
És most viszo ntlátom ifjúságom e l tűn t, rég i, derű s pá ra
kép ét eze n a komor fényképfelvéte len. Egyik hivétől kap
tam, má r a fehérvári püsp ök temetése után, ezzel a meg
jegyzésse l : ,, 1980 májusában készült Áron püspökről Fe
h érv áron ", Fe kete papi kabá tba n, ka la ppa l fején , fárad t
ö rege mber ül egy padon . Talán éppen a Sze nt István ala pi
totta fehér vári püsp ök ség hétszáz éves székesegyházának a
közelében , mert a pad mögött olyan farago tt kövek is lát
hatók , ame lyek má r ismerték a Nagy Feje de lem, Bethlen
Gábo r korát.

Az arc sze líd. Az em ber fáradt. A tekinte t szomorú.
Nyolc vannégy esztendős. A fekete ka lap jobb szemé t

félig eltaka rja. Az arc még mi ndig sza bá lyosan metszett,
de nem a régi már. Rom . Na pfény vetődik rá , de az is bá
gyad ta n, s még ez a kevéske fén y is zavarja, mert e férfi
- noh a Erdé ly egy ik legna gyobbja vo lt - Erdé lyben aligha
szo kha tta meg. Mindig á rnyék ba n élt. A nagy magyaro kat
a nap os o lda l törvényszerűen kerül i el:

Az utolsó fényképe előtt idézem fel a kort , ame lyben élnie ada tott.
A székely paraszti szá rmazé k a millennium esztendejé ben szülctett, 1915-ben a .feh érv ári kis

pap ok kék reverend áját fö lcserélte a csukaszürk ével, hadnagyként ha rcolta végig az első világ há
ború erd élyi és o lasz országi frontjá t, s 1919-ben csikszentdomo kosi sz ü l őfalujá ba hazat érve
megb olydult , remény ét vesztett , elá rvult népet talált. Á télte a magyar á llamiság e l t ű n és ét, és
húsz év m úlva, má r mint gyulafehérvá ri pü spök a második impérium-változást. M iután mi nden
kor népe hűségében élt, Dél-Erd élyben maradt, s az a lap természete szerint szelid , derűs férfi 1944
trag édiái idején viha rmadárként szá llt ki feh érvá ri fészk é b ő l. hogy elvijjogja-e lki áltsa a ko r meg
bélyegző szózatá t a kol ozsvár i Szent M ihály-templomban és magya r kat ol iku s főpásztork é nt.

minden kóckázat ot válla lva, kiálljo n az üld özött baloldal i magyar hazafiak és az elkülönített.
jogfoszto tt, a megsemmisülésnek kit ett magyar zsidóság me llett.

Sic fa ta volunt - mondhatn ánk Len gyel Izabell ával e~yütt, a ki 155 1-ben eb ben a t~mplomban

enged te á t a Habsburgoknak a magyar Szent Ko ron á t. .lgy akarta a végzet? Márto n Aron nem a
végze tbe beletörődő ember vo lt, rnert mindig a végze t ellen cse lekedett. A Bethlen Gábo r-i "lehet"
és a " ke ll" pol itikai a lternativ áj áb ól mindig az ut ób bit választo tta , és so ha nem az t tette, amit
csak lehet , han em mindi g, amit kelJ.

A nagy korfordulat után, aká r a m indi g rendíth etetlen ül balold ali Kacsó S álu/Or, Márton
Áron is megismerte a feléledt nacion alizmus türelmetlens ég ének . majd a szemé lyi kult usz korá
nak a csa pásait, börtönt, b ányamunk át, háziőrizetet , végü l az erkö lcsi jóvátétel után főpásztori

hiva tását még jó ideig gya ko ro lva, majd nyugal omba vo nulva hal t meg ez a férfi , a ki negyven
évig volt püspök , s akit ilyen szó kka l illetett Kacsó Sándor, Márton Áro n I940-44-es szerepé re
emlékezve vissza : " Az akko ri, történelmileg megh a tá rozott helyzetünkben kisebbségi so rsunk
kim agasló alakja, szinte emberfeletti h ő se volt" . •

A napfényes fényképen - a suga ra k játék a volna csa k? - má r-má r egésze n feh ér a rc láthat ó .
E fehér síkon terül szét - bujk ál", sikong? , eseng? - a megpróbáló emberöl tő .

