésének kutatásában is fellehető.
A második korszakban jobban kivehető a tordai egyházak közötti
mikro- és makrokapcsolatok sajátosságai. Bár az impériumváltással megnehezedtek a tordai polgárok életkörülményei, de annál nagyobb volt a
folyóiratok és a sajtóanyag megrendelésének igénye. A Marton József által említett tordai római katolikus olvasói réteg kultúrszomja és olvasási kedve egyre szembetűnőbb. Ez a miliő természetszerűen kihat a város
társadalmi életére is és együttélési viszonyaiban formálja azt. Erős katolikus kultúrélet zajlik a plébánián belül, amely kihat mind a város, mind
a helyi sajtó hírközléseire. A harmincas évek közepén Botár Gáspár akkori plébános jó kapcsolatot ápol a lap főszerkesztőjével, Boross Elekkel,
és vigyáz arra, hogy a fontos katolikus híradások bekerüljenek az újságba. Az ő idejében megjelentetett Plébániai Értesítőben található médiatartalmak teljesen egybeesnek az Aranyosvidékben és Aranyosszékben
megjelentekkel. Botár Gáspárnak sikerült maga köré gyűjteni a katolikus elitet Tordán, Sipos Sándor pedig folytatta az előd munkáját. Az úgynevezett tordai római katolikus elithez és kultúrélethez tartozó személyek életpályáját követve leginkább Rass Károly, dr. Bocsáncsi András,
dr. Szenkovics Aurél, Madli Lajos, dr. Gogomán Gábor, Kovrig Károly,
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Csíki András nevét kell említeni. A katolikus női társadalom vezéregyéniségei, Albert Artúrné és Gombos Mária a lapokban többször közölnek cikkeket. Tőlük olvasunk általuk szervezett egyházművészeti kiállításról, irodalmi estékről. A hitvallásos kultúrélet programjaiban Dsida
Jenő, Mécs László neve szerepel. Az érdeklődés a más vallásúak részéről ezen katolikus kultúrprogramok iránt igen „ ingadozó”, de a helyi és
a környékbeli katolikusok egyre nagyobb számban jelennek meg. Ebben
a politikai berendezkedésben egyre nagyobb az a kultúrszomj, amely a
kínált a programok gazdagságában és a megrendelt sajtótermékek számarányában is megjelenik. Az akkori napilapoknak több, mint 1500 megrendelője van, mely a 40-es évek végéig felduzzad 2000 fölé. Ennél sokkal
több a hetilapok megrendelőinek a száma. Az öt hetilap több mint 2500
példányt jelent a katolikus olvasói körben, mely a 1940-re 3100 példány
fölé emelkedik. A plébános 1939-es évre vonatkozó lelkipásztori jelentéséből egészen pontosan megtudjuk, hogy a” hívek számára járt 14 napilap (igaz, ebből három román nyelvű),6 hetilap, 12 folyóirat, és két naptár (Kath. Népszövetség Naptára 200 pld, Szentkereszt Hadsereg Naptára 100 pld). A tordai katolikus hívek érdeklődéséről és olvasottságáról tájékozódhatunk, ha a Jelentés szerint még pontosabban részletezzük ezeket. I. Napi Lapok: Magyar Lapok (23 pld), Néplap (9), Ellenzék (151), Keleti Újság (134), Brassói Lapok (47), Népújság (56), Heti Lap (1236), Jósestét (860), Új Kelet (34), Magyar Újság (56), Magyarság (20), Dimineaţa
(120), Curentul (166), Universul (173): Összesen 3088 darab; II. Heti Lapok: Aranyosvidék (2050), Aranyosszék (960), Magyarnép (85), Az Apostol
(65), Rádió Újság (77), Úriasszonyok (30): Összesen 3267 darab; III. Folyóiratok: Vasárnap (16), Hirnök (22), Pásztortűz (35), A Nap (55), Kath. Világ
(57), Jóbarát (20), Tolnai Világlapja (161), Erdélyi Iskola (11), Gazda… (43),
Délibáb (199), Hitel (30), Egészségügy (20), Összesen 669 darab.”9
Itt már látni lehet, hogy ebbe a kulturális közegbe nő és épül bele az
új katolikus nemzedék. Tordán és általában Dél-Erdélyben „szellemi öszszeomlás” következik a második bécsi döntés és a II. világháború eredményeként.
Az Aranyosvidék 1940-ben az új politikai helyzetben – mert a nyomdát eladják – megszűnt. Rövid idő múlva az Aranyosszéket is betiltották,
ténykedésének tulajdonképpen a vasgárda vetett véget.10 Sipos Sándor
plébános az egyházmegyei központhoz beküldött 1940-es évi jelentésben írja: „A bécsi döntés után teljesen magyar lapok nélkül vagyunk!”.11
A későbbi események, az erős elvándorlás, a kommunizmus nehéz időszaka nem tette lehetővé, hogy a nagy múltú sajtó és kultúrélet helyreálljon. De a fél évszázadot átölelő lokális sajtó anyagából sokat meríthetne a XXI. századi tordai polgár. Az Aranyosszékben és Aranyosvidékben
fellelhető médiatartalmak nem csak a tordai római katolikus egyházra
vonatkoznak. Ajánlom mindazok figyelmébe, akik ebben a témában érdekeltek, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található gazdag anyagot.
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Tordai katolikus plébánosok
A tordai katolikus egyházközség vezetése a 20. században is protestáns mintára igyekezett berendezkedni, a megüresedett plébánosi hely
betöltése többnyire meghívásos alapon történt. A két világháború közötti időben Tordán három római katolikus plébános szolgált.
Dóczy Endre plébános 1863-ban született Csíkszeredában. Gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón és Gyulafehérváron végezte. Teológiai tanulmányai után 1886-ban szentelték pappá. Szolgálati helyei:
Csíkszentsimon, Csatószeg (188–687), Kolozsvár (1891), Désakna (1892),
Bánffyhunyad (1893‒1916). 1916-tól, hirtelen bekövetkezett haláláig,
1928. május 12-ig, Tordán volt főesperes plébános.
Utóda, Buday János, Balánbányán született 1867. március 12-én.
Gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón, Kézdivásárhelyen és Gyulafehérváron végezte. Teológia tanulmányai befejeztével, 1891-ben szentelték pappá. Segédlelkészként működött Petrozsényben (1891‒1892) és
Lupényban (1893‒1894). Ami tordai működését illeti, először 1905 és 1909
között volt plébános Tordán, majd később, 1928‒29-ben aranyostordai
főesperesként szolgált. 1923-tól kanonok. 1929-től 1944-ig Gyulafehérváron tevékenykedett. Sírja a gyulafehérvári székesegyház kriptájában
van.
Budayt Botár Gáspár követte, aki 1884-ben született Csíktaplocán.
1907-ben szentelték pappá. 1908-ban segédlelkész Baróton. 1910–1912
között gimnáziumi hittantanár. 1912–1929 között Baróton plébános.
1929-től 1937-ig volt tordai főesperes plébános. Ma már csak a papi névtár említi, pedig mind a baróti, mind a tordai plébánosok a nagy elődök között emlegetik, a mintaplébános eszményképeként. Léstyán Ferenc 2002 nyarán12 mint „érdekes lelki alkatot” írta le, akit mint „ellenzékit” a két világháború közötti erdélyi egyházmegye életében az akkori idők kulcsemberei közé sorol. A Gyulafehárváron tanító Rass Károly
legjobb barátja. Egyszerűség és egyben nagyszerűség jellemzi tordai papi
tevékenységét. Nem véletlen, hogy püspöke felfigyelt a rendszeretetére
és a következetes lelkipásztori munkájára. Ez utóbbihoz plébánosi programjában, amelyet az 1929. november 28-i közgyűlésen ismertetett az
egyházközséggel, összetartást, egyetértést és támogatást kért az értékes
katolikus közélet sikeres megvalósítása érdekében. Álláspontja szerint
Torda tradícióban gazdag múltja fokozottabb munkát kívánt a katolikus
közösségtől.
Püspöklátogatás Tordán
A korabeli helyi és egyházi viszonyokra vet fényt a püspöki látogatásnak a helyi sajtóban történő leírása,13 Márton Áron püspök 1939-es
tordai látogatásának bemutatása. Mind a városi előkelőségek, mind a városvezetés, az egyes egyházak – közöttük természetesen a román ortodox
és görögkatolikus –, valamint a társadalmi egyesületek népes és díszes
küldöttségekkel képviseltették magukat, kifejezték tiszteletüket a püspök iránt.
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Márton Áron püspök az 1939-es októberi Torda megyei bérmaútja
során október 7-én érkezett Tordára. Püspökként ez volt az első látogatása. A lakossság – felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül – meleg fogadtatásban részesítette. „A püspöki látogatás első helyen a tordai
római katolikus híveknek szólt, de az erdélyi püspök Márton Áron nemes egyénisége, fenkölt szelleme, nagy tudása és elbájoló egyszerűsége mindannyiunkat meghatott, akik tanúi voltunk az egyházi ünnepségeknek” – írja a szerző. Az Aranyosvidék írásából azt is megtudjuk, hogy
„több mint ötszázan jelentkeztek az egyházközség hívei közül bérmálásra: felnőtt férfiak, nők és gyermekek vegyesen és hála ég kegyelmének ez
a szép aktus Isten szabad ege alatt a templom tágas kertjében mehetett
végbe.” „Ezekből az ünnepségekből méltó részt biztosított magának a két
román egyház: a gör. keleti és gör. kath. egyházak és a társadalmi egyesületek is, amelyek népes és díszes küldöttségekkel adták meg az erdélyi
róm. kath. püspüknek kijáró tiszteletet.”
Márton Áron Aranyosgyéresről jövet október 7-én este érkezett
Tordára. A plébánia előtt a prefektus nevében Nemes Ernő főszolgabíró,
a város nevében pedig dr. Sebessy Sándor polgármesterhelyettes fogadta.
Az egyházközség, egyháztanács, iskola, egyházi szervezetek nevében dr.
Szenkovits Aurél egyháztanácsos köszöntötte a püspököt. Beszédében
„gyönyörűen fejtette ki azt a gondolatot, hogy a kereszt volt minden időben a mi biztonságunk horgonya, amely a biztos révből nem engedett kisiklani veszélyes kalandokba: amelytől mindig vigasztalást, reményt és
erőt nyertünk”. Megállapítása szerint: „Most is hajósok vagyunk. A tenger viharos. A hullámverés erős. S ime a gondviselés a nehéz időkben.
megpróbáltatások között oly fiatalon, már indulása kezdetén az erős, bátor kormányos Kegyelmes Atyánk kezébe adta egyházmegyéje hajójának
kormányát, aki biztos kézzel, tiszta látással kormányoz minket céljaink
felé, ahová mindnyájan annyi reménnyel nézünk s ahonnan a szent keresztünkről messze suhanó isteni fény biztosan irányit. Krisztus akarta így – mondotta tovább ‒, aki nyom nélkül nem szakadt ki az emberek közül s aki az ő kiválasztottjára bízta és ruházta a tekintélyét, erejét
s egyházmegyéjét és benne a mi szenvedő, vergődő lelkünket.” Beszéde
szemmel láthatóan nagy hatást gyakorolt a püspökre, aki azt meleg szavakkal köszönte meg. Az egyháztanácsosnak igazat adott abban, „hogy
csakugyan hajósok vagyunk és a tenger viharos”. De, mint mondotta,
„hitünkben erőseknek kell lennünk, attól eltántorodnunk nem szabad.
Majd kifejezésre hozta azt, hogy nagy örömmel jött az ő jó tordai hivei és
e város nagyrabecsült polgárai közé.”.14
Márton püspök „díszes püspöki ornátusban kíséretével a templom
elé vonult”, ahol Sipos Sándor esperes-plébános köszöntötte őt szeretetteljes szavakkal, amely után megtörtént a bevonulás a virágokkal díszített, fényesen kivilágított templomba, ahol a főpásztor előbb az előírásos főpásztori misét celebrálta, majd szentbeszédet mondott. Ebben üdvözölte a híveit és a bérmálással kapcsolatosan útmutatásokat adott. Ezt
követőleg Rácz Béla püspöki titkár fejtette ki „szépen felépített szentbeszédében a főpásztor idejövetelének célját.”
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Este fél 10 órakor a római katolikus vegyes dalárda szerenáddal tisztelte meg a főpásztort. Márton Áron püspök másnap, október 8-án fél 10
órakor tartotta meg a zsúfolásig megtelt templomban és fényes papi segédlettel a bérmáló nagymisét. Mintegy 500 személyt bérmált meg. Mise
után a plébánián került sor a protokolláris tisztelgésekre, amelyek sorozatát Nemes Ernő főszolgabíró nyitotta meg, aki a prefektus üdvözletét tolmácsolta. Majd rendre a következők tisztelegtek: az egyháztanács
élén dr. Bocsánczy András ügyvéddel, a görögkeleti egyház az élén Biji
Gligor lelkésszel, a görögkatolikus egyház élén Sabău Coriolan lelkészszel,15 az Agru élén Pop Demian tanárral, a román nőegyletek az élükön Sârbu Pávelnével, az ótordai és újtordai református egyházak élükön Nagy Mózes és dr. Árkossy Jenő lelkészekkel, az unitárius egyház
az élén Lőrinczy Dénes lelkésszel,16 a lutheránus egyház az élén Alberti
Richárd lelkésszel,17 az izraelita egyház az élén Adler főrabbival. Torda
város nevében dr. V. Sebessy Sándor alpolgármester,18 a Nemzeti Gárda
nevében Pop Emil tanár, a Szociális Misszió nevében Darkó Aladárné, a
tordai felekezetközi magyar nőegyletek nevében gr. Bethlen Mária, a Katolikus Leányegylet nevében Kovrig Edit, a Mária-kongregáció nevében
Lengyel Rózsi, a Katolikus Ifjúsági Egylet nevében dr. Gogomán Gábor,
az Uranus nevében Mádly Lajos és a katolikus tantestület nevében Nagy
Andor igazgató üdvözölte a főpásztort, aki mindegyik beszédre szívélyes
szavakkal válaszolt.
Délután három órakor ünnepi közebéd zajlott az Úri Kaszinó nagytermében, amelyen mintegy 120 személy vett részt. Ezt a közebédet a Szociális Misszió asszonyai és leányai biztosították. Este 6 órakor a főpásztor
még ájtatosságot végzett a plébániai templomban. Okóber 9-én, a püspöki látogatás utolsó napján reggel 9 órakor szentmisét celebrált, utána pedig átvonult az iskolaterembe, „ahol a tantestület és az iskolásgyermekek
által történt fogadtatás után …azt felszentelte.”
Torda legjellegzetesebb plébánosa, Botár Gáspár plébános
Botár Gáspár neve és emléke ugyan kevés helyen tűnik fel, jóllehet az
1939-es látogatása alkalmával maga Márton Áron püspök is megemlékezett
róla, mint olyan papról, aki példát mutatott kötelességteljesítésből. Az ő nevéhez fűződik a felekezeti iskola átalakítása, modernizálása. De különösen
tekintettel volt arra is, hogy megerősödjenek azok a lelkiségek az ifjúság körében (Katolikus Leányklub, Szívgárda, Apostol), amelyek programjai megtartják a katolikus hitelveket a mindennapi életvitelben.
A tordai domus história 44. lapjának margóján azokat az 1935-ös egyházmegyei fejleményeket taglalja, amelyek akkor neki is esélyt adtak arra,
hogy az események kulcsszereplője legyen. Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök 1935. január 6-án egy leiratban felajánlotta neki az irodaigazgatói tisztséget, ő azonban megfontolás után végül úgy döntött, hogy nem fogadja el. Saját szavai szerint „ebben az elhatározásban nagyon lényegesen
folyásolt be a pp. úr betegsége, amely környezetére elbírhatatlannak látszó
terhet jelentett már. Nem akartam, hogy egy – legföljebb két év alatt fel őrölje az idegeimet.” 1935. január 8-án Botár Gáspár meglátogatta Mailáth püspököt Kolozsváron a klinikán, és azt ajánlotta, hogy Gajdátsy kamarás19 „vi29
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gye tovább az ügyet legalább egy évig. Az alatt elválik, hogy mit kell majd
tennünk.”.20
A megtisztelő felkérés elutasítása után Botár Gáspár meg is indokolta elhatározását. Saját szavai szerint erős volt benne az elhatározás, hogy
Mailáth püspöktől „soha és semmi féle kitüntetést” nem fogad el. Érve az
volt, hogy az 1922-ben megismert Zombory László bukaresti kanonokot és
pápai prelátust tartotta Mailáth püspök „gondviselésszerű” és legjobb utódának. Az ő főpapsága alatt szívesen vállalta volna az irodaigazgatói tisztséget. Ahogy írta: „biztos vagyok abban, hogy igazi egyházi életet, s papi fegyelmet csak azzal a püspökkel lehet itt elérni, aki az egyházmegyét teljesen
jól ismeri, s lekötelezve senkinek sincs, s ami ezeknél is több, bírja a mindenkori kormánynak bizalmát és támogatását. Már pedig Zombory teljesen
ismeri az egyházmegyét, hisz itt lett pappá, lekötelezve sincs senkinek, kiüldözték innen, s aztán is állandó üldözésben részesítették, s teljesen befeketítették: és végül bírja a Korona és a mindenkori kormány bizalmát.” Botár Gáspár megítélése szerint Zombory prelátus értékesebb papi személyiség
volt, mint ahogy őt az ellenségei beállították. Azt azonban neki is be kellett
látnia, hogy az erdélyi egyházmegye pillanatnyi helyzetének ismeretében,
Zombory nem kívánta a püspöki tisztséget elvállalni. Botár Gáspár ezt egyfajta kényelmességnek is betudja. Látja Mailáth püspök 38 éves kormányzásának terheit, mint ahogy azt is, hogy „Mailáth püspök úr minden követ
meg mozgat, hogy félreállása esetleges halála után is az ő szellemében kormányozzák tovább az egyházmegyét.”.21
Botár Gáspár személye kapcsán még az apostoli kormányzóság tisztsége is felmerült, ellenben ő arra sem vágyott. Állítása szerint: „mindig az volt
a vágyam, hogy egy kis plébániára kerüljek, hogy az eddigi herce-hurcáktól
megszabadulva csendesen készüljek az öregedő korra, és öntudatosan nyugodtan várjam a halált.” Ennek ismeretében érthető, hogy a pénzügyi nehézségekkel küszködő kolozsvári plébánia adminisztrátori tisztségét is visszautasította, jóllehet elsőnek az ő személye jött számításba. (Rajta kívül Veres
Ernő kolozsvár–monostori plébános és Márton Áron népszövetségi igazgató
neve merült fel.) Botár Gáspár csak úgy lett volna hajlandó vállani a kolozsvári adminisztrációt, amennyiben megtarthatta volna a tordai plébániát.
Amikor azonban a kolozsvári adminisztrátori lehetőséget a tordai egyháztanácsnak bejelentette, akkor „tanács tagjai állást foglaltak ez ellen, mert nem
volt szó arról, hogy lemondjak az itteni plébánosságról. A tanács ugyanis
nem látta biztosítva az itteni ügyek energikus rendezését, és intézését, ezért
feliratban kérte a pp.-t, hogy ne mozdítson ki innen. Ennek alapján magam
előbb táviratban, s majd terjedelmes levélben bejelentettem, hogy nem vállalom az adminisztrálást. Főhatóság tudomásul vette. Ezzel az ügy részemről lezárult.”.22 Az elutasítás után kapta meg Márton Áron az adminisztrátori kinevezést.23
Botár Gáspár írásából nyilvánvaló, hogy volt rálátása az egyházmegye
lelkipásztori és anyagi gondjaira. Néhol túlságosan kritikus és ellenszenves
hangon bírálja a püspökséget azon oknál fogva, hogy a püspök nem székely.
Kritizálja az egyházmegyei vezetést, de Márton Áron püspökben kiváló vezetőt lát.
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Feljegyzéseiből kitűnik, mind Tordán, mind Kolozsváron vagy Gyulafehérváron aktívan követte kora egyházpolitikai életét. Botár plébános dokumentuma nem csupán Torda, hanem az egész erdélyi egyházmegye, valamint a romániai katolicizmus történetéhez is új adalékokkal szolgál. Itt válik
ténylegesen világossá, hogy a mikro- és a makrotörténelem miképpen függnek össze egymással, egyik miképpen világítja meg a másikat.
A Botár Gáspár által írt tordai plébániatörténetben (domus historia) a
20. századi erdélyi katolicizmus történései és eseményei új megvilágításba
kerülnek. A két világháború közötti időben íródott sorok egy népéért aggódó, az egyházpolitikához közelálló, ellenben egy mára – talán méltatlanul
– elfelejtett személy látószögét tárják az olvasó/kutató elé.
Írását valamelyik plébánosutód pirossal imitt-amott aláhúzta, és kérdőjellel szignálta. Vélelmezhető, hogy Rass Károly, aki nyugdíjas évei alatt lelkes kisegítője volt Botár Gáspárnak, nemcsak mint ismert irodalomkritikus,
de mint a Botár-féle eszmefuttatások felett tűnődő olvasó is tehette mindezt.
Az sem zárható ki teljesen, hogy Lestyán Ferenc vikárius volt az, aki káplán
évei alatt az olvasottakat néhol pirossal aláhúzta, mert az általa a rendszerváltás után elmondottak, és a históriában megfogalmazott vagy jelzett kétkedések közötti gondolatvezetés összefüggőnek tűnik.24
Mindenképpen érdemes azonban felfigyelni arra, hogy főleg a 20. század első felében, Kolozsvár és Gyulafehérvár tengelyében értékes plébánosi személyiségek tűntek fel a tordai plébánián, akik mintegy madártávlatból mérik be azt az élethelyzetet, mely a történelemben is vízválasztó, illetve határterülete az erdélyi/gyulafehérvári római katolikus egyházmegyének. Szinte mindenik a világot megjárva, külföldi tanulmányai után került
Tordára, ahonnan mint megpróbált lelkipásztorok, megedzetten vetették
bele magukat az egyházmegye ügyeibe.
Botár Gáspár plébános a felkínált irodaigazgatói, illetve kolozsvári
plébánosi állás elutasításával teret engedett Márton Áron vállalkozó szellemének, aki nem utasította vissza a nehéz feladatokat. Bátor vállalkozói
szelleme és a botári „másra hagyjuk a nagy dolgokat” megoldási hozzáállás között nagy különbség van. Az állandó és eltúlzott kritika, valamint a
perfekcionista papi életmodell beskatulyázta Botár Gáspárt, és nem naggyá,
hanem középszerűvé tette. Talán ezért tud róla keveset a világ.
Ő inkább az ideális plébánost testesíti meg, míg Márton Áron az idézett
kontextusban is a kockázatokat felvállaló, erős emberi karaktert. A harmincas évek amúgy is gazdasági, szellemi és lelki válsággal küszködő világában
az eladósodott kolozsvári plébánia nyomorát csak az vállalhatta, aki bízott a
maga erejében, és hitt a Gondviselésben. Mintha Botár Gáspár plébánosból
ez hiányzott volna. Ő Torda népét akarta „megváltani.” Erre tett rá mindent,
hagyva, hogy a nagypolitikát irányítsák az erre alkalmasok/alkalmasabbak.
Végeredményben helyesen ismerte magát, és bölcsen döntött.
Halálakor meleg hangon emlékeztek meg róla. Így méltatták: „megvallhatjuk, hogy a míg velünk élt, nem tudtuk, nem ismertük fel valójában, hogy
minő nagy értékeket rejteget, még mit várhatunk Tőle. Ismertük lelki és gondolkozásban kristály tisztaságát, az Úr példásan tisztaéletű szolgáját, magyar fajának törhetetlen hű fiát. Nagyra tartottuk munkásságát, alkotó ké31
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pességét, még igen sokat reméltünk tőle, de azt, hogy mi volt igazában, s még
mit jelentett egyháza és nemzete számára, azt nem tudtuk. Mindezt azonban most tudjuk, midőn némán fekszik kiterítve templomában, midőn szüntelenül dolgozó agya örökre elcsendesült s alkotó két keze erőtlenül fekszik
hideg teteme mellett... csak most latjuk, mink volt, midőn már nincs többé. Csak most tudjuk lemérni, hogy mit veszheti egyháza s magyar faja egyaránt. Egyházadnak hű, tiszta életű fenkölt lelkületű papja voltál, akit híveid körében osztatlan és rajongó szeretet, a más felekezetek részéről bensőséges megbecsülés vett körül”.25
A halálát követő évben Tordán újra szükségét érezték annak, hogy rá
emlékezzenek. A megemlékező szentmisét „Rass Károly ny. paptanár celebrálta s ő mondotta az alkalmi emlék-prédikációt is.26 Szerinte: „Botár Gáspár igazi jó Pásztor volt! Egész élete, minden gondolata oda irányult, hogy
az Isten előtt reá bízott nyájat a leghűségesebben pásztorolja, a legodaadóbban szolgálja, védje, gondozza, sokszor veszedelmes helyzetekben is. És hívei tudják legjobban, hogy ki volt Ő! A hitéletet itt Ő fejlesztette igazi lelki életté, mert Ő több volt, mint lelkipásztor: Ő a lelki élet művésze volt.
Mennyi megértéssel és jóakarattal tudta vezetni a lelkeket és ápolni bennük
a Krisztusi Szeretetet! Mennyi készséggel tudott segítségére lenni híveinek
nem csak lelki, de sokszor anyagi téreken is! Ilyen nagyszivű gondozó lelki
szárnyai alatt milyen biztonságban éreztük magunkat, míg ő köztünk volt
s mennyire éreztük veszteségünket, mikor az Úr Őt elszólította! (…) Kőben,
márványban, koszorúban, örökítni meg emlékét: mindaz ellen Ő tiltakoznék leginkább, hogy miatta pénz kiadással legyenek terhelve a hívek, mert
Ő életében mindig adni szeretett, senkitől semmit el nem fogadott. Ő nincs
is rászorulva ilyen emlékmegörökítésre. Csodálatos, hogy míg mások igyekeznek magukat megörökíteni gyermekeikben, világi alkotásaikban, műremekeikben: Ő úgy kívánt nyomtalanul eltűnni a földről, mintha sohasem
lett volna itt: végrendelete szerint még a sírját is, hol nyugszik, ismeretlenné,
földdel egyenlővé kívánta tenni.” Mind a mai napig semmi nem jelzi a sírját,
csupán a tordai emlékezet őrzi még nyughelyének emlékét.
Rass Károly az emlékbeszédében arra fektetett hangsúlyt, hogy Botár
Gáspár emlékét akkor őrzi legméltóbban a tordai katolikus közösség, ha legalább az emléknapján egy kicsit jobb emberként viselkedik. „Bocsásson meg
egy ellenségének. ...Nyújtson békejobbot egy haragosának. ... Szóljon egy
meleg szót hitestársának, gyermekének, édes szüleinek, testvéreinek. ... Adjon egy lejt a szükölködőnek. ... Lásson vendégül asztalánál egy árva, vagy
egy szegény gyermeket. ... Látogasson meg egy beteget, vagy elhagyottat. ...
Vigasztaljon meg egy szomorkodót. ... Kérjen bocsánatot valakitől, a kit megsértett. ... Tegye jóvá, ha valakit megkárosított. ... Ne átkozza meg azt, aki
iránta igazságtalan. ... S tegyen egy szál virágot, ne is az Ő sírjára, hanem az
Ő nevében egy elhagyott sírra és biztos, hogy Ő megelégedett, jóleső mosolylyal fogja nézni, hogy Ő sírjából is mint küld virágot az elhagyottak sírjára.
... Lehet, hogy ebből legenda lesz idővel s fogják mondani, hogy élt valahol,
valamikor egy szentéletű pap, kinek emlékezetére szenteltek egy napot, amikor mindenki jobb lett!”.27
32

