
befordulnak vele. A modern embernek szemére vetik - és szemére is kell vetni -, hogy túl sokat
és túl könnyen felejt, különösen amikor olyan tény vádolja, amely kellemetlen erkölcsi elkötele
zettséget követelne tőle. Ami pedig az "antik", "egyszerű"embert illeti, hallottuk róla Rousseau
meséjét, hogy boldog volt és úgy élt a földön, mint a paradicsomban, csak azért, mert nem volt
történelme és nem volt, vagy csak nagyon rövidre szóló volt - az emlékezete? Lám az emlékező

tehetség belső .jósága", az emlékezés vagy annak ellenkezője,mennyire problémája az ember
nek, aki kétértelmű, ambivalens arcot visel, Janus kettős arcát. Nem lehet ezt a problémát egyér
telműen megoldani: de elmélkedni kell rajta.

Már csak azért is, mert ehhez a kérdéshez kapcsolódik a helyes egyensúly létrehozása: értel
münk úgy vegyen részt a múltban, a jelenben és a jövőben, hogy egyik se kerűljön túlsúlyba a
másikkal szemben, de egyik se legyen elhanyagolva, mert ez súlyos beszűkítése volna emberi tar
tásunknak. Itt is életbevágó döntésről van szó. Nehéz döntésről: embernek lenni nem könnyű.

(DOROMBY KÁROLY fordítása)
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MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK
szomorú-szép emlékezete

l.
A harmincas évek Erdélyében, mint a Brassói Lapok munkatársa, megismertem egy nagy bel

ső egyensúlyt sugalló, nyugodt arcvonású, de mindenkor nyugtalan szellemű magyar közéleti
férfit. Márton Áron római katolikus pap volt, de a magyar kisebbségi élet küzdőterein minden
kor szerepelt. A székelyföldi falusi plébános, marosvásárhelyi hittanár, a kolozsvári belvárosi
plébánia lelkipásztora, a hitszónok, az erdélyi katolikus egyházmegye apostoli kormányzója,
majd gyulafehérvári püspök derűs, tréfálkozásokra mindig kész ember volt.

Sajátos; önkéntes szegénységben élt; kolozsvári szolgálata idején pénzét szegény magyar diá
kok közt osztogatta szét. Az altruizmust azonban nem hirdette, nem szólt róla és hívei közt nem
terjesztette.

Mindenkit vonzott; varázsa volt. Kolozsvári hitszónoklatait zsúfolt templomokban tartotta;
a hivők ~yűrűjébe nem-hivők is elvegyültek - nem az egyház hangjáért-szaváért jöttek, hanem
Márton Aronért. Pedig nem mondott szokatlan, különös szókat, de Pázmány Péter-i kisugárzása
volt, s amit mondott, azt a legszebb magyar nyelven - a székely nyelvjárás irodalmi színvonalán
beszélte el.

Legendája volt. Hogy ruhatárában csak egyetlen kalap látható, az is viseltes, kopott. Meg
hogy, more patrio, lóháton jár székelyföldi püspöki bérmakörútjaira. s jobban üli meg a lovat,
mint az úrlovasok, hiszen paraszti ivadék, s már suttyó gyermekkorában pásztorkodott csík
szentdomokosi szülőfalujában.A székely bérceket meg úgy ismeri, akár a tenyerét. Nehéz, bajlá
tott földről, a Nagyhagymás, a Feketehagymás, a sziklahasadékok mélységeiből jött.

A nem magas férfi erős volt, szikladöngető izmok feszültek benne, de szemében énekesmada
rak szelíd szépsége fészkelt, s az egész ember, mint az aranyait osztogató Midász, vigasszal volt te
li. Senkihez sem hajolt le, mert ő mindig "lent" élt, de mindenki bajánál-bánatánál kész volt a
vigasztalásra. .

A püspök falusi népével, kisemberekkel barátkozott, s baráti közelségébe engedett olyan
nagyságokat is, mint amilyen a katolikus székely Tamási Áron volt, vagy pedig a katolikus szé
kely Kacsó Sándor, Erdély legnagyobb, és harcosan baloldali napilapjának a főszerkesztője.

Egy évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én halt meg Má rton Áron gyulafehérvári püspök.
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