2.
És mo st mások és sajá t cikkeim alapján , Ferencz Gyárfás régi tud ósitása , Balogh Edgár, Ka

csó Sándor, Beke György régi és mai írá sai , könyvei nyomán, végül egy já tékos Tamási-a nekdo
ta tündérfénye mellett próbálom meg föl idézni e megpróbáló ern ber ö l t ő t, az e1iramlo tt idő t.

Ehhez a kor néhán y sajátosságá t is érinteni kell , és mélyeb ben meriten i a " kies tarto má ny" el
sü llyedt múltjának vermeib ől . Az idők viszo ntagságai elő l megmentett régi cikkek ná lam talál
hat ók .

Az elsö .írásom , mely róla sz ól, Gyulafehérvár, szeptember 15. keltezéssel a Brassó i Lapok
1938. szeptember 17-i számá ba n jelent meg : " Márto n Á ro n ka no nokot nevezte ki a Szentszék az
erdé lyi katol iku s egy ház megye aposto li kormányzójává " . A lap közp onti szerkesztőségének ki-
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küldött tudósítójaként akkor már napok, hetek óta a régi fejedelmi székhelyen laktam, innen ir
tam cikksorozatomat az erdélyi római katolikus egyházmegye nehéz helyzetéről, s arról, hogy
"Milyen örökség vár Erdély új katolikus püspökére?" A sorozat a brassói napilap 1938. szep
tember 18-19-21-24--25-i számaiban jelent meg, Kacsó Sándor állásfoglalásával és zárócikkével
fejeződött be, végül a cikksorozatot a Brassói Lapok különnyomatban is megjelentette.

Az erdélyi magyar katolikus közvélemény a magyar katolikus egyház népi megújhodását sür
gette, s ennek a katolikus székelységre, de az egész erdélyi magyar nemzetiségre is kisugárzandó
újjászületésnek sajátos módon, de az erdélyi elmék előtt nagyon is érthetően a polgári baloldali
Brassói Lapok volt az ösztönzője. Ebben kezdeményező szerepet játszott az újság székely katoli
kus főszerkesztője, s a magyar nemzetiség szorongattatott állapota: e nemzetiség legjobbjai a né
pi megújhodásban keresték a kivezető utat. Nem utolsósorban a terjeszkedő-fenyegető hitleri
korszellem elhárítására.

A fe~t említett, szeptember 15-i keltezésű tudósi tás, majd a Brassói Lapokban megjelent cikk
sorozat elbeszélte, hogy Majláth Gusztá v Károly gróf, "Erdély szeretett, nagyrabecsült püspöke
negyvenéves működés után lemondott", majd az egyházmegye törzsvagyonának a számbavétele
után két részre szakadt "a Szent István alapította, kilencszáz éves történelmi múltú erdélyi egy
házmegye papsága". Ez a szétszakítottság és vita, amelynek részleteire most és itt nem térhetek
ki, súlyosan nyugtalanitotta a közvéleményt. Egy nemzetiség háborgó tengeren él; itt minden vi
lágítótorony (ilyen volt Gyulafehérvár is) ép állapotára vigyázni kell.

Sapienti sat.
Majláth püspök lemondása és visszavonulása után Vorbuchner Adolf kerűlt az erdélyi katoli

kus egyházmegye élére, majd pedig rövid kormányzása és hirtelen halála után az egyházmegye
apostoli kormányzójává a negyvenkét éves Márton Áron kanonokot, a kolozsvári belvárosi
Szent Mihály egyházközség plébánosát nevezte ki a Szentszék. Az egyházmegye súlyos helyzetét
elemző cikksorozatomat főszerkesztőm, Kacsó Sándor e szókkal zárta le:

"Erdély katolikussága szorongva néz most szeme fényére, Márton Áron apostoli kormányzó
ra, akinek a fiatalságára már eddig is annyi terhet, annyi nehéz feladatot halmozott. Most ez az
újabb nagy teher nyűgözze erejét, lendületét és hervassza el előle azokat a lehetőségeket, amelye
ket felkészültsége, erős emberi egyénisége és példás higgadtsága nyújt? Csodákat várni Márton
Árontól sem szabad. Viszont minden erővel és lelkesedéssel rajta kell lenni, hogy könnyebben
válthassa be a hozzá fűzött nagy reményeket. Ő nem indult gazdag, előkelő családból, az ő szülei
Csíkszentdomokoson élik a székelység mindennapi nehéz életét. Ő nem tud magánvagyonából
eleget tenni annak a kötelezettségnek, hogy a püspöki törzsvagyont gyarapítsa. Neki mindent, de
mindent a püspökség birtokainak a jövedelméből kell kifognia. Nem tartjuk-e mindannyian na
gyobbra hivatottnak őt, mint hogy az anyagi és gazdasági nehézségek leküzdésére ítéljük, talán
egész életére?" (Brassói Lapok, 1938. szeptember 25.)