HISTÓRIA
Botár Gáspár személyével kapcsolatban meg kell említeni, hogy 1930ban a saját pénzéből és a hívek nagylelkű adományából, illetve felhasználva a régi orgona anyagát, Seidl Ferenc nagyváradi orgonaépítővel elkészíttette a tordai templom hangversenyorgonáját. Ahogyan a plébániatörténetben írja,28 a mester két hónapon át két segédjével állítja össze.29 Az 1930. november 30-án dr. Balázs András pápai prelátus által felszentelt orgona a világháborúig több rangos hangversenynek adott helyet, de a II. világháború
nemcsak a templomot károsította, hanem az orgonát is, a bombatámadásokban főleg a légnyomás hatására súlyosan megrongálódott.30
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cikkei e tekintetű túlsúlya érezhető. Már a kezdetektől az impériumváltásig a Kövendi Weress Sándor főszerkesztő által vezetett vonal egy külön korszakot ölel fel. A lapban ezzel párhuzamosan egy erős és karakteres nemzeti vonal ébresztgeti a katolikus öntudatot Kovács Lajos és dr. Balázs András plébánosok vezetésével, akik mind a híradásokat, mind a vallási cikkeket biztosítják.
8 Itt a szerző a lelkészek és plébánosok közös ünnepeken végzett és
ott elhangzott szónoklatait vizsgálja.
9
A gyulafehérvári püspökségre beküldött lelkipásztori kimutatás:
TRKLt, 951/1940. sz.
10 Kimutatás a Dél-Erdélyben 1941-ben megjelent magyar nyelvű sajtótermékekről, valamint azok egy esztendő alatt történt betiltásáról 1941.
(július 1-i állapot). In: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1653.pdf
(letöltés ideje: 2017. okt. 10.)
11 A gyulafehérvári püspökségre beküldött lelkipásztori kimutatás:
TRKLt, 951/1940. sz.
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A gyulafehérvári főegyházmegye egykori vikáriusa,
Léstyán Ferenc szóbeli közlése.
13
H. E.: „Márton Áron róm. kath. püspök tordai látogatása. Meleg szeretettel vette körül Torda magyarsága ittléte alatt a főpásztort.” In: Aranyosvidék XXXIX (1939. október 14.) 43., Lásd még Aranyosszék
VIII (1939) 41. Ez azért is fontos, mert a plébániai eseményeket megörökítő
historia domusból mindez teljesen hiányzik.
14 Ld. Aranyosvidék XXXIX (1939. október 14.) 43.
15
A görögkatolikus esperes és Márton püspök már korábbról,
Gyergyóbékásról ismerték és becsülték egymást, akár barátságukról is lehet
beszélni. A két embert később az 1948 utáni megpróbáltatások és börtönévek
is összekötötték. Ld. https://ro.wikipedia.org/wiki/Coriolan_Sab%C4%83u
(letöltés ideje: 2016. január 28.)
16
A lelkész és a püspök gyermekkori ismerősök voltak.
17
A lelkész és a püspök szintén régről ismerték egymást.
18
Az alpolgármester kihangsúlyozta, hogy a város polgári vezetését a 400 évvel korábban törvénybe iktatott vallásszabadság szelleme vezérli és hatja át, hogy békét, harmóniát és együttműködést teremtsenek a város különböző vallású és nemzetiségű lakók között.
19
Gajdátsyra vonatkozóan ld. M ARTON József: Gajdátsy Árpád
Béla élete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5 (2003), 116–128.
20
TRKPL domus historia, 44.
21
Uo. 45.
22
TRKPL domus historia, 48.
23
A kérdésre vonatkozóan lásd M ARTON József: Márton Áron
plébánosi beiktatása Kolozsváron. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6
(2004), 105–113. Az olvasott tényközlés alapján feltett kérdés marad, hogy ha
elvállalja akár az irodaigazgatói tisztséget, vagy később a felkínált kolozsvári plébánosságot, akkor a gondviselés milyen irányba mozdította volna el az
erdélyi római katolikus egyházmegye fejlődési pályáját.
24
Ez a megállapítás a szerző véleménye kézírásos bejegyzései
alapján.
25 Dr. SZENKOVITS Aurél: Botár Gáspár halálára. In: A ranyosszék,
1937. december 4.
26 TRKPL. Egyházközségi jegyzőkönyv 1958. június 24.
27 Botár plébános emléke. A jó Pásztor iránti hálás kegyelet ünepe. In:
Aranyosvidék XXXVII (1938. július 15.) 38.
28 „A templom új orgonát kap a hívek adományából… a római katolikus templom új orgonája végre elkészült, s a hívek évtizedes vágya teljesült. A régi orgona igazán igazán hasznavehetetlenné vált már évtizeddel ezelőtt”. In: Domus Historia, 34.
29 Így az 1823-as esztendőben felállított orgonának egy bővített változatát látjuk ma a kórusban, melyet Seidel Ferenc orgonaépítő 1930-ban készít el nagy-nagy hozzáértéssel. A jelenlegi orgona sípjai és szerkezete szép
neobarokk kivitelezésű szekrényben találhatóak. Festése jellemző flóder.
Akantuszlevelekkel díszített, füzéres faragott részei aranyozottak. Formája
és stílusa beleillik a templom kórusterébe. A két kézi orgona 22 szóló válto34
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zattal, 17 mellékváltozattal, kétsoros szabad kombinációval, a szuperoktáv
kupolák kiépítve, melyek változatának mindegyikének 60 hangja van. Botár megjegyzi, hogy az akkori szakértők nagyon dicsérték, mondván, hogy a
vox humanája Erdélyben a legjobb.
30 A domus historia szerint az orgonát magát zúzódás nem érte, de a
templom más helyeire történt becsapódások légnyomása erősen megrongálta, sipjait szétszórta, és a sípjai egy részét széthordták. 1950-ben úgymond
avatatlan kezekkel Frank Pál gyári tisztviselő és zeneszakértő önkéntes tette
használható állapotba, az évek folyamán csak legkevesebb beavatkozásokkal javítgatták.
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Unitárius egyházi irodalom1
P

J

Dr. Pál János (1979) homoródszentmártoni unitárius lelkész-történész
2002-ben végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karán,
teológiai tanulmányait pedig 2005-ben fejezte be a kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézetben. Fő kutatási területe a huszadik századi unitárius egyháztörténet.
Abstract (Unitarian Church Literature)
The author, a church historian and Unitarian pastor, inhis research gathers data about the main
Transylvanian Unitarian central and local publications.
Keywords Unitarian, Transylvania, publication

Rezumat (Literatura ecleziastică unitariană)
Autorul, istoric şi pastor unitarian, în cadrul unei ample cercetări a vieţii religioase a unitarienilor
din Transilvania, adună şi prezintă publicaţiile centrale şi locale mai importante ale comunităţilor
unitariene.
Cuvinte cheie unitarian, presă, publicaţii locale

Dr. Pál János, PhD, történész, unitárius lelkész, Homoródszentmárton /
historian, Unitarian pastor, Martinis
paljanos@yahoo.com

