
lasztotta kétfelé egyházmegyéjét. Mehetett volna ő is a Magyarországhoz vissza
került Észak-Erdélybe, ahol hívei többsége élt, mégis Gyulafehérváron, román
területen maradt. Igy tette lehetővé az évezredes püspöki székhely folytonossá
gát.. Azután 1944-ben Magyarország német megszállása után, amikor megkez
dődtek a zsidóüldözések, a magyar fennhatóság alatt lévő Kolozsvárra jött, és el
mondta legendássá vált beszédét, melyben egyházi részről nyíltan és bátran
szállt szembe az embertelen törvényekkel. Ezt a beszédet még nem közölték fel
jes terjedelmében, most azonban az egykori szemtanú, Domokos Pál Péter gyűj

teményéből ezt pótoljuk. Fiatal újmisés papokhoz szólt itt az egyházfejedelem 
hiszen papszentelésen hangzott el a beszéd - és figyelmeztette őket, hogy abban
a nehéz időben egy papnak a vértanúságig is el kell mennie. Közben népe becsü
letét is védve kemény szavakkal bírálta a hatalmi rendszert, mely keresztényte
len módon állítja szembe egymással a népeket úgy, hogy legelemibb emberi jo
gaiktól is megfosztja őket. A rögtönzött beszéd stílusa jellemző Márton Aronra:
nincs benne egy fölösleges szó, minden hangsúlynak jelentőségevan.

Márton Áron 1980-ban halt meg 84 éves korában. Halálát" a Szeritatya szemé
lyesen jelentette be a világnak a Vatikáni Rádión keresztül, amikor ezeket
mondta róla: "Istenbe vetett nagy bizalommal és lelki derűvel nézett szembe a
rendkívül nehéz időszakokkal." (Magyar Kurir, 1980. október 6.) Márton Aron
egész élete hitelesíti az alább közölt szentbeszédet, és példája lehet minden, a
népeket lelkiismeretre ébresztő és egymáshoz közelítő próbálkozásnak.

Virt László

Márton Áron szentbeszéde 1944. május 18-án,
papszenteléskor a kolozsvári
Szent Mihály plébániatemplomban

Isten jóságából föladtam a szent papi rendet fiatal testvéreimnek, s ez alka
lomból most fölszentelt testvéreimhez, de egyúttal összes papjaimhoz kívánok
szólni, arról a kötelességről és magatartásról, melyet jelen körülmények között
hangsúlyozni szükségesnek látok.

Az Egyház - híven isteni alapítójának parancsához - a felebaráti szeretet kö
vetkezetes vállalásával és szorgalmazásával tudatosította az emberi nem egysé
gének és egyetlen nagy családba való tartozásának gondolatát. Uldöztetéseket
kellett magáravennie, de magára vette; évszázadok erőfeszítésébe, nevelő mun
kájába került, de a nehézségektől nem riadt vissza, hogy a rabszolga és a szabad
közötti pogány különbséget megszüntesse - és ezen túlmenően a különböző fajú
és nyelvű népeket a különböző és sokszor elválasztó tulajdonságok ellenére az
embertestvériség egyetemes gondolatában egyesítse. .

Az Egyház állásfoglalásának és következetes magatartásának a felebaráti sze
retet pozitív parancsa mellett a kereszténység alapvető hittétele, mely szerint
mindnyájan Isten gyermekei és Krisztusban mindnyájan egymás testvérei va-
gyunk. ' .

A világ mind a kettőt megtagadta - elméletben és még inkább gyakorlatban. El
vetette az istengyermekség és a Krisztusban való testvériség gondolatát, hangza
tos és megtévesztő elméletek hirdetésével - a tudomány nevében. Ellene dolgo
zott a felebaráti szeretet. érvényesülésének a különböző címek alatt szervezett
érdekek egyoldalú és igazságtalan túlhajtásával - nem egyszer szent igék ne
vében is.
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Nincs időnk és talán most nem is helyénvaló, hogy ezekkel perbeszálljunk.
Ahol szenvedélyekkel és elfogultságokkal állunk szemben, ott a józan érvelés
nem sokat segít. S a lelki vakság ellen is Isten kegyelme az egyedül hatásos
gyógyszer. Az elméleteket pedig - bármilyen időtállóaknakhirdessék is azokat 
eltemetik az újabb elméletek.

Számunkra azonban, Tiszteleridő Testvéreim, változatlanul érvényben van
szent hitünk alaptétele. A felebaráti szeretet parancsának nyilt vállalása és érvé
nyesítése ma inkább kötelességünk, mint nyugalmas időkben. Az ádáz ellensé
geskedés szívet tépő zűrzavarában, mikor a halálgépek félelmetes motollái nem
zedékeket tépnek ki az emberiség testéből és sodornak bele az immár ötödik éve
sötéten hömpölygő roppant halálfolyamba, amikor az emberiség értékei, az em
beri szellem nagy lángolásainak, erőfeszítéseinek, hősi és szent fölszabadulásai
nak emlékei égnek hamuvá és omlanak porba egyik napról a másikra, amikor a
vihar ítéletes zúgásában népek reszketnek jövő sorsuk miatt, akkor Krisztus
papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon és az em
berben - bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen is - a testvérét nézze.

Kötelez erre Tisztelendő Testvéreim a keresztény cím, amelyet annyiszor
használnak föl igen különböző értelmezéssel jelszó gyanánt. Aki felebarátja el
len vét, veszélyezteti a kereszténység kétezerévi munkájának egyik nagy eredmé-.
nyét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem keresztény, hanem pogány
szellemben jár el, s - akarva, nem akarva - csatlakozik azokhoz a törekvésekhez,
amelyek fajokra, elkülönült társadalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bon
tották, egymással szembeállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésbe haj
szolták a népeket. Aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától bármi
lyen meggondolások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott
esetben őt úgy tekintsék, mint "pogányt és vámost", ami az evangélium nyelvén
törvényen kívüliséget jelent.