Akár Majláth Gusztáv, Márton Áron is negyven éven át állt az erdélyi katolikus egyházmegye
élén. Az apostoli kormányzóságot követően 1939. február I2-én szentelték pűspőkké, és főpász

tori működésének negyvenegyedik évében, 1980-ban vonult nyugalomba.

3.
A Brassói Lapok szerkesztőségébena mi külön ünnepünkké vált az, hogy az új erdélyi püspök

a legnagyobb magyar katolikus tömb, a székelység egyik fia lett. Aki amellett paraszti ivadék,
mindhárom erdélyi nyelvet bírja, s az erdélyi népek közti együttélés okos és értelmes hirdetője.

De mi is volt az emlegetett Brassói Lapok? A konszern Kahána Bernát tulajdona, s Erdély leg
nagyobb magyar, ellenzéki, baloldali lapvállalata. A Brassói Lapokon kívül a Székelyföld szá
mára külön néplapot adtunk ki Népújság. az ókirályságbeli magyarság számára pedig Bukaresti
Lapok címen. Mindhárom lap Kacsó Sándor irányitása mellett sűrűn közöltcikkeket Erdély új
katolikus főpásztoráról rnindaddig, amíg a határok meg nem változtak, s a román szélsőjobbol

dal el nem némította Kahána Bernát sajtóvállalatát.
A sűrűn közölt cikkek közÜl kettőt idézek : Ceruzajegyzetek Márton Áron arcképéhez cirnű,

két oldalra terjedő írásom a lap 1939.évi karácsonyi számában, a lap csíkszeredai tudósítójának.
Ferencz Gyárfásnak a Csikszentdomokoson, Erdély új ka tolik UI' piispiikéne]: szűlőtatujában cimű

cikke pedig a Népújság .1940. január 18-i száma han jelent meg.
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Az én Márton Áron-portrém így kezdődött: "Az első karácsony, mióta Márton Áron Erdély
felszentelt püspöke. Az első karácsony - mennyi idő óta! -, hogy csiki ember, népből jött férfi áll
az ősi egyházmegye élén. Fiatal, alacsony, kemény arcú és nyilt tekintetű ez a férfi, külsőre egy
szerű ember, de szavaiban új utat, új lelket nyit ... " Majd pedig: "A népből jött ... Amit azóta
mondott, mióta Erdély püspöke lett, szétáradt az erdélyi értelemben. Felfrissítette a fáradt szelle
met, s beleharsogta Erdély magyarságába a jelszót: megújhodást!"

Ezért küzdött a Brassói Lapok, s ennek a küzdésnek főpásztori rangú méltóságá t találtuk meg
az egyszerű székelyben, Márton Áron püspökben. Az újság-portré néhány vonását örökítette
meg: , •

Mikor 1928-ban a marosvásárhelyi gimnáziumban hittanár, majd intézeti aligazgató, a hittan
órákból jellemnevelő órákat formál. Felsős diákjait nem tiltja el a cigarettázástól. Az önképző

körben Ady költészetét jelöli meg témaként. A magyar sors leglényegét Ady fejezte ki. Kolozsvá
ri híres hitszónoklatai során Széchenyit idézte. Általában kopottan jár, Kolozsvári évei során is
mindent ismerni és hallani akart. Katolikus diákjaival eljár minden világnézeti előadásra. A vi
tákban, mert hozzászólt néha, türelmesen bölcs, európai hangot ütött meg. Megtanulta, ismeri
mindhárom erdélyi nép anyanyelvét. Németül Szebenben tanult meg, majd "román szóra" el
ment egy kis olténiai faluba. Felekezeti türelmetlenséget nem ismer. Széchenyi István és Szekfú
Gyula írásait szereti forgatni, a franciák közül a katolikus Valéry-ét és Claudelét.