A nagy intenzitással kirobbanó 16. századi egyházi és vallási reformtörekvések, a reformáció mozgalma pozitívan befolyásolta az újonnan létrejövő felekezetek szellemi és kulturális életének alakulását: a
meggyőzés szándékával egymás között zajló parázs hitviták, nem kevésbé pedig a buzgó missziós törekvések ösztönzőleg hatottak a protestáns egyházak irodalmi életére, a hittételek propagálásának egyik leghatékonyabb eszközének ugyanis a nyomtatott írás bizonyult. Teljesen természetszerű volt, hogy az ebben az időszakban formálódó felekezetek
mindegyike rendelkezett saját nyomdával, amelyeknek segítségével jelentős számú és európai léptékben mérhető teológiai munkát jelentethettek meg Erdélyben.
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Unitárius viszonylatban ennek a reformációkori termékeny egyházirodalmi tevékenységnek a katolikus és református fejedelmek szigorodó valláspolitikája szabott korlátokat. Ez a tendencia2 a Habsburg-uralom
idején a 19. század második feléig tartott, és csak a kiegyezést követő liberális egyházpolitika teremtette meg újból az unitárius egyházi irodalom újraindulásához és fejlődéséhez szükséges feltételeket.
Társadalomszerkezeti sajátosságaiból fakadóan3 az egyház 19. és 20.
századi nyomtatványainak nagyobb hányadát a hívek tájékoztatását, nevelését szolgáló tartalom jellemezte. Ezen sajtótermékek olvasóközönségének egy részét tehát a társadalom alsóbb rétegeihez tartozó hívek közössége alkotta – célkitűzéseiket ennek megfelelően a nép valláserkölcsi nevelésében, illetve annak a szellemi és kulturális felemelésében határozták meg. A kor liberális hangulata által teremtett kedvező missziós
feltételek, továbbá az egyházi intézményrendszernek, a tudományos és
kulturális élet fejlesztésének követelménye a népneveléssel párhuzamosan arra sarkallta az egyházvezetést, hogy a felekezeti jelleget, identitást
erősítő és a szabadelvű vallásosságot népszerűsítő, tudományos igényű
sajtótermékeket is megjelentessen. Ebbe a kategóriába sorolandó mindenekelőtt az 1861-ben alapított első unitárius kiadvány, a Keresztény Magvető című periodika.4 Jakab Elek visszaemlékezése szerint a folyóirat kiadása mellett lándzsát törők azzal érveltek, hogy „számunk csekélységét szellemi munkával kellene sokszoroznunk s befolyást intellectualis
erőnk bebizonyításával vívnunk ki. Az irodalom nemes munkatér, mely
tisztességet és olykor megélhetési módot ad. Az unitáriusoknak igyekezni kell híveik míveltségi színvonala emelésén, mert csak ez fokozza erkölcsi erejöket. Az író a nemzetnek nagy szolgálatot tesz nyelve és a tudomány művelése által, s ez jótékonyan hat vissza az egyházra. Kezdeni, dolgozni, életjelt adni magunkról minél hatályosabban – ez volt a jelszavunk”.5
Előbbiekkel egybecsengő gondolatokat fogalmazott meg 1869-ben
Ferenc József is, miközben a folyóirat további megjelentetése mellett érvelt: „Ma, midőn a felvilágosult körökben Európaszerte [sic!] őszinte rokonszenv mutatkozik az unitarizmus iránt s ennek hitelvei sok tekintetben előtérbe kezdenek nyomulni, nem szabad tétlenül maradnunk, nem
szabad összedugott kezekkel néznünk, miként dolgozik a korszellem saját javunkra, hanem e rokonszenvre nekünk is érdemesnek kell magunkat mutatni, s lépést kell tartanunk a korszellemmel; miből kiindulva elkerülhetetlenül szükségünk van egy orgánumra, melyet valamire való
testület napjainkban nem nélkülözhet, mely által mi is hallassuk szavunkat, s általa befol[l]yunk az emberiség előhaladásának nagy művébe [...]”.6
Az alapítók által felvázolt egyházépítői rendeltetést a Keresztény
Magvető elsősorban egyházi beszédek, valamint egyháztörténeti, pedagógiai és teológiai tanulmányok, esszék közlésével kívánta előmozdítani, nem kevés sikerrel. A folyóiratot már az indulásakor pozitív fogadtatásban részesítette a korabeli sajtó,7 1925-ben a szerkesztői feladatokat
átvevő Gál Kelemen pedig úgy értékelte, hogy az 57 évfolyamot megérő
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Keresztény Magvető nemcsak az Unitárius Egyház, hanem az „egész magyar protestáns teológiai tudomány értéke és kincse, amelyet a tudományos kutatásnak mellőzni nem lehet”.8
Tudományos igényességgel szerkesztették az EUL gondozásában
megjelentetett Unitárius Szószéket is, célközönsége ennek azonban nem
a világi nyilvánosság, hanem a lelkészség volt, és az egyházi beszédirodalom fejlesztésével párhuzamosan ez utóbbi csoportnak kívánt szakmai segítséget nyújtani a munkájukat érintő tudományos dolgozatok
megjelentetésével.9
A belső misszió és népnevelés legfőbb egyházi orgánuma a Dávid
Ferenc Egylet által 1888-ban alapított Unitárius Közlöny volt. A megjelenését beharangozó szerkesztői értesítőben Boros György teológiai és
Nagy Lajos kolozsvári kollégiumi tanár a folyóirat küldetését a következőkben határozta meg: „Célunk az, hogy a vallásos és erkölcsös élet ébresztésére tegyük meg azt, ami irodalmi úton általunk megtehető. Tenni akarunk abban a meggyőződésben, hogy a vallás az ember lelki életének éppen annyira szükséges, mint a természeti életnek a napsugár, mert
tudjuk, hogy a tiszta erkölcs a társadalmi együttélés alapja s mind a vallásos, mind az erkölcsi életnek szüksége van az ápolásra”.10 A felekezeti
identitás megerősítésének és elmélyítésének céljából – az erkölcsi nevelés
és vallásos hit ápolása mellett – az Unitárius Közlöny az unitárius múlt
ismertetésének az ügyét is felkarolta,11 akárcsak a hívek közötti belső öszszetartozás érzésének a megerősítését. Figyelemmel követte a szép eredményeket elérő angol és amerikai unitárius mozgalmakat is,12 de nem feledkezett meg a lelkészekről és tanítókról sem: a munkájuk során felmerülő nehézségekre gyakorlati útmutatásokat és megoldásokat adott.13
Az ifjúság megszólításának és véleménynyilvánításának szerepkörét a DFEIK kiadásában 1930 és 1936 között napvilágot látó Kévekötés
töltötte be.14 A megjelenést beharangozó szerkesztői értesítés szerint a
lap tartalmát a szervezet tagjaival közösen kell majd meghatározni és
kijelölni, a nyomvonal, amelyen haladni szeretnének azonban az, hogy
„önállóbb, öntudatosabb és vallásosabb, vagyis az élet értelmét komolyabban vevő ifjúság kifejlődésének útját”15 készítsék elő.
Az induláskor nem volt tehát egy konkrét, pontokba szedve megszövegezett munkaterv. A kiadással járó kezdeti nehézségek után azoban
már átgondoltan és kézzel foghatóan fogalmazódtak meg a Kévekötés által betöltendőnek ítélt szerepkörök. A folyóirat I. évfolyamának 2. számában a szerkesztőbizottság gondosan megszerkesztett, hat pontból álló
programmal állt a nyilvánosság elé: öntudatra ébresztés és iránymutatás
a falusi és városi ifjúság (iparos és kereskedő) számára, a meglévő vagy
alakulandó ifjúsági egyletek munkájának segítése irodalmi és vallásos
tárgyú anyagok közlésével, nevelői szerepkör betöltése, és fórum biztosítása az ifjak megnyilatkozásához.16 A későbbiekben ez a célkitűzés további elemekkel gazdagodott: nagy hangsúlyt kapott a falusi és városi ifjúság között feszülő társadalmi, világnézeti különbözőségeknek az elsimítása, továbbá a nemzeti identitás erősítésének gondolata.17
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A Kévekötés fennállása ideje alatt lényegében tehát két nagyobb feladat megvalósítására összpontosított: a fiatal nemzedékek aktivizálása és bekapcsolása az egyházi és társadalmi munkába, illetve vallásos,
nemzeti és egzisztenciális öntudatra nevelés a gazdasági, történelmi,
vallásos, kulturális, társadalmi ismeretek közvetítése révén.
Az 1945 előtt megjelenő egyházi sajtótermékek közül több is a központi egyházvezetéstől és a központi egyháztársadalmi szervezetektől
függetlenül jelent meg.
Ilyen volt a Székelykeresztúri Unitárius Lelkészkör gondozásában
1905–1944 augusztusa között, Székelykeresztúron megjelenő Unitárius
Egyház (1941-től Székelykereszturköri Unitárius Egyház), amely, egyfajta belső ellenzéki szerepet betöltve, az unitárius öntudat erősítését és
az egyházi élet reformját kívánta előmozdítani.18 A kritikus szellemben
szerkesztett lap a lelkészeket érintő egzisztenciális és szakmai problémák megjelenítése mellett behatóan foglakozott az egyház oktatásügyének, vallásos és társadalmi életének kérdéseivel is. 1940 augusztusa
után erőteljes nemzeti retorika jellemezte a lap hangvételét. Ebből az időszakból több olyan írást is olvashatunk, amelyek a Kárpát-medencei magyarság és azon belül az unitarizmus jövőjét a második bécsi döntéssel
újrarajzolódó geopolitikai viszonyok összefüggéseiben kezdték el értelmezni, nem egy esetben a szélsőségek határainak feszegetésével.19
A korszak másik jelentős vidéki lapja az 1939 és 1942 között
Brassóban szerkesztett és kiadott Unitárius Jövendő volt. Akárcsak a
székelykeresztúri lap, az Unitárius Jövendő is kritikai látószögből elemezte az egyház életét, feladatát pedig az intézmény szellemi, erkölcsi
fejlesztésében és az unitárius öntudat erősítésében határozta meg.20 „A
mainál öntudatosabb unitarizmust akarunk [...] – olvashatjuk a szerkesztőbizottság programhirdető felhívásában –, amely arra ösztönöz mindenkit, hogy önérzetes tagja legyen az egyháznak és megértő követője a hitnek. Aki megértse és átérezze, hogy akár egyetemes vonatkozásban, akár
kisebbségi sorsban, mindenekfelett azonban a szellemi haladás, az egyéni műveltség és kultúra, az emberies gondolkozás és cselekedetek szempontjából milyen fontos szerepe van az Egyháznak. Jobban ki akarjuk
fejleszteni azt a gondolkozást, amely az egyháztagoktól nemcsak anyagi áldozatot vár, hanem segíti a jogok gyakorlásában; nemcsak a vezetést
osztja meg egyháziak és világiak között, hanem utat enged ötleteknek és
javaslatoknak és lehetőséget biztosít gyakorlati eredmények létrehozására. Munkások akarunk lenni abban, hogy egészséges, bizalomkeltő egyházi élet fejlődjék ki az egész vonalon”.21
Az egyháztársadalmi, hitéleti és missziós szempontok szerint szerkesztett és egyházi berkekben sok belső nézeteltérést generáló havilap a második
bécsi döntés után a dél-erdélyi egyházrész egyedüli kiadványa lett. E szerepkört 1942 szeptemberéig, id. Kovács Lajos főszerkesztő haláláig töltötte be.
A Regátban tartózkodó hívek vallásos és nemzeti identitásának ápolását és megerősítését kívánta szolgálni a Bukaresti Unitárius Egyházközség kiadásában megjelenő, regionálisan terjesztett Unitárius Hírnök
(1933. március–1938. május).22 Kisebb jelentőségű volt a Kiss Elek szer40

HISTÓRIA

kesztésében 1933 februárja és 1934 decembere között kiadott Unitárius
Evangélium is. Ez utóbbi szintén az unitárius öntudat fejlesztését akarta
előmozdítani, az erdélyi és külföldi unitarizmus helyzetének és szellemi produktumainak az ismertetésével, továbbá a lapban közzétett nevelő jellegű irodalmi és vallásos tartalmú írások segítségével.
Fontos megemlíteni, hogy a folyóiratok mellett jelentős számú önálló kiadvány is napvilágot látott az 1945-öt megelőző időszakban. A 19.
század végétől kezdődően folyamatosan gyarapodott a különböző teológiai tudományágakkal (rendszeres teológia, gyakorlati teológia, bibliateológia, egyháztörténet) foglalkozó könyvek, füzetek száma és számottevő eredményeket értek el mind az unitárius teológiai irodalom fejlesztésében, mind pedig annak népszerűsítésében.23
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a zsinattartás Tordára és Kolozsvárra történő korlátozása szintén hátrányosan érintette az unitáriusokat. Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja. KerMagv 2008/2. 195.; Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség16. századi története. Balassi Kiadó, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. Budapest, 2009, 109–124.; 1618 októberében
a Kolozsváron ülésező országgyűlés ultimátumszerű felhívást intézett a
szombatosokhoz arra vonatkozóan, hogy záros határidőn belül térjenek
vissza valamelyik bevett felekezetbe. Az elsősorban unitáriusok közt „elrejtőző” szombatosok beazonosításával és visszatérítésével Bethlen Gábor Keserűi Dajka János református püspököt bízta meg. Ez a felhatalmazás lehetőséget teremtett arra, hogy Keserűi Háromszéken néhány unitárius papot eltávolítson állásából és helyét református pappal töltse be.
Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet. 27.; Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568–1900). I. kötet. h. n., 1935. 54–56.;
Kénosi Tőzsér János–Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház
története. II. kötet. (Fordította Márkos Albert. A fordítást a latin eredetivel egybevetette Balázs Mihály. A kötetet sajtó alá rendezte Hoffman Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel.) Erdélyi Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2009. 45–80.; Molnár B. Lehel: A Lipóti Diploma és a háromszéki unitárius püspöki vizitáció. KerMagv 2008/4, 251–253.
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3 Az unitárius felekezetûek döntõ többségét, néhány várost leszámítva, a falvak földműves rétege alkotta.
4 A folyóirat történetéről lásd bővebben: Gaal György: A »szép, jó
és igaz« magvetője. Százötven év az egyház és művelődés szolgálatában.
Keresztény Magvető Füzetei 47. szám. Erdélyi Unitárius Egyház. h. n.,
2011.; Sándor Krisztina: A Keresztény Magvető újraindítása 1971-ben.
KerMagv 2013/3, 265–277.; Uő: A Keresztény Magvető az államhatalom
hálójában 1971–1989. (Doktori disszertáció)
5 Jakab Elek: A »Keresztény Magvető« megalapítása. KerMagv
1890/1. 35.
6 Farkas Dénes (közlő): Adatok a Keresztény Magvető történetéhez. KerMagv1993/2. 109.
7 Gaal György: A »szép, jó és igaz« magvetője... Keresztény Magvető Füzetei 47. szám. 2.
8 Gál Kelemen: Péterfi Dénes 1851. aug[usztus] 30.–1925. május 15.
UK 1925/6. 90.; A KerMagv jelentőségéről árulkodik, hogy az erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb tudományos és kritikai kiadványa,
az Erdélyi Irodalmi Szemle, a folyóirat irodalmi mellékleteként kezdte meg „pályafutását”. Diószegi Márta: Bevezetés.InAz Erdélyi Irodalmi
Szemle repertóriuma 1924-1929. http://mek. oszk.hu/04200/04211/04211.
htm#2 (Letöltés ideje: 2014. 05. 15.).
9 A folyóirat előzményét egy, ezzel a címmel 1896-ban megjelentetett, 61 lelkész dolgozatát, beszédét tartalmazó kötet képezte. 1906-ban
az Egyetemes Unitárius Lelkészkör ennek analógiájára úgy döntött, hogy
folyóirat formájában fogja megjelentetni a lelkészek írásait. A folyóirat
kisebb-nagyobb megszakításokkal 1944-ig jelent meg. Romániai magyar
irodalmi lexikon.http://lexikon. kriterion.ro/szavak/4874/ (Letöltés ideje:
2014. 05. 26.).
10 Értesítés és felhívás az Unitárius Közlöny valláserkölcsi havi lap
érdekében. UK 1887/1, 29.
11 „Szeretnők, ha ez a lap bármily kis mértékben is munkás lehetne abban, hogy az összetartás erősödjék, a szeretet pedig minél egyetemesebbé, kihatóbbá váljék”. Uo.
12 Uo.
13 Uo.
14 A Kévekötés megjelenéséig az ifjúság számára az UK külön rovatot tartott fenn. A lap megszűnése után az ennek a korosztálynak szánt
írások ismételten az Unitárius Közlöny hasábjain jelentek meg. 1892 és
1897 között az Unitárius Közlöny melléklapjaként jelent meg a Fiatalság
Barátja című kiadvány, amely az ifjúság erkölcsi nevelését tűzte ki maga
elé célul.
15 Szerkesztőség: Ajtónyitás. Ifjúsági Melléklet az »Unitárius Egyház« 1929. évi karácsonyi számához. 1.
16 Tavaszi munkaprogram: Kévekötés 1930/2, 17.
17 Mikó Imre: Töretlen úton. Kévekötés 1931/2, 1–2.; Gyallay Pap
Zsigmond: i. m. Kévekötés 1931/1, 1.
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18 Máthé Sándor: A mi álláspontunk. Unitárius Egyház (a továbbiakban UE) 1939/9–10, 42.
19 Lásd például a Problémák című írást. Szemlélő: Problémák. UE
1941/1, 2–3.
20 Szerkesztőbizottság: Indulás. Unitárius Jövendő 1939/1, 1.
21 Uo.
22 A regionális terjesztésű lapok közé tartozott az 1912 és 1917 között a Küküllői Egyházkör lelkészei által kiadott Egyháztársadalom. A folyóiratot a szerkesztők egyházépítő, népnevelő, egyházi irodalom és hitéletfejlesztő, valamint tájékoztató szándékkal indították útjára. Gvidó
Béla: Zászlóbontás. Egyháztársadalom 1912/1, 1–3.; Ütő Béla: Határozatunk. Uo. 3–4.
23 A téma összefoglalóját lásd Kovács Sándor: Az unitárius egyházi
irodalom ... KerMagv 2003/1–2,. 34–36.
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Téli tájkép, Jósikafalva, 1986
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Föld, föld, föld, halld meg
a Bárány szavát!
A kolozsvári Agnus Rádió 13+15 éves története
M

N

K

Abstract (The History of the Agnus Radio Station)
In this article the author relates the “13+15 years” history of the Agnus radio station (of the
Reformed Church), from its beginnings, with low technical apparatus, until today, where a brandnew and functional studio awaits the life- and religion-related conversations.
Keywords Agnus radio station, Reformed Church

Rezumat (Istoria stației de radio Agnus)
În acest articol, autorul relatează istoria de „13 + 15 ani” a postului de radio Agnus (Biserica
Reformată), de la începuturile cu aparate cu aparatură tehnică mică, până astăzi, unde un studio
nou și funcțional așteaptă conversațiile legate de viață și legate de religie.
Cuvinte cheie stație radio Agnus, Biserica Reformată

Mihály Noémi Katalin, főszerkesző, Agnus Rádió /
editor-in-chief, Radio Agnus
noemi_mihaly@yahoo.com