Kötelez a bátor kiállásra az ifjúság várakozása is.' Az ifjúság az eszmék, jelsza
vak és szervezkedések összevisszaságában, a fegyverek zaja mellett, az élet más
síkjain; az erkölcs, a társadalom, a politika, sőt a tudomány síkján tiszta eszmé
nyekért hevülő lélekkel figyeli, honnan hangzik föl tisztán csengő ige, amelyhez
a csalódás veszélye és kockázatai nélkül lehet csatlakozni; várakozva nézi, hogy
tűnik elő valóságként - a szélkakasok és alkalmi színváltások tarkaságából - az a
határozott magatartás, amely tiszteletre méltó és követésre érdemes.

Kötelez a jószándékú emberek nagy tömege, akik a veszélyt - melybe a háború
a művelt világgal együtt minket is belesodort - egész fenyegető komorságában
látják, a megoldásra váró kérdéseket s a megoldás helyes sorrendjét józanul tisz
tázzák. S akik készek nagy áldozatokra, a tehetségük, tudásuk, lelkierejük és
munkájuk átadására, ha nagy értékek szolgálatában az erkölcsi alapot: és fele
lősséget látják.

Végül kötelez, Tisztelendő Testvéreim, utolsó, alkudhatatlan kincsünk: a né
pünk becsülete. A nép mindenütt az igazságos jogon, a mindenkire egyformán
alkalmazott törvényeken és mindenki iránt megnyilvánuló szeréteten. felépített
rendre vágyik, mert vele született jóérzékével és időtlen tapasztalataiból tudja,
hogy ez adja meg életének azt a biztos keretet, melyben magáért, családjáért és a
közösség javáért is nyugodtan dolgozhat. Népünknek nem tulajdonsága az ellen
ségeskedés. Újabban is megható tanújelét adta, hogy bajbajutott embereket - ha
más nép fiai is azok - mennyi megértéssel, szeretettel és segitőkészséggel tud
felkarolni s a legnagyobb áldozatokat mindig ő hozza.

Ertesültem, hogy híveim az egyházmegye legkeletibb határától kezdve mélysé
ges megdöbbenéssel fogadták ismert személyiségek szabadságának korlátozá
sáról és bizonytalan sorsáról elterjedt híreket. Ugyanígy aggodalommal kísérték
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a zsidók ellen az utóbbi időkben végrehajtott intézkedéseket. Örömmel hallot
tam híveimnek ezt az erkölcsi felfogását, véleményét és ítéletét, és főpásztori

büszkeséggel említem föl, mert ez széles tömegek felfogása, veleménye és ítélete,
s egyúttal örvendetes jele annak, hogy az igazi katolikus szellem mélyen benne
gyökerezik és' ma is eleven erőként él népünk lelkében. Városaink és ipartele
peink védtelen lakói az angolszász hatalmak bombázásaiban egy másik emberte
lenség fájdalmát szenvedik; népünk megérti, hogy a rendkívüli körülmények
rendkívüli intézkedéseket v~ltanakki;keresztény érzése azonban ösztönösen til
takozik, ha ugyanakkor tapasztalja, hogy az emberi személy méltóságát megaláz
zák és embereket korlátoznak jogaikban, vagy a véleményük, vallási mivoltuk
miatt.

Kedves Fiaim! Két hónappal ezelőtt, amikor a szerpapságot adtam föl nektek,
azt mondtam: lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket. S ezt megismétlem
most is; lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni fog
nak és sárral dobnak megj lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz
a fizetségtek. De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem
riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és
a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.

NAPLÓ

Lélektan___/'
Az emberi kapcsolatok lélektana

E. Beme "Emberi játszmák" című könyve 1962-ben jelent meg először, és azóta egy
folytában sikerkönyv a lélektan iránt érdeklődőkkörében: tanítják az egyetemeken, alkal
mazzák a pszichoterápiában, és világszerte olvassa a nagyközönség. Magyarul most jelent
meg (Gondolat, 198:!) Hankiss Ágnes fordításában.,

Berne könyve pszichológia, és apszichológiák bevallják vagy sem, míndig valamilyen
emberkép alapján állanak. Rámutatnak az emberi lét megromlottságát, boldogtalanságát,
neurózisát stb. okozó gyenge pontokra, a destruktív feszültségek forrásaira, s azután ja
vasolnak valamilyen terápiát, megoldást, "üdvutat". Nem biztos, hogy amit mondanak, az
maga "az igazság", de ha sikerült egy adott kor emberének alapvetőproblémái közüllega
lább néhányat elfogadhatóan feltérképezniök, akkor már hajlamosak vagyunk a magunk
ra ismerés örömével üdvözölni a képet, és lelkesedesre való hajlamunk mártéké szerint
esetleg összetéveszteni is a valósággal. Annyi azonban bizonyos, hogy a modem lélektan
legfőbb haszna abban áll, hogy tudatosíthat, felszínre hozhat, és a figyelem köséppontjé
ba állíthat lelkünk gomolygó ,mélységeiben rejtőző feszültséggócokat, melyekre érdemes
figyelni, és amiket érdemes tudatosítani.

Az "Emberi játszmák" világsikere mögött egy egyszerű, jól áttekinthető emberkép áll,
amelynek ráadásul elég sok köze van a valósághoz. Beme három "énállapotról" beszél,
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