Honnan jött? Ezt már Ferencz Gyárfás beszélte el:
"A Maros és Olt folyókat útjára bocsátó hegyek tövében, három ágban hosszan elnyúló szé

kely falu az utóbbi időben az érdeklődés középpontjába került. Itt született, innen indult nagy
szerű útjára Márton Áron, Erdély római katolikus püspöke." Apja Márton Ágoston csíkszent
domokosi gazda. Három fia, egy lánya van. Legnagyobb fiát kitűnő elemi iskolai bizonyítvány
nyal íratta be a csíkszeredai girnnáziumba. A csíkszeredai gimnazista "vakációkban biztatás nél
kül állott az eke, a borona, a villa és a gereblye mellé". A gyulafehérvári kispap az első világhá
borúba önként vonult be. És ,,1919 elején szülei ajtaján bekopogtatott. .. Egy évig egészen kö
zelről figyelte népe életét. Tartotta a minduntalan sziklába ütköző ekét, vetette és boronálta a
magot. Ültette és kapálta a krumplit. Aratta ... a silány termést. Döntötte és fuvarozta a fát.
Dolgozott esőben, sárban, hóban, fagyban. Azután számadást vetett önmagával. " s újra fel-
öltötte a gyulafehérvári teológusok reverendáját." '

4.
A film l940-nel megszakad. A határváltozás után Márton Áron Gyulafehérváron marad, Ka

csó pedig Nagyenyedre költözve a dél-erdélyi Erdélyi Gazda szerkesztője lesz. Engem egy ellenzé
ki budapesti napilap Pestre hív meg, Beke György, a mai romániai magyar újságírás legnagyobb
alakja 1940-ben még kisdiák.

Szerteszóródtunk.
És csak közel négy évtized múlva olvasom a drága Beke Gyurka nekem dedikált könyvében

(Nyomjelző rokonság, Kriterion, 1978) a .Lélekvesztön" című fejezetet, amely nagyszerű-örök

főszerkesztőm, Kacsó Sándor dél-erdélyi esztendeit beszéli el. Ez a fejezet idéz abból a Márton
Áron portréból is, amelyet Kacsó Sándor tett közzé az Aradon megjelent Havi Szemle 1943. ka
rácsonyi számában. Amúltak ilyen éjszakáiba kell begyalogolnunk ahhoz, hogy - most már Ka
csót idézve - kiegészitsük a Márton Áron-portrét:

" ... Áron püspöknek olyan utat kellett találnia, amely a paphoz és magyarhoz egyaránt mél
tó. Nehéz út ez. Megtalálni is nehéz, de ez talán még könnyebb, mint járni ma rajta. S mégis kell,
minden szellemi és erkölcsi erő megfeszítésével kell járni ezt az utat, mert ez ma az egyetlen kive
zető út. Ezt keresi ma egész Európa, Ez a mi korunk legnagyobb feladata ...

Milyen nagy ajándék az nekünk, hogy mi Márton Áron nyomában tódulhatunk erre az útra.
Vér a vérünkből és lélek a lelkünkből, aggodalom nem fékez, s a megalkuvástól való félelem nem
bénít meg. Milyenjó, hogy biztató mosolya megnyitja bennünk ajó szándék és a jóakarat bátor
sága előtti gátakat, amikor a nemzeti érzés nemes értékeit mutatja fel; s milyen jó, hogy hideggé
válik a tekintete, amikor ez az érzés forró lázt lop az idegeinkbe vagy hidegleléses riadalomba
kerget.

Az Aula kertjéből, a nagy piros ernyő alól nemcsak a maga egyházát kormányozza Áron püs-
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pök, hanem azt a nagyobb lelki és szellemi közösséget is, amelybe mindannyian beletartozunk, s
amelynek képviseletében annyian látogatunk el hozzá, nem is annyira a szó erejéért, mely megvi
lágítja előttünk az utat; vagy azért a tiltó mozdulatért, amely olyan, mint az oltás, elhárítja a ko
moly fertőzést, nem a testtől, hanem a lélektől. És ezt a szellemi közösséget kormányozza Már
ton Áron püspök ... "