A rádióban gyakran fűzünk magyarázatot bizonyos műsorokhoz,
vagy éppen felcsendülő zenéhez, vershez, hiszen az én gondolataim, nem
az ő gondolataik. A következő történet műfaji táncához is szükségesnek
érzem az indoklást. A médiatörténet ugyan egy tudományág, azonban a
közösségi rádió másképp szól hallgatóihoz: közelebb van hozzájuk, sokakat személyesen ismer. Ezt a fajta közelséget próbálom belopni soraimba,
azáltal hogy nem szorítkozom csupán a száraz adatok közlésére.
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Talán kedélyesen szállingóztak a hópelyhek 2002 karácsonyán, a
Bethlen Kata Diakóniai Központban azonban feszült volt a hangulat: a
rádióindításra egy éve készülő csapatnak már csak néhány perce maradt
hátra. S 12 órakor először csendült fel az Agnus Rádió déli műsorát jelző
szignál, amely az évek folyamán sem változott.
Minden kezdet nehéz, de egy közösségi rádió elindítása és életben
tartása még annál is nehezebb. Ezt a rádiótípus is hozza magával, hiszen
nem üzleti érdek hívja életre, így erős tőke sem áll mögötte. Továbbá a
munkatársak zöme önkéntes, ami azt jelenti, hogy számos más kötelességüknek is eleget kell tenniük.
A közösségi rádiózásról nem sok szakirodalmat találni, de azt talán
mindenki tudja róla, hogy legfőbb jellemzője, hogy egy adott közösségnek, nem pedig tömegekhez szól. Továbbá személyes, nyitott, a helybeliséget, a helyi kultúrát igyekszik erősíteni, a befogadót partnernek tekinti,
esetleges bevételeit a rádió működésébe forgatja vissza – olvashatjuk az
agnusradio.ro honlapon. A műsorszerkesztők is ugyanabból a körből kerülnek ki, mint a hallgatóság, ami tovább erősíti a hallgatókkal való kapcsolatot. Fontos, hogy ez a szál interaktív legyen, visszajelzések érkezzenek a szerkesztőségbe. A közösségi rádió a helyi közösség katalizátora,
a helyi közösség fejlődésének, fejlesztésének fontos szereplője, alakítója lehet. A rádió, szerkezeti felépítését tekintve, egy rugalmas struktúra,
a munkamegosztásban erős átfedések, összecsúszó szerepek figyelhetők
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meg. Nem jellemző erre a rádiótípusra a kereskedelmi vagy közszolgálati rádióknál megfigyelhető merev, aprólékosan és részleteiben lerögzített
szerep- és munkamegosztás.
A honlapon a helyi sajátosságokról is olvashatunk. Romániában a
jelenleg hatályos törvénykezés (az 504/2002 sz. Audiovizuális törvény,
melyet módosított és kiegészített a 402/203 sz. törvény) nem ismeri el
a közösségi rádiókat, pusztán a közszolgálati és kereskedelmi csatornákat. Ennek ellenére természetesen Romániában is működnek közösségi rádiók különböző kereskedelmi rádiók leple alatt. Ugyanakkor az erdélyi magyarság kisebbségi létéből adódóan az is megfigyelhető, hogy a
szerepvállalás és tulajdonjog szempontjából felállított tipológia nem igazán található meg olyan kristálytiszta formában, mint pl. Nyugat-Európa
esetében. Ennek a magyarázata talán az, hogy a kisebbségi létből és a jelenlegi gazdasági helyzetből adódóan a magyar kereskedelmi rádiók egy
jelentős közösségi oldallal is jelentkeznek. Az Agnus Média Alapítvány,
mint az Agnus Rádió egyik háttérintézménye, több lépést is tett arra vonatkozóan, hogy a romániai audiovizuális törvény is elismerje a közösségi rádiók létjogosultságát. Ezek elismerése és a műsorszórási engedély
megpályázási folyamatának leegyszerűsítése, jelentős mértékben hozzájárulna a kisebb, rurális és urbánus közösségek fejlődéséhez.
Nem volt különösebben nehéz feladat a kis rádió, ahogy néhány hallgatónk nevezi, történetének felgöngyölítése, ugyanis az alapítók, Adorjáni Lászlóval az élen, folyamatosan vezették az Agnus Rádió históriás
könyvét. A sokszor nehezen kimondható Agnus nem mindenkinek juttatja eszébe az Agnus Dei kapcsolatot, vagyis az Isten Báránya teológiai fogalmat. Ezért is jelenik meg néhány promóciós anyagon a szimpatikus bárány alakja.
Bár ez év decemberében tizenöt éves lesz a kolozsvári székhelyű
Agnus Rádió, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy 13+15 éves, hi47
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szen az első csírákat a rendszerváltás utáni rádióadásokban fedezhetjük
fel. „Amikor 1989 karácsonyán úgy éreztük magunkat, mint akik börtönből szabadultak, természetes volt, hogy a korábban templomba száműzött és ott is ellenőrzött igét ezután az utcán, a háztetőkről kell kiáltani és az otthonokba el kell küldeni. Szószékről szólott igehirdetésre soha
nem kaptam annyi visszajelzést, mint amennyi hálás levélben biztosítottak a távoli Székelyföldről és Várad környékéről, hogy a háztetőről a szobákba szóló igehirdetésre mennyire szükség van” – emlékezett Adorjáni
László, a rádió önkéntes igazgatója.
„Föld, föld, föld, halld meg az Úr szavát!” Ezzel az igével kezdte meg
első adását 1990. január 28-án a Kolozsvári Rádióban a református egyház. Január elején ugyanis a református, római katolikus, evangélikus,
unitárius egyházak megbízottai megegyeztek a kolozsvári rádió magyar
szerkesztőségével, hogy a Kolozsvári Rádió minden csütörtökön este
19.30-tól 20 óráig, vasárnaponként 11.25-től 12 óráig, a későbbiekben pedig reggel 8-tól 8.30-ig biztosít műsoridőt az egyházaknak, amelyet felváltva használ a négy felekezet. A karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és reformációi műsor ökumenikus, vagyis közösen állítják össze az egyházi
adások szerkesztői. Ezek a vallási műsorok napjainkban is adásba kerülnek a közszolgálati rádióban, annyi változással, hogy időközben a műsoridő lecsökkent 25 percre (az ökumenikus műsorok jelenleg 50 percesek), az egyes felekezetek pedig hathetente kerülnek sorra.
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Aki csak mostanában kezdett rádiózni, ahogy magam is, s szerkesztéssel is foglalkozik, akkor kezdi
igazán értékelni a
technika
vívmányait, ha betekintést nyer a kezdetekbe.
Az első „stúdió”, amit jelenleg is használnak
az Agnus Rádió
önkéntesei, az alsóvárosi parókia
egyik alagsori termében kapott helyet. A felszerelés:
a kolozsvári egyházközségek
és
az egyházkerület
adományaiból vásárolt Tesla magnó, egy kölcsönkapott lemezjátszó,
majd néhány hónap múlva a hollandiai NCRV rádió egyik munkatársának ajándéka,
egy használt Sony
riportermagnó. EzAz új stúdió, 2016. február
zel a felszereléssel
egy harminc-negyvenperces műsor elkészítése napokig tartott. Gyönyörű időszaknak élte
ezt meg Adorjáni László lelkipásztor, a műsorok készítője, annak ellenére, hogy kín volt összeállítani ezeket. A zenét például lemezjátszóról vették át magnóra. Az Agnus Rádió hallgatói Aranyszalagtár rovatunkban
ezekből a hőskorszaki műsorokból hallhatnak egyet-egyet minden kedden, a rádió tizedik születésnapja óta.
Az évek során lassan-lassan sikerült külföldi támogatókat találni.
Már augusztusban megbeszélést tartottak Zürichben a Glaube in der 2
Welt igazgatójával, Eugen Voss lelkésszel, aki támogatást ígért. 1991 júniusában a hollandiai Kom Over En Help alapítvány egy Sony riportermagnót és egy JVC dupla-kazettás felvevőt adományozott. Emlékezetes
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Naprakész beszélgetés, Kolozsvári Magyar Napok, 2017

1992 márciusa, amikor a határon azon a címen, hogy minek kell egy papnak rádióstúdió, visszafordítják a rádiófelszerelést. A második nekifutás
– megtámogatva a Szabad Európa rádió egyik riporterével – sikeres volt.
Kovács Miklós, a Glaube in der 2 Welt budapesti munkatársa végre nem
a határnál, hanem a Kétágú-templom alagsorában teheti le az értékes terhet, a professzionális stúdiófelszerelést.
A saját frekvenciájú rádió gondolata 1993-ig megy vissza, ekkor a kolozsvári román baptista egyház közös egyházi rádió működtetésének lehetőségét ajánlja fel, amely Kolozsváron URH-n sugározna naponként,
több órán keresztül evangéliumi műsort. A tervbe belekapcsolódik a református egyház is, csakhogy a frekvencia elnyerése után a Radio Vocea
Evangheliei többé nem keresi a kapcsolatot.
1995 nyarán a Párizs utca 5. szám alatti Radio Sonic URH-n sugárzó helyi magánrádió beindulását támogatja a református stúdió a magnó
és a technikus kölcsönadásával, valamint azzal a reménnyel, hogy a rádió magyar szerkesztőségének ígérete szerint, vallásos műsorok sugárzását is lehetővé teszik. Sajnos, a vallásos műsorok beindítása nem történt
meg, és a rádió, bár sikernek örvendett, 1996 nyarán megbukott. A református rádiózás területén újabb mérföldkövet jelentett az 1996-os Bethlen
Kata Diakóniai Központba való költözés, ahol 2015-ig működött a stúdió.
Adorjáni László már ekkor kezdeményezi az egyházi sajtóbizottság/sajtóosztály létrehozását és az egyházi hírszolgálat megszervezését.
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1997-ben a bukaresti Audiovizuális Tanács átiratban felajánlja Kolozsváron a 88,3 MHz frekvencián szabadon lévő napi 18 órás műsoridőt. Az Erdélyi Református Egyházkerület a többi történelmi egyházzal
együtt úgy dönt, hogy az ajánlatot elfogadja. Ezért a frekvencia megpályázására haladékot kér, hogy felkészülhessen.
2000-ben szerződést kötnek a zwollei Gereformeerde Omroep
Vereniging (Emission) református rádióegyesülettel, amelynek értelmében a gyermekműsorok Kolozsváron készülnek az Agnus stúdióban,
helyi munkatársakkal. Másrészt a hollandiai Gereformeerde Omroep
Vereniging hatéves támogatást ajánl fel a rádió beindítására és működtetésére, amennyiben az induláshoz szükséges összeg másik felét sikerül megszerezni. Októberben pályázat alapján Szenkovics Dezső, aki jelenleg az Agnus Média Alapítvány elnöke, kezdi meg programvezetői
tevékenységét, előkészítve a frekvencia megpályázását, amelyet november 8-án ítél oda az Audiovizuális Tanács. A kolozsvári megosztott 88,3
MHz-es frekvencián 8 órás adásidőt kap az Agnus, naponta hajnali 3
és 8 valamint 12–15 óra között. További 2 óra műsoridőt kap a Vocea
Evangheliei neoprotestáns rádióhálózat és 8 órát a Vocea Speranței adventista rádióhálózat.
A rádió költségeinek fedezésére több vállalkozás is indult az évek
folyamán, azonban egyik sem bizonyult hatékonynak. 2002. december
24-én végre beköszönt a várva várt pillanat, mintegy karácsonyi ajándékként a kolozsváriak számára, megszólal az Agnus Rádió. A műsoridő kialakításában arra is figyeltek, hogy a napot lefedjék magyar adással, ugyanis 8 órakor indított a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztősége,
majd 15 órakor folytatta.
2003-ban is folytatódott a munkatársak képzése, amelynek része
volt a közösségi rádiózás sajátosságainak megismertetése is, hiszen ez ismeretlen volt Erdélyben. Továbbá önkénteseket toboroztak, hallgatótalálkozókat szerveztek és támogatókat kutattak fel. A rádióindítás már az
elején nem várt anyagi gondokba ütközött, ugyanis a görögkatolikus egyház visszalépett, amely heti nyolcórás román műsort gyártott volna. Kiderül időközben, hogy a diakóniai központ tetején lévő antenna, a mérnöki számítások ellenére, mégsem képes a teljes várost lefedni. Végül
2010-ben sikerül áthidalni ezt a problémát: ekkortól a Vocea Evangheliei
Rádió Fellegváron lévő antennáját béreli az Agnus.
2004-ben elkezdődnek a közösségépítő rendezvények, amelyek nagy
népszerűségnek örvendenek. Évente megszervezik a rádió születésnapját is, amely változó tematikára épül. Az ezt követő időszakot a nehézségek jellemzik: sorozatosan elromlik a technika, kéthavi kényszerhallgatás után szólal meg ismét a rádió. A 2006-os év pedig a rádiószolgálat
megszűnésének árnyékában indul, noha már 2005-ben jelentős leépítések történtek, ami tulajdonképpen közelebb vitte a közösségi rádiót eredeti céljához, hogy minimális számú fizetett alkalmazott legyen, a műsorok nagy részét pedig önkéntesek készítsék. Ebben az évben indul el
a rádió internetes műsorszórása. Az Agnus Rádió jövője továbbra is bi51
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zonytalan a hiányzó anyagi alapok miatt, ugyanis az egyház még mindig
nem ismerte fel a sajtó adta lehetőségeket.
Az évek során jelentkező nehézségeken a vezetőséget, a csapatot a
személyes találkozások során elhangzott őszinte visszajelzések lendítették tovább. Adorjáni László jegyezte le a következőt. Aki ezt nem tapasztalta meg, hogy a látszólag semmibe küldött szavakra válasz érkezik, nem érti meg talán soha. Már bizonyára Krisztusnál az az az idős
asszony is, aki betegsége miatt egy évtizeden át volt kényszerű házi őrizetben, és éppen akkor, amikor mint a magára maradt Illés a pusztában,
azon gondolkodtam, feladom a rádiós szolgálatot, azzal fogadott: „Jaj
Tiszteletes úr, ha ez az Agnus Rádió nem volna, én meg is bolondulnék”.
Egy napon pedig Vörös Éva hallgatónk lepett meg egy írással, amelyben a diakóniai szolgálathoz hasonlította a rádiót. Ebből idézek. „Bátran felveheti a versenyt akármelyik lelkésszel a látogatást illetően. Nincs
az a hűséges pásztor, aki annyi ajtón kopogtatna, annyi szobában imádkozna, Igét olvasna, mint ez a Rádió. S ha versenyeztetnénk a gyülekezeteket, kinek van nagyobb számú hallgatósága vasárnaponként, akkor
a mi Agnusunk biztos befutó lenne. (..) Nem egy konyhaasztalról tudok,
amin a szabadnapon egymás mellé kerül az énekeskönyv és szakácskönyv, mert a háziasszonyok, miközben zöldséget tisztítanak a húsleveshez, multifunkcionális Igehallgatókká válnak, és főzés közben a gyülekezettel együtt éneklik a zsoltárokat.”
A 2007-es év új perspektívákat nyitott: ekkor kezdődik el a közös
gondolkodás, munka a Kárpát-medencei református rádiókkal, stúdiókkal. A cél: műsorcsere, közös internetes adás összeállítása, közös rádió.
2010-ben létrejön a Kárpát-medencei Református Rádiótanács, amelynek
célja a térség rádiós missziói stratégiájának a kidolgozása. Az évek folyamán egyre hatékonyabbá vált a műsorcsere, naponta közös műsor készül
Határtalan címmel, amelybe Magyarország, Felvidék, Kárpátalja és Erdély hírei kerülnek, az itt készült interjúkból áll össze a rovat. Az Agnus
Rádió hallgatói 2016 februárjától naponta követhetik interneten ezt a rovatot, ugyanis ekkortól 24 órában sugároz interneten a rádió. Frekvencián pedig a szombati összefoglaló műsor hallható a kezdetektől.
2013-ban a rádió tizedik születésnapjára közösségi napot szerveztek, amely sok hallgatót odacsalogatott. A fiatalok egy városi Nyomkeresőn vettek részt, az idősebbek az Agnus-busszal meglátogatták Kolozsvár tizenkét egyházközségét, az érdeklődők betekinthettek a műsorkészítésbe, volt közös főzés, kihelyezett műsor, gyerekprogram, találkozó az
Agnus-bloggerekkel, este pedig jó hangulatú gálaműsorral zárult a nap.
Ekkor változott a reggeli műsorrács is: pörgősebb lett, az utolsó fél órában pedig a terepről behozott anyagoknak biztosított helyet, a hitépítő
rovat hossza felére csökkent, viszont kétszer került adásba.
Ebben az időszakban sem szűnnek meg a technikai nehézségek:
időnként elromlik egy-egy létszükségletű eszköz, amelynek a pótlása, az
egyébként is nehéz anyagi helyzet miatt, igen körülményes. A rádió elindítását támogató szervezetek fokozatosan visszavonulnak. Időnként érkezik egy-egy nagyobb külföldi támogatás, itt említést érdemel az Ame52
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rikai Protestáns Egyház, illetve a pályázatok jelentenek még kapaszkodót.
2014-ben már készül az Egyházkerület Médiaközpont Stratégiája.
2015-ben jelentős változás következik be a rádió életében, ugyanis néhány nap alatt kénytelen elköltözni a Bethlen Kata Diakóniai Központból. Július végén már az Erdélyi Református Egyházkerület Sajtóközpontjában (Eötvös/Constanța utca 1–3. szám) folyik a munka az ideiglenesen berendezett stúdióban. Októberben kezdődött el a végleges termekbe való átköltözés. Ebben az évben sikerült egy újabb főmunkatársat
alkalmazni (így ezek száma háromra bővült a főszerkesztővel és a vallási műsorok szerkesztőjével), aki menedzseri feladatokat is ellát, a műsorgyártás és a technikusi teendők mellett. Ezt követően megoldódni látszik
az a sokéves probléma, hogy nincs kire rábízni a rádiót. Több pályázatot
sikerült megnyerni, ennek köszönhető az is, hogy 2017 októberében sikerül bővíteni a technikai felszerelést professzionális rádiómikrofonokkal és egy digitális keverővel. 2016 őszétől próbáltuk megerősíteni a rádió közösségi jellegét elindítva a Naprakész beszélgetések című sorozatunkat, szorosabbra fűzve a kapcsolatot a kolozsvári református egyházközségekkel is. A havonta jelentkező beszélgetéseken egy-egy aktuális témát járunk körbe a meghívott lelkipásztorral.
Bár folyamatos kihívás a cserélődő munkatársak betanítása, a közösségépítés, vannak közöttünk olyanok, akik már a kezdetektől jelen
vannak, vagy sok éve a rádió hűséges önkéntesei. A közösségi rádiózásnak nem csak az a szépsége, hogy a hallgatókkal igyekszünk szorosabb
kapcsolatot ápolni, hanem az is, hogy a munkatársi viszonyok is más
tengelyek mentén rendeződnek. Csapatként igyekszünk együtt dolgozni,
ami gyakran erősebb motivációt jelent az anyagiaknál.
Források:
Adorjáni László jegyzete a rádió történetéről (publikálatlan).
Interjú Adorjáni Lászlóval a rádió 12. születésnapjára, riporter: Deák
Anita. Elhangzott 2014. december 24-én az Agnus Rádióban.
http://www.agnusradio.ro/
Vörös Éva: Kolozsvár diakónusa http://blog.agnusradio.ro/2014/11/
voros-eva-kolozsvar-diakonusa.html
Valamint az elmúlt évek személyes tapasztalata és beszélgetései.
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Tarnicai gát, tó, 1987
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Erőss Alfréd, az elfelejtett
erdélyi irodalmár
B

