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adattalisszolgáltapüspökkelkapcsolat-
ban.Elmondta,hogyMártonÁron1939.
december 8. és 1942. május 20. között 
a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyeapostolikormányzójavolt.Fiedler 
István püspököt 1939-ben politikai nyo-
másra félreállították, ebben a zűrzavaros
időszakbanMártonÁronjópásztoravolt
aNagyváradiEgyházmegyének is.A ta-
lálkozások a püspökkel máig feledhe-
tetlen élményként élnek az emberekben. 
Akikszemélyesenismerhették,azokem-
lékezetébenőmaradanagybetűspüspök
-fogalmazottFodorJózsef.
A szentmisét követően a Babes-

Bolyai Tudományegyetem főépületében

SzentÁronBátyám,eretnekszókkal
esengemHozzádpogánymerészség,
merészenkérdem:meddigcipeljük
VAN-igazunkat,amásokvétkét?

„Vétkeztem”énmáréppeneleget
snemfordultjobbraErdélyünksorsa!
Sorsszerűség,hogyAnyámbölcsőjét
ringattadhaláltólelorozva?

Aztánmegáldtad…Áldottkezedet
örökkönérzemszívemhomlokán.
Homlokodnekemkőtábla-parancs,
életed:Biblia,Talmud,Korán,

saföldalatticelládZsilaván
évekmúltánlettazéntemplomom…
Templomlehetabörtönisannak,
kitmegkereszteltaforradalom.

Te,aszeretetforradalmára,
kimagyart,románt,zsidót,németet,
cigánytóvtál,védtélapokolban,
mondd,ismerikavégrendeleted?

Temindenkitmegvédtélavádban,
deTégedcsakaszékelyekvédtek,
Te,magyarul,románul,héberül,
németül,cigányulsikoltólélek!

Bartis Ferenc
Márton Áron századik születésévében

(Megjelent: Távol az Ararától... A magyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa Károly, 
kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 20., Budapest, 2014)

folytatódott a megemlékezés. Bogdán 
Zsolt színművész Márton Áron szavait
tolmácsolva fölelevenítette a püspök ta-
nításistílusát,alakját.Lázár Csilla múze-
umigazgatóacsíkszentdomokosiMárton
ÁronMúzeum létrejöttéről, a főpásztor-
hozkapcsolódóésazemlékezéstszolgáló
rendezvényekrőlszólt.

Az est zárásaként levetítették Zágoni 
Balázs A püspök reggelije című filmjét.
AzalkotásMártonÁronéleténekelsőöt-
ven esztendejét eleveníti fel, hétköznapi
arcát,avívódó,gyötrődőembertkeresiés
mutatja meg.

(Forrás: RomKat.ro,
Megjelent: Új Ember 2019. febr 24.)  

„Figyeljetekideésértsétekmeg!Nemazszennyezibeazembert,amiaszájába
kerül,hanemamielhagyjaaszáját,azszennyezibeazembert.”(Máté15,10–11)

Munkáival a magyar nagyközönség egé-
szen a kilencvenes évekig nemigen ta-
lálkozhatott, bár a tágabban értelmezett 
szakmaelismerte.A1996-oskiállításavolt
hosszú idő után az első bemutatkozása a
szélesebbközönségelőtt.Agrafika,asze-
cesszió nagymestere, aki a lelke mélyén
ártatlankisfiútudottmaradni.Rácsodálko-
zikavilágra,ésnemcsakkapni,deadni
is akar. Ásványgyűjteménye különleges,
ésritkadarabjaiszerepelnekkiállításainis.
Legendáskisvasútgyűjteményelélegzetel-
állító.Máraz1950-esévekbenasokszoro-
sítógrafikusokegyiklegjelentősebbjevolt
finom tájábrázolásával, pici figuráival, de
a vonalasmesevilágát igazán az 1960-os
évekbenteljesítetteki.
Már a főiskola elvégzésétől kezdve

(1953) népszerű művésznek számított,
csakahivatalosművészetivezetéssiklott
átolykorfölötte.Ahíresszínezettrézkar-
cokkal indult a hatvanas években.Akko-
ribanagrafikárólúgytartották,hogycsak
fekete-fehérben létezik. Ő már akkor kí-
sérletezett színes nyomatokkal, és nyert. 
Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten
issikertaratott.Kiállításaivalbejártaszinte
egészEurópát, különlegesen sikeres volt:
római,amszterdami,tokiói,londoni,ham-
burgi, LosAngeles-i, athéni, bécsi kiállí-
tása, (a teljesség igénye nélkül), és sokat
jártErdélyben,aszülőföldjén.
Tordánszületett1929.november25-én, 

és tizenhét évesen titokban szökött át 

a határon. Első
mestere festő-
művész édes-
apja, Tordai 
Gross Károly 
volt, így az ő 
gondosalapos-
ságának is kö- 
szönhetjükmost 
azt az élményt, 
amit GrossAr-
noldképivilága
ad. Arnoldka
aztmeséli,ele-
inte ő nézte,
miket rajzol édesapja, azutánmár a papa
nézte fia munkáit.Az erdélyi tájakat áb-
rázoló korai akvarell tájképeinek hiteles-
sége a régi mesterek tanulmányozásának
köszönhető, de a nagy mesterek rézkar-
caimellett a természet lett fő irányadója. 
Azután a Képzőművészeti Főiskolán
Hincz Gyula, Kádár György, Konecsni 
György, Koffán Károlyvoltakamesterei.
Kétszeres Munkácsy-díjas, Kossuth-

díjas, érdemes művész, számos grafikai
biennálé díjazottja, művészeti és társa-
dalmi elismerések birtokosa, a Krakkói
Biennálé díját kétszer nyerte el.Munkái
népszerűségét csak fokozzák megje-
lent albumai. 1973-ban naptára készült,
1979-ben jelent meg Adamis Anná-
val közös kötete,  a „Versek és képek”,
1985-benés1993-banönállóAlbumaival

Minden nap álmodom egy mesét
Beszélgetések a barátságról Gross Arnolddal   

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség vesz körül minket a világban, hogy azt nem 
szabad még a művészetbe is beengedni.”

Archívumunkból
Urbán Beatrice