Részlet Kacsó Sándor 1980.október 29-én kelt, hozzám írt kolozsvári leveléből: "Akkor és eb
ben a dél-erdélyi lapban én egy portrét közöltem Márton Áronr61, aki az akkori történelmileg
meghatározott helyzetünkben kisebbségi sorsunk kimagasló alakja, szinte emberfeletti hőse

volt".
Az emberfeletti hős egyik I944-es hitszónoklatáról hozott kései hírt a csehszlovákiai, majd a

romániai, a magyarországi munkásmozgalom egyik nagy, tiszta alakja, egykori szerkesztőségi

szobatársunk, a Brassói Lapok régi munkatársa. Balogh Edgár Szolgálatban (1935-1944) című
visszaemlékezéseugyanabban az 1978-asesztendőben jelent meg a bukaresti nemzetiségi kiadó
nál, a Kriterionnál. Ebből idézek :

"Utcáról utcára, előre meghatározott időben, teherautók vitték ki a zsidóknak minősített ál
lampolgárokat a legszükségesebbeket tartalmazó csomagjaikkal, s az áldozatok is, a velük érző

lakosok is ezen az elkülönitésen háborodtak fel, még rosszabbra nem gondolva. A főtéri temp
lomban Márton Áron püspök ítélte el az embertelen eljárást."

A fehérvári püspök a kolozsvári Szent Mihály-templomban 1944. május 18-án ezeket mon
dotta:

.Értesültem, hogy híveim, az egyházmegye legkeletibb határaitól kezdve, mélységes megdöb
benéssel fogadták az ismert személyiségekszabadságának korlátozásáról és bizonytalan sorsáról
elterjedt híreket; s ugyanúgyaggodalommal kísérték a zsidók ellen az utóbbi időkben végrehaj
tott intézkedéseket. Örömmel hallottam híveimnek azt az erkölcsös felfogását, véleményét és íté
letét, és főpásztori büszkeséggel említem föl, mert ez egy széles tömegnek a felfogása, véleménye
és ítélete. Népünk keresztényi érzése ösztönösen tiltakozik, ha azt tapasztalja, hogy az emberek
ben az emberi személy méltóságát megalázzák, és embereket jogaikban vagy emberi jogaik vé
delmében korlátoznak, véleményük vagy vallási mivoltuk miatt."

Beke György még megtetézte a kommunista Balogh Edgár tiszteletreméltó kiállását Márton
Áron jó emlékezete mellett. Kiváló riporterként mélyebbre ásott a múltba, és ezt írta az emlege
tett Nyomjelző rokonság cimű könyvében:

"Dr. Baráth Béla pápai prelátus így idézte fel ezt az eseményt I974-ben:
- Márton Áron 1944 tavaszán bérma-körutat tett Észak-Erdélyben. Körútja Kolozsváron, a

mi templomunkban fejeződött be. A prédikáció vége felé a püspök áttért a legidőszerűbb, legfáj
dalmasabb világi témára, a megindult kegyetlen zsidóüldözésekre. Vagy öt-tíz percen át ostoroz
ta az akkori úgynevezett »zsidótörvények« embertelenjellegét. Erős, kemény szavakat használt.
Kifejezésre juttatta, hogy a katolikusok határozottan elvárják és követelik a kormányzattól: a
súlyos, megaiázó intézkedéseket vegye reví:rió alá, és azonnal szüntesse be. Szabadon beszélt,
prédikációja nem volt leírva, de érződött rajta a mély megfontoltság, a határozottság, az erőtel

jes állásfoglalás.
- A templom egész környéke tele volt. A prédikáció nagy visszhangot váltott ki az egész vá

rosban. Másnap, hétfőn engem, mint a székesegyház plébánosát behívattak a rendőrfőkapitány

ságra. Közölték velem a rendőrségen, hogy hozzam a püspök úr tudomására, miszerint a kor
mányzat súlyosan nehezményezi szentbeszédének a zsidóüldözésekre vonatkozó részét. A püs
pök úr vegye tudomásul, hogy ha még egyszer ilyenjellegű nyilatkozatot tesz, többé nem kap ha
tárátlépési engedélyt. Így is szerencséje, hogy külföldi állampolgár, s nem indítanak eljárást elle
ne. De ez az utolsó eset.

- Más szavakkal, ez - kiutasítás volt.
- Igen, azonnali kiutasítás."
Kacsó Sándort talán éppen ezekben a napokban (1944 tavaszán) kísérték kényszerlakhelyre,

egy Szeben megyei havasi faluba, Jinára. Tizennégy enyedi magyar tanárt, ügyvédet, írót tartóz
tattak le, és indították el őket a szebeni havasok felé.
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