M

Abstract (Alfréd Erőss, un preot catolic şi om al culturii)
Alfréd Erőss a devenit preot romano-catolic, în timpul încarcerării episcopului Aron Marton a
fost chiar episcop pentu un scurt timp. Din tinereţe a publicat poezii şi proză în revistele de tineret
şi culturale ale timpului. Mai târziu a studiat dogmatica la Roma, în teza sa de doctorat s-a ocupat
de teologia contemporanului său, germanul Scheeben. În acest scurt articol rememorăm opera lui
Alfréd Erőss, în care teologia şi literatura se împletesc.
Keywords Alfréd Erőss, preot romano-catolic, poet, publicist, teologie, litaratură

Rezumat (Alfréd Erőss, un preot catolic şi om al culturii)
Alfréd Erőss a devenit preot romano-catolic, în timpul încarcerării episcopului Aron Marton a
fost chiar episcop pentu un scurt timp. Din tinereţe a publicat poezii şi proză în revistele de tineret
şi culturale ale timpului. Mai târziu a studiat dogmatica la Roma, în teza sa de doctorat s-a ocupat
de teologia contemporanului său, germanul Scheeben. În acest scurt articol rememorăm opera lui
Alfréd Erőss, în care teologia şi literatura se împletesc.
Cuvinte cheie Alfréd Erőss, preot romano-catolic, poet, publicist, teologie, litaratură

Bodó Márta, PhD, főszerkesztő / editor-in-chief
Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat, Verbum Kiadó /
Keresztény Szó Catholic cultural magazine, Verbum Publishing House
b.marta@catholic.ro

Erőss Alfréd római katolikus teológiai tanár, felszentelt püspök volt,
emellett költő, tanulmányíró, szerkesztő. Gazdag munkássága mára szinte teljesen feledésbe merült még katolikus körökben is. Különböző műfajú és témájú írásai jelentek meg a kor sajtójában, már diákkorától közölt a
gyermek- és ifjúsági lapokban (Cimbora, Jóbarát), később a Hitel, Erdélyi
Iskola, Papi Lelkiség, Termés, Új Erdély, Bölcseleti Közlemények hasábjain. „Meglehetősen egy húron játszik, s talán szántszándékkal elfogja fülét az új líra dübörgő erejű hangjától, mely ma fölveri Európa csöndjét”
– írta lírájáról D. J. szignóval Dsida Jenő (Erőss Alfréd: Az út, Pásztortűz,
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1927/25–26.) Tudományos munkái közül a A vallásnevelés vezérelvei és a
halála után szinte ötven évvel megjelent Lelkipásztori néprajz a kivételes tehetséget, különleges érdeklődés- és írásmódot bizonyítja. Kiadatlan
hagyatékában sok irodalmi vonatkozású kézirat található, valamint beszédek, versek, naplók. Születése 100. évfordulójára megjelent egy kötet
e kiadatlan szövegekből, amely sajnos meglehetősen észrevétlen maradt.1
Erőss Alfréd 1909. július 7-én született a Krassó-Szörény megyei
Perestyénen (Prisian). Elemi iskolai tanulmányait Novákfalván kezdte,
Perekeden folytatta, második osztálytól Temesváron a józsefvárosi katolikus elemibe járt, majd a temesvári piarista főgimnáziumban reálszakon tanult. 1926. február 17–21. között P. Olasz Péter szatmári jezsuita által a gimnáziumban tartott lelki gyakorlat hatására előbb jezsuita akart
lenni, a papi hivatás mellett kitartott. Pap tanár nagybátyja, dr. Erőss
József, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes római katolikus főgimnázium latin- és történelemtanára 1926-ban a VII. osztályba átiratta Erőss Alfrédot
Kézdivásárhelyre, humán szakra és pártfogásába vette. 1928-ban sikeresen érettségizett a brassói bizottság előtt, majd jelentkezett a gyulafehérvári szemináriumba. Püspöke, Mailáth Gusztáv Károly első év után Rómába küldte, a Collegium Germanicum et Hungaricum bentlakója és a
Pontifica Universitas Gregoriana diákja lett. 1932. június 27-én filozófiából (bölcsészetből), 1937. július 3-án teológiából doktori fokozatot szerzett. A két esemény között, 1935. október 27-én pappá szentelték. Nagyszebenben segédkáplán volt, Gyergyószárhegyen káplán, és principálisa,
Sipos Sándor mellett készült a második doktorátus megszerzésére. 1938.
január 1-jétől a kolozsvári egyetemi klinika lelkésze, szeptember 1-jétől
a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola helyettes tanára. Benedek Elek
még 1928. augusztus 16-án azt tanácsolta levelében neki: „...a papi pályát kösd össze a tanárival”. Az 1940. augusztus 30-i bécsi döntés nyomán a teológiai intézetet Kolozsvárra költöztették. 1941-ben lett a dogmatika rendes tanára, december 10-én a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara doktorai közé fogadta, a Pázmány Péter Társaság tagja lett, 1943-ban itt védte meg habilitációs értekezését. 1944. január 21-én megtartotta székfoglalóját A bölcselet és a kegyelem titka címmel.
Márton Áron bebörtönzése idején, 1949. január 11-én Gerald Patrick
O’Hara pápai nuncius titokban püspökké szentelte. 1950 nyarán szüleinél, Tordán rosszul lett, július 30-án a kolozsvári klinikán meghalt, mint
a boncolás során kiderült, agydaganata volt. Szülei kívánsága szerint a
kolozsvári temetési szertartás után Tordán temették el.
Erőss Alfréd teológiai munkásságának túlnyomó része M. J.
Scheeben teológiájával foglalkozik, róla készítette doktori dolgozatát: Dogma und Liturgie. Matthias Josef Scheeben in der liturgischen
Bewegung, Berlin 1935. A Matthias Joseph Scheeben (1855–1888) német hittudós kegyelemtanának szentelt dolgozatát magna cum laudae
minősítéssel fogadták el. Későbbi közleményei a témában: Scheeben és
Prohászka, in. Katolikus Szemle (1935), 321–327, Die Herrlichkeit der
göttlichen Gnade. Scheebens Gnadenlehre in ihrer ersten Fassung, Rom
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1935, Die persönliche Verbindung mit der Dreifatigkeit. Die Lehre über
die Einwohnung des Heiligen Geistes bei M.Jos. Scheeben, in. Scholastik
(1936) 370–395, Matth. Jos. Scheeben – ein Mystiker der Neuscholastik,
in: Zeitschrift für Aszese und Mystik (1936) 173–192, Die Lehre von
der Erlösung im 19. Jahrhundert. Inauguraldissertation, Rom 1937,
Scheeben. Briefe nach Rom, Freiburg 1939.
Erőss Alfréd szerint a „XIX. század legnagyobb hittudósa, Scheeben,
aki eddig legtökéletesebben tudta kifejteni a kinyilatkoztatott tanítást”
(ld. Erőss Alfréd, Előszó, in: Uő., A megváltás. A megváltás dogmája Scheeben teológiájában, Kolozsvár 1942, 3). A német teológus alakította erdélyi társa teológiai gondolatvilágát. A kor teológiája Erősst a
legkiemelkedőbb Scheeben-szakértők (K. Eschweiler, H. J. Brosch, F. B.
König, M. Schmaus, C. Feckes, A. Stolz, M. Grabmann) közé sorolja, róla
írt tanulmányait a katolikus teológia nagyjai, köztük M. J. Congar, Al.
Janssens, Hugo Rahner méltatták.2
A sokféle tehetséggel megáldott Erőss Alfréd jól rajzolt, szavalt, kitűnő nyelvérzékkel rendelkezett. A Cimbora által meghirdetett rajzpályázatra beküldött rajzát a lap közölte, 1922. december 1.–1923. január 1.
közt írt verseit Poéta címen kézírásos kötetbe gyűjtötte, címlapját maga
rajzolta. Római évei alatt karikatúrákat készített. 1924-ben Isten hozott
címmel diáklapot szerkesztett, 1925-ben nyári lapot rajzolt és írt. Kisgimnazista korától verseket írt, ezekből a Cimbora gyermeklap szerkesztője, Benedek Elek publikált. A Jóbarát című katolikus ifjúsági lapban közölt verset, útibeszámolót, publicisztikát.3 1928-ban megjelent első verseskötete, Az út. 1942-ben jelent meg második verseskötete Székelyek dicsérete címmel. Szépirodalmi tevékenységét is háttérbe szorította teológiai munkássága, Scheebenről írott munkái mellett nyomtatásban megjelent egyházi írásai közül említendő: Az Eukarisztia értelme (Vasárnap
könyvkiadó, Arad 1938), Majláth püspök lelki arca (Vasárnap Könyvkiadó Vállalat, Arad 1940), A lélek püspöke: Majláth érsek emlékezete
(Hitel 1940/1, 68–41), Fegyelem az iskolában (Erdélyi Iskola 1942/3–4,
309–313), A vallásnevelés (A Szent István Társulat kiadása, Budapest,
1944), Krisztus egyháza (Kolozsvár, 1943), A gyermek világa: a mese és a
játék (Erdélyi Iskola), Mithosz, vallás és irodalom (Hitel, 1943 szeptember) A gyermek és a vallás (Erdélyi Iskola, IX. évf. 1943/4, 385–390), Az
egység útja és az ökumenikus mozgalom (Új Erdély, 1944), Költészet és
filozófia (Termés, 1944. tél, IV. kötet), ő állította össze az Egyház és élet
című Erdélyi katolikus évkönyvet (Kolozsvár, Gloria Nyomdai Műintézet 1941), s végül posztumusz kiadásban 1998-ban adták ki Lelkipásztori néprajz című munkáját (Gloria, Kolozsvár).4
Munkásságából ízelítőt nyújtandó egy irodalmi jellegű
útibeszámolóját választottam, amely a Vatikánba kalauzol:

57

ME.dok • 2017/4

Diákok a Szentatyánál5
E

A

A bronzkapu nyitva áll. Amint fölmegyünk a lépcsőn, a díszruhás
gárdista fogad. Bejelentjük utunkat: a Vatikán szívébe!
A gárdista csodálkozva ismétli meg a kérdést. Most már egyenesen válaszolok neki: a Szentatya titkos kamarásához igyekszünk ajánlólevéllel.
Az első lépcsőfordulónál belépünk az ajtón. Itt van a hivatalos fogadószoba, ahol jelentkezni kell, ha kihallgatáshoz akarunk jutni. Majdnem mindennap, a szentévben naponta többször is fogad nagyobb csoportokat a Szentatya. Itt csoportosítják a jelentkezőket, itt kapnak írásos
engedélyt, itt tudják meg az audiencia pontos idejét.
Az előszobában már várnak ketten. Az egyik magasabbrangú papi
személy, valamelyik nagyobb zarándoklat vezetője. A másik angol mérnök. Leülünk. Csöndesen beszélgetünk. A fala kon aranykeretben színes
legendák kék hátteres, arany díszkoszorús szentjei.
Még messzi ide a Szentatya szobája?
Messzi bizony. A vatikáni palota dombon épült s itt a lejtőjén vagyunk. A pápai szoba két emelettel fönnebb fekszik.
Balázs elgondolkozik: Ki hitte volna egy évvel ezelőtt. Álmodni is
alig mertem, csak képzeletben rajzoltam ki magamnak, milyen szép volna, ha egyszer eljuthatnék én is ide. Hátha még mellettem menne el a kihallgatáskor. Ha megállana. Ha megcsókolhatnám a kezét. Ha elmondhatnék neki mindent, mindent. Hogy szeressen bennünket nagyon, mert
mi is szeretjük, s mert árvák vagyunk.
Ne féljetek, — feleli Laci. — Ismeri ő a diákok szívét. Ismeri jól minden nehézségte- ket s imádsága, munkája, gondja a ti javatokra van.
A fehérruhás férfiről
Hirtelen nyílik az ajtó. Észre se vettük, hogy a zarándokvezető már
eltávozott, s most az angol mérnök is végezte dolgát és szürke kabátját fölkapva, indul kifelé. Fölugrunk. Az ajtóban közepes termetű, kitártkarú
férfiú fogad.
A, bravó! I figli di vescovo Majláth.
Kedves, szívélyes mosollyal ültet le a piros székekbe. Alig szabadkozhatunk, úgy áradnak az olasz üdvözlőszavak felénk. Ő a másodkamarás. Ma ő végzi a hivatalos ügyeket. Átadjuk az ajánlólevelet.
Hát mikor akarnak kihallgatáshoz jutni?
Mikor? Amikor lehet, — felelem a fiúk nevében. Hisz azért jöttek Rómába, hogy ezt a szent percet is megéljék. S ha csak lehetséges, hálásak
lesznek érte. Még négy napig maradnak Rómában.
A kamarás az íróasztalon fekvő íratok közt lapozgat.
Vasárnap a szenttéavatás miatt nem lehet. Talán hétfőn. De ha a karják, már ma délben jöhetnek, féltizenkettőkor lesz egy zarándok-csapat
kihallgatása, ahhoz csatlakozhatnak.
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Nagyszerű! – felelik a fiúk. Még ma délben! Köszönjük.
Ma különben is szép lesz, – folytatja a kamarás, – mert csupa diák
lesz az audiencián, kicsik és nagyok, középiskolások, iparosfiúk. Ezek a
Szentatya „szemefénye”. Ő maga sokszor nevezi így az ifjúságot: pupilla
oculorum. Ezért is fogadja őket külön. Kár, hogy nem jöhetnek el Húsvét
hetében. Húsvéttól Fehérvasárnapig régi szokás szerint a Szentatya egészen fehérbe öltözik. Ruhája máskor is fehér, de ilyenkor cipőtől kezdve
a köntösig mindent hófehérben ölt magára. Mikor föltámadás ünnepén
először láttam így tiszta fehérben, s amint az ablakon besugárzó nap elöntötte fénnyel, mintha a húsvéti angyal állott volna előttem: „tekintete
mint a villámfény és ruhája mint a hó”. Az ő hófehér ruhája beszédes jel
a gyűlölködő, békétlen, fekete világ közepette. Jel, amely szeretetet, békét, tisztaságot hirdet. Mert ezek az igaz élet alappillérei. Az igazi férfi,
az egész ember csak az, aki így él, aki ilyen tisztán szeret. A szeretet ad
értéket az életnek, ez építi föl a családokat, ez kapcsol össze szülőt a gyermekkel, ez kapcsol össze nemzeteket és világokat. Tudod-e még az Édesanyádat szeretni, önvádolás nélkül, őszintén, kezed szívedre téve? Akkor
szeress mindenkit így! A testvért, a hazát, a templomot, az édes Anyaszentegyházat. „Ha férfi vagy, légy férfi: legyen erőd, hited!”
Cortile di S. Damaso
Miután elbúcsúzkodunk a szívélyes kama rástól – kimegyünk Sz.
Damazus udvarára. Az órára nézünk. Még van egy óra szabadidőnk a kihallgatásig. Addig körülnézünk. A Cortile di San Damaso körül mint koszorú fonódik a Vatikán főépületcsoportja. A négyszögletű s első látásra komornak tetsző udvart üvegtakarta folyosók keretezik több emeleten
körbe. De az üvegablakokon átcsillan a tarka falfestmények változatos
pompája. Valamikor ezek a loggiák tárva voltak az udvar felé s gyönyörű
dombordíszeikkel és freskóikkal életet varázsoltak beléje. Mikor a napfény átsüt az ablakokon, s elfelejtik leengedni a függönyöket, régi elevenségükkel támadnak fel a vonalak még most is. Mintha előlépne a falakon
a sok színes kép s alak, és tündéri táncot lejtenének körülfogva az udvart
kéz-a-kézben. A freskók és domborművek Raffaeltől és tanítványaitól valók. Nagy műértékük miatt kellett elzárni őket az idő viszontagságai ellen, különben már rég lemállottak volna. így legalább olykor-olykor élvezhetjük a régi loggiák igézetét.
Az udvar jobboldali szélén hosszú fekete gépkocsik sorakoznak. Rajtuk a diplomáciai kar jellegzetes jelzőbetűi. A hét utolsó napjain szokta
az államtitkár a különböző államok kö veteit fogadni. Az ő lakása itt van,
közvetlen a pápai fogadótermek alatt. Az ősszel pár hétig szüneteltek
a látogatások, mikor a biboros államtitkár a délamerikai eukarisztikus
kongresszuson képviselte a Szentatyát. Most annál több a munka. Lakosztálya előtt fogunk elhaladni mi is, mikor fölmegyünk az audienciára. A lépcsőfeljárat színes üvegablakai ott az emeleten a GermanicumHungaricum ajándéka.
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A vatikáni könyvtár
A Damazus-udvartól balra visz az út Sz. Péter felé. Kicsiny udvaron
keresztül a vatikáni múzeum kettős szárnyához érkezünk. A múzeumra
most nem futja időnkből, ide majd máskor jövünk. De a könyvtárba benézhetünk egy félórára. Ez alkalmas előkészület a nagy találkozás perceire. Mielőtt XI. Pius a pápai trónra lépett, sok munkás órát töltött itt a
kézíratok és könyvek között. Éveken át volt a könyvtár igazgatója, s mindenki tudja, hogy még mai is szívesen időzik a könyvek között. A könyvek és a hegyek barátja Ö. A magaslatokat szerette mindig. A hegyeken
az Istenalkotta természet magaslatait kereste s elérhetetlennek gondolt
hágókat, s veszélyes csúcsokat mászott meg, hogy onnan lássa még inkább azt a szépséget, melyet a Mindenható nekünk teremtett « mely az
Alkotónak végtelenségéről beszél. A könyvekben nem a hiú tudást, hanem ott is a magaslatokat járja, az Istenalkotta gondolat hegyeit. Mert aki
minél főimebb halad a tudás titkaiban, annál jobban felismeri s annál
inkább megszereti Őt, aki felé minden sejtés és minden tudomány, ha
önmagához hű, elvezeti a kutató lelket.
A vatikáni könyvtár egyike a légritkábbak nak a világon. A könyvek
száma meghaladja a félmilliót, s ezenkívül ötvenezer értékes kéziratot
őriznek itt. A gyönyörű díszteremben mutatóul egy-egy ritkaságot üvegszekrényben megtekinthetünk. Ott találjuk a Szentírás legrégibb írott
szövegeit az első századokból. Gyönyörű aranybetűivel és színes miniatűrjeivel feltűnik Mátyás király egy híres korvinája. Mellette Vitéz. János esztergomi érsek művészi szépségű kézzel írt ritualéja. Egy másik
szekrényben híres költők: Dante, Petrarca, Tasso írásai, Michelangelo
s Raffael vázlatkönyvei, Luther Márton s VIII. Henrik levelei... Ki tudná mind fölsorolni és megjegyezni! A termet régi freskók s díszes márvány- s alabástromoszlopok ékesítik. Itt inkább csak nézni s látni lehet.
Aki dolgozni akar, az a bennebb fekvő munkateremben húzódik meg. E
körül sorakoznak a tulajdonképeni könyvtártermek s a kis keresztudvar
túloldalán még az okmánytár huszonöt szobája. Futó pil lantást vethetünk csak a könyverdőre. Szabá lyos, glédás sorokban állanak kétoldalt a
köny vek, ahol elmegyünk. Egyik oldalon hosszú fehér sor, ezerkétszáz fehérkötéses magyar könyv. Öt évvel ezelőtt ajándékozták a Szentatyának.
Az Atya biztatása
Mikor kiérünk a könyvtárból, már negyed felé jár az idő. Megkettőzzük lépteinket s úgy sietünk vissza a Damazus-udvarra. A nagy följáró
lépcsőn már nyugodtan lépkedünk. Előttünk s utánunk szintén látunk
kihallgatásra siető fiúkat, így el nem késhetünk.
A Sala Clementina középkorias márványkandallója előtt lándzsás
gárdisták sora áll. Ép püspök megy előttük el, s így láthatjuk a szép lándzsaköszöntést, mellyel a főpapot tisztelik. Piros damasztruhás lakájok
vezetnek át a szomszédos Konzisztorium-terembe. Itt szokott a Szentatya
a bíborosokkal tanácskozni. De kisebb zarándokcsoportokat is szívesen
fogad itt, mert e terem ünnepélyes, egyszerű alakjával alkalmas keretet
ad a nagyszerű percekhez. A falakat bíborpiros tapéta vonja be, s a nagy
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ablakokon zöldszegélyű áttetsző fehér függönyök omolnak le. Mi körben
sorakozunk fel a falak mentén. Tekintetünk hol egymáson, hol a meszszeségben jár.
A terem végében áll magasan a trónemelvény, s bíborjából csak az
aranyos ülés ragyog elő. Jobbra tőle nesztelen tapétaajtó. Még zárva van.
Egyszerre nagy csönd zizzen végig a sorokon, mind letérdelünk; s ime
a piros ajtó nyílik, s a nemesgárdisták ezüstje közt megjelenik a jóságos
fehér férfi alakja. Meleg, vonzó tekintete egy pillantással bejárja sorainkat s aztán, mintha meglátott volna valamit köztünk, nem indul a trónus lépcsői felé, hanem odalép az elsőhöz a sorban. Az elsőhöz, a másodikhoz... és így lép mindig tovább, mindenikhez odalép, mindeniknél
megáll, mindeniken külön-külön megpihenteti áldó tekintetét, mindeniknek kezet nyújt. Most Balázs előtt áll, őt is jóságos mosolyai üdvözli, neki is odanyújtja kezét, s Balázs boldog elragadtatással öleli a kezet
magához.
A sornak vége. A Szentatya most a trónra lép, s mi köréje sereglünk.
Egyszerű, megnyerő hangon beszél hozzánk. Ügy, ahogy Édesatya szokott a fiához. Beszélt a mai Szentmise evangéliumáról. Az evangéliumban áldó s éltető Jézusnak hozzánk jöveteléről. A mi tanítványi ragaszkodásunkról hozzá. S e ragaszkodásunk külső kifejezéséről, melyet azzal mutattunk ki, hogy messze földről eljöttünk meglátogatni az Ő földi helytartóját, a Szentatyát. S ezért minden igyekezete a Szentatyának,
hogy úgy, mint az isteni Mester, minden gondjával és szeretetével átkaroljon minket. Hogy megsegítsen, ahol tud és ahol kell, s hogy irányítson életünkben. Hisz ő tudja, hogy a katolikus diákot sok nehézség fogja körül. Hogy megnehezítik életútját, elhelyezkedését stb. De meglátjátok – mondja biztatólag – eljön az idő, amikor rátok fognak szorulni, amikor lelkiismeretes, kötelesség tudó férfiakra lesz szükség, – rátok, fiúk!
Jegyzetek
1 Farkas Zoltán–Jitianu Liviu (szerk.): Az értelem fényével és a szív
melegével. Erőss Alfréd. Verbum, Kolozsvár, 2009.
2 Teológiai életművéről ld. Jitianu Liviu: Az élet teológiája, in: Farkas Zoltán–Jitianu Liviu (szerk.): Az értelem fényével és a szív melegével.
Erőss Alfréd. Verbum, Kolozsvár, 2009, 20–40.
3 Bodó Márta: Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között, Verbum, Kolozsvár 2013.
4 Életrajzát, munkásságát unokaöccse foglalta össze: Farkas Zoltán: Dr. Erőss Alfréd élete és munkássága, in: Farkas Zoltán– Jitianu
Liviu (szerk.): Az értelem fényével és a szív melegével. Erőss Alfréd. Verbum, Kolozsvár 2009, 11–20.
5 Megjelent: Jóbarát 1935. február 15., 126–128. Újraközölve: Bodó
Márta: Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között, Verbum, Kolozsvár 2013, 189–194.
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Az álom és a média
B

G

Abstract (The Dreams and the Media) Even for the naive observer is obvious the fact that the
dreams are movie-like, and they can contain images from daily events (media events too). Beside the
psychology the anthropological language theories and semiotic studies can have contact with the
media theories in the research process of the dreams. The study reviews the main branches of the
dream researches and defines the phenomenon of the dream. What media eﬀects can be observed
in this special (illogical, prelogical) medium, which is not communicative, but meaning-carrying,
potentially meaning-creating medium? The author analyses the liaison between the dream-related
memories, their narration, the relations between the movies and dreams, and presents some
examples for the daily (medial too) eﬀects of the dreams, and presents some hypothesis about the
colors perceived in the dreams. Keywords dreams, media, anthropology, colors
Rezumat (Visele și media)
Chiar și pentru observatorul naiv este evident faptul că visele sunt asemănătoare filmului și
pot conține imagini din evenimentele zilnice (și evenimente media). Pe lângă psihologie, teoriile
lingvisticii antropologice și studiile semiotice pot avea contact cu teoriile legate de procesul de
cercetare al viselor. Studiul analizează principalele ramuri ale cercetărilor viselor și definește
fenomenul visului. Ce efecte media pot fi observate în acest mediu special (ilogic, prelogic), care
nu este comunicativ, dar are un sens care conduce la semnificație, care poate crea semnificații?
Autorul analizează legătura dintre amintirile legate de vis, nararea lor, relațiile dintre filme și visuri și
prezintă câteva exemple pentru efectele zilnice (medial) ale viselor și prezintă unele ipoteze despre
culorile percepute în vise.
Cuvinte cheie vise, media, antropologie, culori

Balázs Géza, PhD, egyetemi tanár / professor Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem /
Eötvös Loránd University, Budapest, Partium Christian University, Oradea
balazs.geza@gmail.com

Bevezetés
Az onirikus (görög–latin: álommal kapcsolatos) tevékenység vizsgálata (az álomkutatás) társadalomtudományi területen főként a pszichológiához kapcsolódik, de vannak irodalmi, művészeti, filozófiai, szemiotikai, valamint etnológiai, antropológiai, nyelvészeti és néprajzi vonatkozásai is. Az álomkutatás eddig a következő tudományokkal, tudományágakkal érintkezett: néprajz, folklorisztika (leginkább az álmoskönyvek),
etnológia (azon belül különösen: összehasonlító vallástörténet), pszicho63
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lógia (több ága is: néplélektan, pszichoanalízis), etológia (az állatok álomtevékenysége), orvostudomány (agykutatás, neurobiológia).
Tanulmányomban az álomkutatásnak a médiával kapcsolatba hozható területeit tekintem át. Elsősorban arra keresem a választ: vajon hogyan, miként hat a média az álmainkra; befolyásolja-e a média az álmainkat?1
Mindennapi naiv megfigyeléseink szerint: a média (könyv, film, rádió, televízió, internet) hatással van az álmainkra. Különösen arra emlékszünk, ha elalvás előtti olvasmányunk álmunkban „folytatódik”, vagy
ijesztő filmet néztünk, s annak emléke (hatása) az álmainkban megjelenik (különösen mint félelmetes, zaklató álom). De hogyan és miként?
Az álmok szerveződésének „filmszerűségére” többen felhívják a figyelmet: de vajon az álmok mennyiben szolgáltak mintaként, mennyiben hatottak a filmművészetre?
Már jóval kevésbé naiv tapasztalat, hogy vajon milyen színekben,
színekkel álmodunk? Itt is fölvetődhet mediális kapcsolat: a fekete-fehér
és színes képek, filmek hatása.
A kérdésre adható válaszok előtt röviden át kell tekinteni néhány, az
álommal kapcsolatos tudományos megállapítást.
Röviden az álomkutatásról
Kezdjük Freud álomkutatásának tömör összefoglalójával (Freud
1986, 2000, Bagdy 2013 nyomán). Freud Die Traumdeutung (Az álomfejtés) című munkája eredetileg 1900-ben jelent meg. Előtte az álomfejtésnek két módszere volt: a szimbolikus az álmokban megnyilvánuló szimbólumokat kutatta, a motívumértelmező az egyes motívumokhoz rendelt
jelentést (álmoskönyvek). Ezzel szemben Freud az álmokat a tudattalan,
sokszor önmagunk előtt sem bevallott lelki tartalmak kifejeződésének
véli. Az álom a tudattalan vágyak teljesülése (vágyteljesítés, vágykielégülés). Az álom képileg mutatja meg az elfojtott vágyainkat. Ám a tudat
„belenyúl” az álmokba, eltorzítja őket. Ez a folyamat: az álomcenzúra. Az
álom tehát nem közvetlenül jelent valamit, hanem utalásszerű, átvitt értelemben ábrázolja a vágyakat. Az álomban levezetődik a vágyak energiája, oldódik a feszültség. Az álomnak a közvetlenül érzékelhető tartalma a manifeszt tartalom, az elfojtott jelentés pedig a látens tartalom. Az
álommunka az álmok megfejtésének, értelmezésének módja. Az álomtorzítás módjai: a) sűrítés (egy álombeli kép, motívum több asszociációt tartalmaz; pl. keverékszemély, gyűjtőszemély). Bagdy Emőke hozzáteszi: „Az álombeli mondatoknak vagy értelmetlen szóképzéseknek is éppen a sűrítés az oka. A szavak olyan előzetesen átélt eseményekre utalnak, céloznak, melyekben az adott kifejezés előfordul. (…) Egy szó (vagy
szótöredék) egész történetet sűríthet magába, ha a kapcsolódó asszociációkat kibontjuk”, b) eltolás (az eredeti álomgondolat – kifejezendő vágy
– helyén egy másik motívum jelenik meg, ám a kettő között asszociatív kapcsolat van, pl. helyettesítés), c) megfordítás (tartalmi vagy időbeli sorrend fölcserélése), d) szimbolizmus (egykori valóságos azonosságok
maradványa, amely a hétköznapi tudatban, mítoszokban, folklórban, re64
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gékben, szokásmondásokban, bölcs mondásokban, szállóigékben is jelen
van, az álomban pedig a lappangó gondolat burkolt ábrázolása), e) másodlagos megmunkálás, képi megjelenítés (a képzetek képi megjelenítést
kapnak, a tudat sajátos álomtörténetté szerkeszti a képelemeket).
Freud elképzelése nagy hatással volt a pszichológiára, filozófiára,
irodalomelméletre, de a nyelvészetre is.
Az utóbbi fél évszázadban az alváskutatás nyomán az álomkutatás
is több meglepő, új eredményt hozott. Kiderült, hogy az alvás és az álom
nem ugyanaz; ráadásul a kettő biztosan szétválasztható. Az álomnak periodikus ciklusai vannak; az álom az agy harmadik állapota (1. ébrenlét – 2. alvás – 3. álom). Ezt a harmadik állapotot elnevezték paradox
alvásnak (másként: álomlátó periódus, további nevei: REM-fázis = rapid eye movement sleep, gyors szemmozgási fázis, gyors alvás, D state
= dreaming state), szemben a NREM-alvással (mélyalvással). Azért paradox, mert a kimutatható álomperiódusban erős szemmozgás észlelhető, az izomtevékenység ellazul (izomtónus hiánya), ezzel szemben gyors
agykérgi tevékenység észlelhető, megnövekedett energiafelhasználás
(Jouvet 2002: 38). Az alvási ciklusok szimmetriát mutatnak. Az alvás „az
ébrenlét ritmikusan lezajló megszakítása. (…) Minden éjszaka „kétféle eljárás” szerint alszunk, s ezek a különböző alvások ritmikusan váltakozva követik egymást. (…) Az éjszaka „lassú” alvással kezdődik; elalszunk,
és az ébrenlétre jellemző EEG-hullámok megváltoznak. (…) De mintegy
egy-másfél óra múlva feltűnő változások történnek: a lassú elektromos
agyhullámok hirtelen meggyorsulnak, és az ébrenléti hullámokhoz válnak hasonlókká… Az alvás ciklusai, vagyis a NREM- és REM-szakaszok
az éjszaka folyamán ötször is váltogathatják egymást. A REM-szakaszok
időtartama 10-20 perc, és az éjszaka folyamán egyre nő. Amíg az éjszaka
elején a mélyalvás a jelentősebb, addig reggel felé egyre hosszabbak lesznek az álmaink”. (Sejkov 1987: 88–90).
Jouvet (2002: 69) alvás- és álomkutatásait összefoglaló munkájában
a különböző tudományterületek bevonását szorgalmazza, így például a
nyelvészetet és a szemiotikát is. Innen adódott az ötlet, hogy a kutatást
kiterjesszük a média irányába is.
Az álomkutatásban több módszertani nehézség adódik. Az első az,
hogy mit tekintsünk álomnak. Az álomról ugyanis csak személyes beszámolókból lehet információt szerezni, bár az agyi aktivitás mintázatai
már „olvashatók” fMRI- (functional magnetic resonance imaging; funkcionális mágneses rezonancia) készülékkel. Az újfajta képalkotó eljárásokkal (PET = positrons emission tomography) úgy tűnik, hogy talán
megoldható az emberi elme „filmezése” is, s így sikerül majd megállapítani, hogy éppen miről álmodunk. Az álomleírások, álombeszámolók,
álomnaplók értelemszerűen „fordítások”, főként vizuális emlékek verbális elbeszélései. Ebből – a narratívák születésének törvényszerűségei
alapján – már önmagában sok torzítási lehetőség adódik. Ráadásul az
álmokat olykor nehéz megkülönböztetni a gondolatoktól, a fantáziálástól. Az álomemlékek főbb – narratológiai – típusai: a „semmilyen” álomemléktől (zéró álom) a halovány, körvonalazatlan, majd egy-két mozza65
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natos álomemlékeken át fokozatosan a hosszú, részletes, akár 5-6 epizódból álló álomeseményekig tartanak (Jouvet 2002: 98–99). Egy másik – mediális – megközelítéssel: a színtelen, fekete-fehér, ködös, kékes
álomemlékektől a színes, életszerű álomemlékekig gyűjthetünk adatokat (elbeszélések és álomnaplók alapján). Az így osztályozott álomesemények külön-külön vizsgálata tovább pontosíthatja a kutatásokat és új
eredményekkel kecsegtet. (Lásd még: Balázs 2011, 2012a, 2015, 2016.)
Mi az álom?
Folytassuk az álom meghatározásával! Az álom: 1. Alvás közben
észlelt (képszerű) képzetek sorozata. Álmot lát. 2. Alvás. Álmában is elmondja. Örök álom (a halott állapotának jelképe). 3. Álmosság. 4. Ábrándos képzelődés. Hiú álom; a legszebb álma vált valóra. (ÉkSz. 2003: 35).
Kapcsolódó szavak, jelentések: álomfejtés, álomhozó, álomital, álomittas,
álomkép, álomkór, álomlátás, álomlovag, álompár, álompor. Most alapvetően az első jelentésű álommal foglakozom: 1. Alvás közben észlelt
(képszerű) képzetek sorozata.
Tehát az álom gondolatok, képek, érzések, hangok összessége, mely
alvás közben az agyi működés eredménye. Az álom a tudatos gondolkodás feltűnő kontrasztja (illogikus), nem a közlés eszköze, ám az emberiség a kezdetektől fogva jelentőséget és jelentést tulajdonít neki.
Arisztotelész az alvásról értekezve (De insomnis) azt mondja, hogy
az álom vagy percepció (észlelés, érzékelés), vagy gondolkodási képesség, de inkább az utóbbi (Heller 2011: 45). Freud (1986) szerint az álom
nem a közlés eszköze, senkihez sem akar szólni, de rejtett üzenetek vannak benne. Jung (1993ab) szerint az álom a tudatos gondolkodás feltűnő
kontrasztja, illogikus, sőt (esetleg) prelogikus gondolkodást mutat. Elsősorban visszafelé, s (Jung szerint) talán korlátozottan előrefelé is működik. Freud és Jung szerint is az álmok szimbolikusak, az ember szimbólumteremtő (jelentésátvivő) képességének bizonyítékai. Ezek a szimbólumok megfejthetők.
Heller Ágnes (2011) többször is hangoztatja az álomban felbukkanó
biszocializációt, azaz az egymástól független gondolati elemek összekapcsolódását, amely a tudományos zsenialitás egyik forrása. Az álom vizuális emlék, képek egymásutánja. A képek között többnyire nincs sem kauzális, sem pedig teleologikus összefüggés.
A kutatók többnyire egyetértenek abban, hogy az álomban az ébrenlét alatt szerzett emlékek valamilyen (re)konstrukciója folyik, de nem értenek egyet az álom szerepének értelmezésében. Némely kutatónak az az
álláspontja, hogy az álmodásnak és álmoknak nincs semmiféle funkciójuk, pusztán az emberi természet érdektelen kísérőjelenségei, amelyeknek az ember „jelentéstulajdonító” képessége kapcsán kíván csak értelmet tulajdonítani.
Álom és média
A pszichológia mellett az álmok antropológiai nyelvészeti és szemiotikai kutatása érintkezhet leginkább a médiaelmélettel. Ebben a keret67
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ben a következő kérdések merülhetnek fel, amelyekre megkísérelek választ adni.
1. Gondolkodás és álom közötti kapcsolat.
2. Az álomemlék (álomesemény) érzékelése és elbeszélése.
3. Álom és film.
4. Kulturális (azonbelül: mediális) hatások az álomban.
5. Az álmok (álomesemények) színe.
Gondolkodás és álom
„A képzeletbeli élmény ugyanolyan címen alkotóeleme az embernek, mint a nappali élmény és a gyakorlati tevékenységek”, írja Eliade
(2006: 154) az álomra is utalva. Az álom tehát a tudatos gondolkodás feltűnő kontrasztja, illogikus, sőt (esetleg) prelogikus gondolkodást is mutat: „Az álom rendkívül összetett jelenség, ugyanolyan bonyolult és végeláthatatlan, mint a tudat megnyilvánulásai”, írja Jung (1993a: 115. és
129). Jouvet (2002: 113) szerint az alvás, álom, tudat és emlékezet viszonya nem egyértelmű. Az álomban azonban már fölbukkannak tudatos
elemek. Az álomban való kiabálás során sokszor fölébredünk, és emlékszünk az álomeseményre vagy annak valamely mozzanatára. Például az álomban való zuhanás, menekülés, futás, kerékpározás („hiábavaló tekerés”) stb. során gyakran bekapcsol a reflexív tudat: „ez nem a valóság, szerencsére nem fogok lezuhanni”, „nem valóságosan üldöznek” stb.
Ilyen esetekben lehetséges a tudatos fölébredés is (hogy megszabaduljunk a nyomasztó álomtól). Az álomszakaszban „élménytudatosság” van
(a külvilágtól elszigetelt agy megteremti a saját élményeit), de „hozzáférési tudatosság” nincs; bár megfigyelték, hogy még mély alvás közben is
felébred az ember, ha saját nevét hallja (Pléh 2008: 284).
Általánosságban elmondható, hogy alvás/álom közben az ébrenlét
alatti emlékek valamiféle (re)konstrukciója zajlik. Ám az továbbra is kérdés, hogy a paradox alvás időszaka az agyi feldolgozást (az emlékek konszolidációját, pl. a bevésést) segíti, vagy a feldolgozás folyamatának a következménye.
Mások az emlékezetbevésés helyett az alvás felejtési funkcióját hangoztatják. A bejutó ingerek következtében az agy (agyi hálózat) túlterheltté válik, ennek tünetei ún. „parazita viselkedések”: a furcsa képzettársítások, hallucinációk, rögeszmék. Ezeket egy „fordított irányú tanulási”, másként „tisztogatási”, „takarítási” folyamatnak el kell távolítania.
Egyes szerzők ki is mondják: „Az álmodás célja a felejtés” (Jouvet 2002:
147). A felejtés fontosságát az ókortól fogva többen is kiemelik. Cicerónál például ez szerepel: nagyobb szívességet tenne nekem, aki arra tudna
megtanítani, hogy miként felejtsem el azt, amit feledni szeretnék (idézi:
Horváth 1984: 171). Az álomkór és a felejtés szürreális képei felbukkannak Márquez (1983) kultuszregényében is.
Az álom tehát a tudatos gondolkodás ellentéte, a nem tudatos—tudatos állapot határán van, tudatállapotára torzultság, átmenetiség jellemző. Az álomperiódus néha képes átlépni a tudatos világba, kapcsolatban van a fantáziálással. Alvás-álmodás közben az ébrenlét alatt be68
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gyűjtött információk valamiféle (re)konstrukciója (újraalkotása, elrendezése) folyik. Eközben „tisztogatási”, „takarítási”, azaz felejtési folyamatok
is zajlanak, hogy mentesítsék az agyat a túlterheléstől. Úgy tűnik, hogy
az álom a rövid távú memóriával van kapcsolatban, ezért jórészt kihullik, elfelejtődik. Ez abból következik, hogy az aktuális, friss álmot (álomeseményt) felidézni csak rövidtávon lehet. Ha valahogyan mégis átkerül
a tartós (hosszú távú) emlékezeti tárba, akkor annak oka van: a) valamilyen élettani ok, b) tartalmi ok (félelem, hívószó, szinkronicitás ~ egybeesés), c) pragmatikai ok: felébredünk és elgondolkodunk rajta és följegyezzük.
Az álomemlék (álomesemény) érzékelése és elbeszélése
Mindennapi tapasztalat, hogy az álmainkat gyorsan elfelejtjük, de
vannak maradandó, erős hatású álomemlékek is. Azonkívül szívesen beszélünk az álmainkról. Bonyolultabb nyelvi kérdés, hogy az alapvetően
vizuális álomemléket miként verbalizáljuk. Például álomnapló vezetésekor döbben rá az ember, hogy a fejében lévő álomemlékek mennyire nem
illenek össze. Olyan helyzet áll elő, mint amit az irodalomtudományban
„az elbeszélés nehézségei” cím alatt tárgyalnak.
Az álom érzékelése elsősorban (de nem kizárólagosan) vizuális. Tehát álmainkból leginkább a képekre emlékezünk. A leggyakoribbak a vizuális (képzeleti, „képáramlásos”), de vannak kinezikus (máshol kinetikus, azaz: mozgásos) álmok. De előfordulnak: vizuális és akusztikus (auditív, akusztikus), esetleg olfaktorikus (olfaktív) vagy ízlelési álmok is.
Az akusztikus álmokra is viszonylag könnyen emlékezünk: valaki valamit mond, vagy éppen az alany beszél álmában. Ezek többnyire értelmetlen vagy értelmezhetetlen szövegek, de előfordulnak értelmes mondatok, szövegek is. Bölcsészkari hallgatók álomemlékeiben nagyon gyakran bukkan fel, hogy álmukban folyékonyan beszélik az éppen tanult
idegen nyelvet. Ezt könnyen bizonyíthatja bárki, aki idegen nyelvet tanul. A magyarázat sem nehéz: a kisebb, korlátozottabb használatú nyelveket beszélők vágya, hogy másokkal kapcsolatba léphessenek, ezért törekednek a nyelvtanulásra, ami hosszú és fáradságos folyamat, tele kudarcokkal, kifejezési és megértési nehézségekkel. Az „idegen nyelven folyékonyan beszélek” álom ennek a vágynak a megfogalmazása.
A vizsgálatok szerint rendszerint elkülönül egymástól a vizuális és
az akusztikus inger felismerése (vagy az arc nem ismerhető fel, de a szöveg igen, vagy az arc felismerhető, de a szöveg nem, azaz szemantikailag
nem értelmezhető). Mivel jobbkezes egyéneknél az arc felismerése (általában a képi felismerés) a jobb agyféltekéhez, a beszéd-írás felismerése a
bal agyféltekéhez kapcsolódik, feltételezhető, hogy bizonyos álmok esetében a kapcsolat megszakad (Jouvet 2002: 65–69).
Tehát az érzékelési területek közül alvás közben aktív a vizuális és
az akusztikus érzékelés, de korlátozottan. A vizuális érzékelés egyfajta
„belső látás”, az akusztikus „belső hallás”, de a külvilág hangjai is beleszövődhetnek az álomba (pl. a vekker vagy a modern világban a mobiltelefon ébresztője). Itt említhető mediális hatás: a zenére vagy filmre (be69
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kapcsolt tévére) való elalvás. Az adatközlők a zenére való elalvást egyértelműen pozitív élménynek tartják. Míg a filmre (televízióműsorra) való
elalvást (ami igen gyakori) károsnak ítélik. Egyes pszichológusok javasolják: a hálószobában ne legyen televízió, a gyerekszobában pedig egyenesen tilos ilyen készüléket tartani!
Az álombeli akusztikus érzékelés lehet emberi hang, bármilyen zaj
(zörej), sőt zene is. Egyes adatközlők arról számolnak be, hogy álmukban
énekeltek, daloltak, zenét szereztek – s volt olyan is, aki ezt ébredés után
le is tudta jegyezni (kottázni).
Alvás közben tompítottan működik a taktilis (tapintási) érzékelés
is. Walter Ong a tapintáshoz sorolja az ízlelést, a szaglást és a hallást
is – mert mindháromban van kapcsolat érzékelt és érzékelő között. Az
ízlelés és a szaglás valóban egymás rokonai, és a tapintás sajátos fajtái,
hiszen az érzékelés valamilyen (cseppfolyós vagy légnemű) anyag koncentrációján át történik. (Walter Ong nyomán Balázs 2012b: 47). Álombeli ízérzékelési emlékről Jouvet (2002: 115) is beszámol, de ezt ritkának
tarthatjuk, csakúgy, mint a szaglási emlékeket. Példák a taktilis érzékelésre: hideg-meleg élmény, repülés (ami a súlytalanság, lebegés „menynyei” érzését adja), zuhanás, de ide sorolhatók az erotikus-szexuális álmok is (amelyek az orgazmushoz hasonló élménnyel járhatnak együtt).
Az érzékelés alapformájának egyébként a tapintás (a taktilis kód) tekinthető, mert itt valós fizikai kapcsolat jön létre az érzékelt és az érzékelő
között. Az álmodás során is lehet fizikai kapcsolat (például ha egy ventilátor megy a szobában, vagy nyitva van az ablak, álmodhatunk valami
hideget), de a kapcsolat lehet a fantázia eredménye is. Népi megfigyelés,
hogy a teli gyomorral való lefekvés és alvás során „rossz”, „hánykolódó”,
„zuhanós” álmok következhetnek (ahogy a magyar mondás tartja: bikával álmodik), ami azért mégsem föltétlenül csak a fantázia, hanem valamilyen konkrét fiziológiai működésnek lehet a következménye.
A képek lefordításának, vagyis verbális áttételének problémájára
Freud is utal: az álomelbeszélést álommunkának nevezi. Ma a pszichológia és a kommunikációelmélet epizodikus (vizuális, képi) emléknek
nevezi ezeket. Az álomemlékek vizsgálata antropológiai módszerekkel
is történhet (megfigyelés, beszéltetés). Az emberek többnyire képesek beszámolni az álmaikról. (Gyűjtési tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagy
különbség van az emberek között abban a tekintetben, hogy be tudnak-e
számolni az álmaikról. Idősebb falusi emberek – különösen nők – rendszerint gyakori álomlátók, és meg is jegyzik az álmaikat, a fiatalabbak viszont alig vagy sohasem.) Az álomemlékek vizsgálatánál az a módszertani nehézség, hogy a tapasztalatok szerint az álomesemények-álomemlékek többségét rögtön elfelejtjük, ha viszont nem, mert felidézzük, elmeséljük másoknak, akkor az éber tudat narratív formába önti, azaz átformálja, többnyire konfabulálja (kiegészíti, valóságosként adja elő) őket.
Az ember „jelentéskereső lény”. Az embert fesztültté teszi az álombeli logikátlanság, ezért igyekszik „teljessé” (ok-okozati szempontból logikussá, kauzálissá) tenni, maga számára is kiegészíteni, sőt jelentéseket társítani hozzá. Az álomesemény elbeszélése voltaképpen fordítás, Lotman
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film és nyelv kapcsán alkotott kategóriája szerint: visszafordítás. „Ha (…)
a költészet nyelvéről teszünk át valamit a zene nyelvére, akkor a tartalom pontos egyértelműsége elvileg lehetetlenné válik. Ez a visszafordítások óriási változatosságán is jól látszik.” (Majd lábjegyzetben) „A szépprózából a film nyelvére való fordítás e második eset egyik legbonyolultabb megnyilvánulási formája, mivel a széppróza és film nyelvének hasonlósága csupán látszólagos. A nehézségek itt nem csökkennek, hanem
megsokszorozódnak, s ennek tudomásul nem vétele a filmes adaptációk
gyakori sikertelenségének forrása”. (Lotman 2001: 13.) Pontosan így van
ez az álom verbális nyelvre való „visszafordításakor” is.
Az álomelbeszélések felől az álomemlékek, álomesemények vizsgálata tehát komoly módszertani problémát vet fel: vajon valóban olyanok az álmok, amilyeneknek elmondjuk őket? Az értelmezés nehézségével állunk szemben. „Az álmok nagyon kevés megbízható, referenciális
komponenssel rendelkeznek (például sohasem lehet ellenőrizni, hogy
valóban azt álmodta-e az álmodó, amit álomként elmond), alapvető természetük az, hogy lényegüket, létüket az értelmezésben kapják meg, igazából ettől lesznek álmok. Mint látni fogjuk: maga az álmodás is értelmezés, az álom elmondása egy újabb értelmezés és csak ezt követi a felidézett álomnak a megfejtése. Az álom léte nem más, mint értelmezések
értelmezése”. (Bókay 2008: 6.)
Az álomélmény (álomesemény) elbeszéltségével (az álomélmény
felidézésétől a narratív poétikai folklórműfajok szövegeibe ágyazottságig) foglalkozik Gulyás Judit (2007) is. Kiindulópontja a Mérei Ferencnél (1984) megjelenő álombéli implikált tudás. Ennek lényege, hogy a
manifeszt álomtartalomban „annak alapvetően metaforikus konstruáltsága mellett, megjelenik a történetszerűséget lehetővé tevő, értelmezési-rendezői elvként funkcionáló metonimikus mozzanat, vagyis a cselekvés, a tér, és az idő szintjén működésbe lépő érintkezés, a kauzalitás és
a kronologikusság” (Gulyás 2007: 213). A mentális asszociációk két alaptípusa, a prózára jellemző metonímia (ok-okozati, térbeli, időbeli érintkezés) és a költészetre jellemző metafora (hasonlóságon alapuló érintkezés) megkülönböztető szerkezeti elvként való tárgyalása Jakobsonhoz
(1969) fűződik, de a 20. századi elbeszélő prózában előretör a metaforikus szerkesztésmód is. Az álomelbeszélés problematikája az elbeszélés
narratív sajátosságaiból fakad; amelyet a kognitív tudományok fényében
ma így látunk: „Az elbeszélés olyan újraíró helyettesítés, amely egyszerre jelenvalóvá teszi, megkonstruálja a tapasztalatot/élményt/fantáziát és
értelmezi is azt. Ezáltal a megismerés eszközeként, formájaként funkcionál.” (Gulyás 2007: 221.) Az európai kultúrában a 20. századig a metonimikus szerveződés (kauzális láncolat) uralkodott, amellyel szemben ekkor megjelenik a metaforikus (akauzális, alternatív időelveket érvényesítő) elbeszélésmód, melynek következménye: „tendencia tehát az irodalom narratív műfajaiban az álomelbeszélések felé fordulás” (Gulyás
2007: 221). Visszatérve az álomelbeszélésekhez, az a paradoxon áll elő,
hogy a metaforikus szerkesztettségű álomélmény és benne nyomokban
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meglévő metonimikus szerveződés egymással szemben áll, s ezért törekszik az elbeszélő a kifejtett értelmezésre.
Egy másik tanulmányban Gulyás Judit (2003) a varázsmesei (az álomelbeszéléstől már távolabb álló) pszeudoálmot tartalmazó elbeszéléseket
mutatja be a proppi klasszifikáció alapján: Aranyhajú ikrek, Tündér Ilona és az aranyhajú fiú. A hűtlen anya/testvér stb. Az álomelbeszélés tehát narratív kérdéseket vet fel, a mesékben előforduló pszeudoálmok viszont egyfajta művészi megvalósulásai az álomelbeszéléseknek.
Álom és film
Jankovics Marcell (2013) mint filmes szakember különös érzékenységekkel fordul az álmokhoz. Az álom és film kapcsolatát több tényező mutatja: a filmlátvány sok tekintetben álomszerű; mindkettőre jellemező a valóságtól elütő, tünékeny képi világ; a filmben, akárcsak az
álomban, bármi megtörténhet; mindkettő egyfajta kilépés a való világból. Föltűnő, hogy az álmokban megtalálhatjuk a filmes technikákat (a
filmnyelvet). Az élet nem ismeri a képvágást, ám az álom és a film igen.
Jankovics (2013: 45) a film nyelvét álomnyelvnek tartja: „Szinte az öszszes filmtrükk ismert az álmokból. A film nyelve álomnyelv. A filmképek egymásba úszása, az elsötétedés és kivilágosodás, a lassított, gyorsított vagy éppen szaggatott mozgás, a kimerevedés, a ráközeledés és eltávolodás, a látótávolság hirtelen váltása nagytotáltól a markroközeliig
vagy a szemszögé alulnézettől a madártávlatig, a párhuzamos montázs,
a flashback mind ismerős az álmokból.” Vagyis az összes filmtechnika
ott van az álomban. „Ki merem mondani, a film az egyetlen művészet,
amelyik par excellence álomszerű”. Később említi még az álomdramaturgiát és álomképszerkesztést, valamint a színek és árnyékok milyenségét, amelyek filmes-televíziós műfajhatárokat jelölnek ki. S bár sok említés van arra vonatkozóan, hogy az álmok hatnak a filmes megoldásokra,
s talán nem véletlenül vezet álomnaplót maga Jankovics is, de azt nem
meri állítani, „hogy a sokféle megoldást tudatosan az álmokból vették
merítették volna első alkalmazóik” (Jankovics 2013: 45).
Minden valószínűség szerint az álomnak óriási hatása van a művészetekre, s különösen a filmművészetre, s a filmművészet nagyjai sokat
merítettek az álmaikból, illetve általában az álom technikájából, jelenségéből. Viszont ismeretes a fordított jelenség is: amikor egy valóságelem, a
film hat az álomra – megjelenik, folytatódik az álomban. Vegyük példaként az emberek álmaiban gyakran felbukkanó őslényeket (különösen a
különféle alakzatokban megjelenő hüllőket, dinókat). Jung igen tetszetős
elképzelése szerint ez a kollektív tudatalatti működése (olyan jelenségek
jelennek meg álmainkban, amelyek az emberiség őskorából származnak), de valószerűbb és hihetőbb magyarázat, hogy az őslénykutatás,
őslényábrázolások, sárkánymesék, s különösen a dinoszauruszkultuszt
felfokozó dinófilmek hatásáról lehet szó. Vagyis az olvasmányemlékek,
filmemlékek jelennek meg az álmainkban.
És ha mégsem? Ilyen álomeseményekről Freud és Jung is beszámol.
Igaz, a képet árnyalja, hogy a mítoszokban, mesékben régóta szerepelnek
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furcsa, keverék lények az egyszemű óriástól a hétfejű sárkányig, ezek rajzokban megjelentek, de a fantázia is megalkothatta, kiszínezhette őket.
Álom és film egymásra utaló kapcsolatában akkor lehetnénk biztosak, ha tudnánk, hogy miként álmodtak az emberek a film megszületése
előtt. Jankovics (2013: 244) is ezt gondolja: „Azt hiszem, nemcsak én, hanem mindenki filmszerűen álmodik. Arról azonban, hogy ez így is van,
nem sikerült meggyőződnöm. A teljes igazságot csak akkor ismerhetném
meg, ha visszaugorhatnék én is az időben, a film fölfedezése előtti korba, és személyesen megtapasztalhatnám, milyenek lettek volna álmaim
a film előtti korban.”
Kulturális (azon belül: mediális) hatások az álomban
Az álmokban lévő témák, tárgyak stb. árulkodnak az álmodó kulturális környezetéről. Elvben (racionális megközelítésben) nem álmodhat
várossal, utcákkal az, aki soha nem látott várost és utcákat, s nem is hallott róluk. Ha egy ilyen ember mégis ilyesmit álmodik, akkor az a kollektív tudattalan bizonyítéka lehet. Ha hallott róluk, akkor már elképzelhető, hogy álmaiban felbukkannak ennek, ezek szerint a fantáziájában
megalkotott képei.
A kulturális emlékek álombeli megjelenésére bőven találunk bizonyítékokat. Ilyenek például az utazás közbeni emlékek: amelyek egy felmérés szerint nem azonnal, hanem késéssel bukkannak fel az álmainkban. Jouvet (2002: 61—63) nagyszámú álomemlék tartalma alapján kimutatta, hogy a „napi élménymaradványok” az 1–3. napig gyakoriak,
azután erős csökkenés figyelhető meg, de érdekes módon a 8. napon van
még egy (szignifikáns) kiugrás, amelyet azután a teljes elapadás követ.
Álmodhatunk tájakkal, épületekkel, színházi előadással vagy regényszereplőkkel, tárgyakkal (kerékpárral, műszaki eszközzel), amelyek
azt bizonyítják, hogy a jelenkori jelenségek közvetlenül bekapcsolódnak
az álmainkba.
A modern számítógépes (virtuális világokat megjelenítő) játékoknak
ugyancsak van hatása az álmokra: nem egy megkérdezett beszámolt arról, hogy az egész nap, egész este játszott számítógépes játék eseményei
(szereplői, tárgyai, helyszínei) álmában is megjelentek.
Az álmok színe
Izgalmas kérdés az álomemlékek kulturális jelenségein túl azok színe, színvilága is. A megkérdezett emberek egyaránt beszámolnak fekete-fehér, elmosódott, szürke, színtelen és színes álmokról. Ennek pontos
okát nem tudjuk, de vannak feltételezéseink.
Az álmok színe (az álmokban látott eseményekkel kapcsolatos színélmény) talán kapcsolatban lehet az álomtípussal (pl. azzal, hogy mikor
álmodunk – mikor ébredünk fel?), de befolyásolhatja talán az emlékmaradvány kora, s egyéni feltételezéseim szerint valamiféle médiahatás is
lehet mögötte (a fekete-fehér filmek, televíziók hatása). Az emberek értelemszerűen mindig „színes” világban éltek, de az erre való emlékezés
már mutathat „elszürkülést”, elszíntelenedést.
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A vizuális és kinetikus álmok 18%-a volt színes Jouvet (2002: 65)
anyagában. A színes–színtelen álmokkal kapcsolatos klasszikus nézet
szerint a lassú (mély) alvásból származó álomemlékek „szegényesek”,
színtelenek, elnagyoltak, míg a paradox alvás emlékei színesek, részletesek, összetettek (Bosselini 1995, idézi Jouvet 2002: 198).
Érdekes észrevételt tesz Keleti Éva fotóművész a fekete-fehér fényképekkel kapcsolatban, amelyek egy korábbi korszak kizárólagos termékei:
„A kiállításon csak fekete-fehér képek lesznek. Miért? (…) Fekete-fehérben álmodunk; ha színes az álom, akkor már baj van. A feketének és fehérnek több árnyalata van, mint bármi másnak, gyönyörű és nem hamisítható. A színek ugyanis manipulálhatók, nem beszélve arról, hogy a digitális fényképezésben már minden csereszabatos”. (Miklós 2011.)
Az álombeli színek vizsgálata még nem tart ott, hogy bármit biztosan állíthassunk. Saját gyűjtéseim azt látszanak bizonyítani, hogy a fiatalok emlékei és álmai inkább színesebbek, mint az idősebbeké.
Fölméréseket végeztem egy másik, kapcsolódó területen. Az emlékezés színvilágára voltam kíváncsi. Arra kértem különböző életkorú
személyeket, hogy egy pillanatra idézzék fel „lelki szemeik” előtt egyik
konkrét kora gyermekkori élményüket, például a szülői házat, annak
egyik szobáját, a játszóteret vagy az óvodát. Hagytam egy kis időt, hogy
felidézzék a konkrét helyet. Ezek után megkértem őket, hogy mondják
meg, milyen színben látják ezt a helyszínt. Feltevésem, szinte mindig,
minden alkalommal igazolódott: a fiatalabb korosztályok (18–30 évesek)
a gyermekkori emléket színesben látták, míg az idősebb korosztályhoz
tartozók (40–50 év felettiek főleg fekete-fehérben). Mi lehet ennek az oka?
Az ok lehet élettani: idősebb korban a színeket sem látjuk olyan
élénken; illetve a távoli/távolódó emlékek homályosulnak, szürkülnek.
Mondjuk is: a múlt homálya, a feledés homálya, eltűnik a feledés homályában. Megkockáztatom, hogy az ok esetleg lehet médiahatás is: az életünket reprezentáló színes felvételek csak az 1980-as évek végétől jelentek meg, tehát ez egy markáns törésvonal: az 1980-as évek előtt születettek gyermekkori emlékeit őrző fényképek és filmszalagok kizárólag fekete-fehérek.
És idesorolható még a korábban fölvetett mediális hatás is: a modern, színes médiának (fénykép, film, televízió), a filmes, televíziós tömegműfajoknak (sorozatok), valamint újabban a számítógépes játékoknak az álmokra gyakorolt hatása. Szinte bizonyosra vehető, hogy mint
minden napi „élmény”, ezek is beköltöztek az álmokba.
A színes álmok és azok filmszerű kivetülésének megejtően szép példáját hozza a Bibliothéque Pascal című magyar-német filmdráma (rendező: Hajdu Szabolcs).
Elgondolkodtatóak az álom színvilágával kapcsolatos élmények és
vélemények:2
álmok, színek
Általában három típusba tudom sorolni az álmaimat: a pozitív jelentéssel bíró álmoknál (család, barátok) olyan, mintha az események hát74
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térben történnének és előtte egy halvány lila köd úszik. Míg a negatív álmaimra a fekete szín jellemző. Rendszeresen szoktam zuhanásról álmodni, ilyenkor körülöttem minden fekete. A harmadik típusnál nem a színek,
hanem a hangok dominálnak. Ilyenkor előfordul, hogy én is beszélek álmomban. Úgy gondolom, hogy színesben álmodunk, és ezeknek a színeknek üzenetük van, de visszaemlékezés során a képeket csak fekete-fehérben tudjuk felidézni, és utólagosan, képzeletünk, emlékképeink segítségével színezzük ki azokat. (F. Gréta)
színek, homályos látás, beszéd
Szüleim mindketten színesben látják a gyermekkorukat, anya kékben emlékszik a bányászindulóra. (A papám rövid ideig bányász volt.)
Anna húgom fekete-fehérben emlékszik az ovira, mert Erzsi néni, az óvónő nem szerette. Álmai fekete-fehérek, elmondása szerint nem beszél közben. Mirella húgom és anya álmai színesek, anya álmaiban hosszú párbeszédek vannak, de nem tudja visszaidézni őket. Apa ritkán emlékszik
álmaira, nem beszél benne és színekre sem emlékszik. Az én álmaim
mindig színesek, de nem olyanok, mint a valóságban. Volt olyan, ami egészen jeges színű volt, sokszor homályosan látok álmomban, így a színek
is összemosódnak, egyébként szemüveges vagyok. Egyik álmomban sokat beszéltem, most is vissza tudom idézni azt a 8-10 mondatot. (K. Nóra)
álomszerkezet, színek, álom-ébredés
(…) Véleményem szerint az emlékeket azok a színek is módosíthatják,
amelyek az ébredést megelőző pár másodpercben átszűrődnek a szemhéjunkon… Ugyanez vonatkozhatik az álmok szereplőire, cselekményeire is, álom és ébrenlét között a tudatunk már beleszól az álombeli történet alakulásába, sokszor csak ez az állapot az, amire utólag visszaemlékezünk. (P. Petra)
busz, döglött ló, zsiráf, periferikus látás, képszakadás, színek, nézőpont
(…) A legjellemzőbb az álmokra: sok minden nem konkrét, nem vizuális, hanem egyszerűen tudom, hogy az úgy van. Gyakori a periférikus látás hiánya: ebben az álomban nem láttam a busz oldalait. A színek
mind sötét árnyalatúak és elmosódottak. (…) Színek: az autó szürkesége,
az első ló fehérsége, a lámpaoszlopok zöldje; más részletek teljesen elmosódottak voltak, mintha vízfestékkel festették volna meg őket. (K. Zsuzsa)
repülőgép, álomszínek, alakzatok
(…) Amikor álmodok, nem különböztetek meg színeket. Később hozzátársítom, hogy minek milyen színe lehetett. Viszont nem is fekete-fehér, amit látok. Inkább alakok és alakzatok halmaza. Konkrét arcok sem
rajzolódnak ki előttem. (M. Annamária)
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fekete-fehér, színes álom, emlékezet
Izgalmas kérdés, hogy vajon színes vagy fekete-fehér képekről van-e
szó álomképeink, emlékképeink és fantáziaképeink esetében. Tegyük fel,
hogy látok egy kék autót a parkolóban. Később könnyedén vissza tudok
rá emlékezni, és azt is tudom, hogy kék volt a kocsi, mégsem vagyok képes kék színben magam elé képzelni. Véleményem szerint semmire sem
tudok színesben emlékezni, semmit se tudok színesben elképzelni. Arról
van csak szó, hogy tudom, milyen színűre festeném ki az adott emlékvagy fantáziaképet. Tudom a fekete-fehér emlék-, fantázia- vagy álomképeim színét. Azt gondolom tehát, hogy az emlékezés és a fantáziálás alaptermészetükből adódóan nem tudnak színesek lenni. Ezért az eredetiben
színesben álmodott álom is fekete-fehér álomképekben marad meg emlékezetünkben, melyeket aztán megpróbálunk kiszínezni azáltal, hogy viszszaidézzük a színeket. Ez a kiszínezés olyan, mintha egy kezünkben tartott fekete-fehér képről úgy beszélnénk, mintha színes lenne. (Ny. Róbert)
Az álom- és az emlékszínek kapcsán a vakok meglátásai is jelenthetnek magyarázatot. Néhány álomelbeszélés ezzel kapcsolatban:
vakok álma
A vakon született, vagy még kora gyermekkorukban látássérültetekké vált emberek álmaiban az érzékek dominálnak. Nem látnak képeket,
hiszen nincsenek képzeteik, nem tudnak mit felidézni. Álmaik során pont
ezért dominánsak az érzékeléshez kapcsolódó jelenetek, például álmukban azt tapasztalják, hogy esik a nyakukba az eső, vagy finom illatokat
éreznek. (K. Réka)
kisbaba, vakok
Egy időben azt is álmodtam párszor, hogy kisbabát várok. … Vajon
álmukban látnak-e a vakok? Nagyjából sejthető volt a válasz, amit később
egy látássérült fiatalember meg is erősített. Akik születésükkor vakultak
meg, sosem láthatnak álmukban, míg azok, akiknek már volt tapasztalata arról, hogy milyen csoda látni, ők álmodhatnak úgy, közben látják az
álomvilágot. (S. Anita Orsolya)
Az álmok jelentősége
Csak agyi játék?
Hogy mennyire fontos az álom, azt a köznapi tapasztalatainkból is
sejtjük. Gyakran halljuk, hogy életünk egyharmadát átalusszuk. Mérésekkel igazolható, hogy álom közben az agy dolgozik. Ezért is egy ideje
az agy harmadik állapotának nevezzük az álmot (az ébrenlét és az alvás
után). Bármi is legyen az álom funkciója (mert ma még sokféle találgatás él ezzel kapcsolatban), úgy tűnik, hogy nem csak puszta „agyi játék”
és nem csak azért alszunk, és álmodunk, hogy a sötétben ne menjünk
neki valaminek. Alvás nélkül az emberi személyiség egy hónapon belül
összeomlik, sőt egyszer csak hirtelen beáll a halál. Az álom megvoná76
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sa (amelyet csak korlátozottan lehet kísérletekkel bizonyítani) azt mutatja, hogy nincs ilyen katasztrofális következménye; ezért föltehetőleg az
álom nem fiziológiai, hanem sokkal inkább lélektani, gondolkodásbeli,
azaz „emberi” sajátosságainkkal van összefüggésben. Az álom és a művészet sajátságos kapcsolatára, fontosságára és hasznára hívja fel egy írásában a figyelmet Pálfi Ágnes (2008: 31): „Gondoljuk csak meg: életünk
csekély egyharmadát ’álommunkával’ töltjük; e tevékenységünket pedig
olyan, a művészi ihlet működésére emlékeztető logika jellemzi, amely alkalmas arra, hogy feldolgozzuk éber állapotunk hétköznapi tudásszintjén hozzáférhetetlen külső-belső történéseket is.” Most az látszik valószínűnek, hogy álom, álmodás nélkül lehet élni – csak az a kérdés, hogy ennek következtében hosszabb távon mi hiányozhat, mi sérülhet az ember
személyiségében. Okunk van arra gondolni, hogy sok minden.
Az Én és az álom
Az álom fontos a személyiség (az Én, az éntudat) számára. Az álom
éntudati (azaz identitásjelölő) funkciójára világít rá – Erikson nyomán Bókay Antal (2008: 8): „a vágyak adott pillanatban meglévő konstrukciója, komplexuma jelez egy olyan énszerkezetet, amelyet identitásnak nevezhetünk. Az álom egy ilyen bizonyos életkorban lévő, személy identitás-konstrukció realizálását, megmutatását is lehetővé teszi...”
Föltehetőleg az álom segíti az önismeretet. Freud és Jung egyaránt
úgy véli, hogy az álomnak, álmodásnak szerepe van a lélektani egyensúlyozásban, vagyis az álmok vizsgálata önismerethez vezet. Simon Péter megjegyzi, hogy az álmokat bátran felhasználhatjuk fantáziánk gazdagítására, önismeretre vagy lelki gyógyulásra is. Az is lehetséges, hogy
„álmaink egyfajta mentális játszótérként, valóságszimulációs játékként
szolgálnak, ahol tét nélkül begyakorolhatjuk, hogy milyen is átélni fenyegető vagy örömteli helyzeteket” (idézi Szekeres 2011). Bizonyára mindenkinek vannak olyan álmai, amikor álmában „végigjátszik” egy vizsgahelyzetet, állásinterjút, avagy egyszerűen csak nem egészen jól ismert
idegen nyelven (többnyire folyékonyan) beszél.
Bagdy Emőke (2002: 227) írja: „Ha birtokba vesszük álmaink üzeneteit, a személyiség individuális processzusát segítjük elő általa. Lelkünk
sötét oldalát (ezt ’árnyéknak’ nevezi Jung) megismerve jóban lehetünk az
alattomos erőkkel (kontrollt nyerhetünk felettük)”.
Az álom szerepet kaphat a meditációban is. Az álom vallási vonatkozásai között ki kell emelni a buddhizmus meditatív, belső erőket
mozgósító eljárását, a vizualizációt, melynek során „az alvás és az éberség közötti állapotban egy nagyon élénk álomban” vesz részt az alany.
(Bethlenfalvy 2009: 65.) Ez voltaképpen nem más, mint tudatos álmodás.
Az álombeli tudatosság úgy tűnik az ember kizárólagos sajátja. A
reflexív tudat valószínűleg csak az embernél létezik ébrenlét („magamnál vagyok”) és álmodás („tudom, hogy álmodok”) közben (Jouvet 2012:
109). Ezek szerint az álom jóval több, mint valami „melléktermék”, személyiségünk, individuumunk szerves része, alkotója – s talán ezért is elgondolkodtató az álombeli tevékenység személyiségalakító (individuali77
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zációs) hipotézise (vö. Jouvet 2002. 200). Az amerikai kultuszfilm (Holt
költők társasága, 1989) tanára így fejezi ezt ki: „De az ember igazán csak
álmában szabad, így van ez rég s örökké így marad!”
Az álom köldökzsinór
Bókay Antal Walter Benjamintól idézi: „Az ókori Görögországban
mutattak olyan helyeket, ahol az alvilágba vitt le az út. Éber ittlétünk is
olyan ország, ahol vannak alvilágba vezető rejtett helyek, megannyi észrevétlen hely, ahová az álmok torkollanak. Nappal mit sem sejtve megyünk el mellettük, de alighogy eljön az álom ideje, kapkodva tapogatunk vissza ezekre a helyekre és eltűnünk a sötét járatokban” (Bókay
2008: 15). Az álom Freud egyik nevezetes hasonlatával: olyan, mint a
köldökzsinór, valamiféle kapcsolat. „A férfi-nő különbség, a szexualitás
mint különbség, a fájdalom és ellenállás különbsége és a különbség kimondhatatlansága jelenik meg, vagyis érzékelhető valamiféle betölthetetlen szakadék a test és a nyelv, a vágy és a szó között. Az álom e jellemzőiben, a köldök jelentőségében, a micélium-szerű rizomatikus jelentés-szóródásban újra nagyon fontos titkot jelez a szubjektivitás természetéről, újra az álomról szól az álom” (Bókay 2008: 14).
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Jegyzetek
1 Részletek a szerző Az álmok nyelve címmel megjelenő monográfiájából. A mediális részek kifejtése ebben a tanulmányban bővebb.
2 Az álomemlékeket budapesti egyetemi hallgatók körében gyűjtötte a
szerző.
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
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– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel
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– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a
kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző
tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint
a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel;
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
A szakirodalomra való hivatkozás módjai
– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel;
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem
verzálokat,
– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer:
családnév, személynév,
– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a
bibliográfiában.
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