
EGY ISTENBE REJTETT ÉLET
Az idők mérlegén. Tanulmányok
Márton Áron püspökről

2014. február 12-én Jakubinyi György gyulafe-
hérvári érsek a kolozsvári Szent Mihály-temp-
lomban megáldotta azt az emléktáblát, amely Már-
ton Áron püspökké szentelésének 50. évfordulóján,
1989-ben készült, és amit az akkori Ceauşescu-féle
kommunista hatalom nem engedett elhelyezni.
Ezért helyezték el ugyanazt kiegészítve, csupán
az idei évszámmal és kis kereszttel a két évszám
között. Az eseményen jelen volt a görögkatolikus
kolozsvári püspök, a nagyváradi katolikus püs-
pök, a gyulafehérvári segédpüspök, valamint a
szentté avatási ügy posztulátora is Rómából. Ez-
zel a jelenben is ható, szellemében ma is élő meg-
emlékezéssel szeretném kezdeni a Márton Áron-
ról szóló tanulmánykötet ismertetését.

Márton Áron (1896–1980) az erdélyi katolikus
egyház püspöke volt. Székely családban született,
Csíkszentdomokoson. 1915-től katonai szolgálaton
vett részt. A háború befejeztével, 1920 őszén je-
lentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. 1924-től
— pappá szentelése után — volt káplán, hittanár,
1929-ben a nagyszebeni Szent Teréz árvaházban ta-
nulmányi felügyelő, ahol szembesült a szórvány-
magyarság helyzetével. 1930-ban püspöki káplán
és udvari levéltáros lett, 1932-ben püspöki titkár,
majd kolozsvári egyetemi lelkész, ahol 1933-ban
György Lajossal létrehozta az egyetlen magyar nyel-
vű nevelésügyi folyóiratot, az Erdélyi Iskolát.
1934-től az Erdélyi Római Katolikus Nép szövetség
országos igazgatója volt. 1938 augusztusától a
kolozsvári Szent Mihály plébánia megválasztott ve-
zetője lett. XI. Piusz pá pa 1938. december 24-én gyu-
lafehérvári püspök ké nevezte ki, a következő év-
ben szentelték föl. 1938. novemberi beszédében
elsők között tiltakozott a háború ellen, 1944. május
18-án, Kolozs vá ron a zsidók deportálása ellen lé-
pett fel. (Kiállá sát elismerve, 1999. december 27-én
a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet a „Népek Igaza”
címet adományozta a püspöknek.) 1949-ben le-
tartóztatták, két évig tartó vizsgálati fogságba ke-
rült. A piteşti, a nagyenyedi, a máramarosszigeti,
valamint a bukaresti börtönökben raboskodott,
majd 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélték.
1955-ben szabadon engedték, de 1956-tól nem
hagyhatta el többé a püspöki palotát, „palotafog-
sága” tizenegy évig tartott (1956–1967). Márton
Áront halála előtt néhány hónappal, 1980. április
2-án, II. János Pál pápa felmentette az egyházme-
gye kormányzása alól, mivel ezt ő maga — egész -
ségi állapotára való tekintettel — többször kérte.

1980. szeptember 29-én, 85 évesen hunyt el. Jelen-
leg folyik szentté avatási pere, ami 1992-ben indult.
1996 őszén a szentté avatási ügyének egyházme-
gyei szakasza lezárult, és átadták az aktákat a Szen-
tek Ügyei Kongregációjának.

Az idők mérlegén című tanulmánykötet 2012-ben
a csíkszentdomokosi múzeum és a budapesti Már-
ton Áron Társaság közösen szervezett konferen-
ciájának eredményeként látott napvilágot. Borí-
tóján Márton Áronról készült fényképek láthatók
vörös és fekete sávos alapon. A vörös (az erő és
a vér) és a fekete (a föld és a gyász) a székelyek
népviseletének, a székelyhímzésnek, valamint a
csatába vonuló székelyeknek a harci színei voltak.

A tanulmánykötet tematikusan és kronologikus
sorrendben tárgyalja Márton Áron életének ese-
ményeit és mutatja be helytállását a 20. század leg-
viharosabb évtizedeiben. A kötetet a szerkesztők két
fő részre osztották. Az első részben a legújabb ku-
tatási eredményekről számolnak be történészek,
mely kilenc tanulmányt tartalmaz a püspökről.
A kötet második része a Márton Áron-kutatás je-
lenkorra vonatkozó kérdéseit taglalja, ehhez öt ta-
nulmány tartozik.

A kötet első fő része Ozsváth Judit tanulmá-
nyával indul, Márton Áron ifjúságszervező és nép-
nevelő tevékenységét járja körül. Elindította
György Lajossal az Erdélyi Iskola című folyóira-
tot 1933-ban, amely 1944-ben szűnt meg. Az is-
kolán kívüli népművelést visszakapcsolta az isko -
lához. A „gyökértelenül”, vallástalanul sodródó
ifjúságot igyekezett felemelni. Péter Izabella ta-
nulmánya a zsidók keresztelésének egyházjogi ke-
reteiről szól, a szerző bemutatja egyik vagy má-
sik állam keresztelésre vonatkozó törvényeinek,
normáinak különbségét. A trianoni döntés után
az erdélyi egyházmegyét Romániához csatolták.
A gyulafehérvári egyházmegye megosztását je-
lentette a bécsi döntés: a déli rész Gyulafehérvár
székhellyel, Márton Áron vezetésével Romániá-
ban maradt. A romániai részen elvárt volt az egy
év felkészülés, míg Budapesten ez mindössze há-
rom hónap volt. A román kormány korlátozta a
zsidók kikeresztelkedését: a 711/1941-es törvény -
rendelet megtiltotta a zsidóknak a keresztény val-
lásra való áttérését. Az áttért zsidók reményei
azonban nem bizonyultak megalapozottnak, mi-
vel a deportálások folytatódtak, noha azokat
hur colták el elsősorban, akik protestáns vallások -
ra, református vagy unitárius hitre tértek át; a ka-
tolizáltak deportálása nem volt ilyen egyszerű,
mert az a Vatikánnal való konfliktus kiváltó oka
lehetett volna. 1943-ban már az egyházakat is fe-
nyegetés érte, mely szerint akik megkeresztelik
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a zsidókat, azokat a nemzet ellenségeinek tekin-
tik. Nagy Mihály Zoltán az 1945 utáni erdélyi ha-
tárvitáról számol be, és Márton Áron szerepét vizs-
gálja az 1945–47 közötti román–magyar
határvitában. A trianoni határok visszaállításáról
szóló döntést a püspök az 1946-os csíksomlyói bú-
csún elhangzott beszédében bírálta. Márton Áron
a bécsi döntés után is Dél-Erdélyben maradt, Gyu-
lafehérvárról kormányozta egyházmegyéjét. A ro-
mán hatalom alatt maradt híveit pedig helyben
maradásra biztatta: „Ne mozduljatok, a felindult
lelkiállapot (…) nem alkalmas arra, hogy most
döntsetek és elhagyjátok a földet…” (49). Holló
László az Erdélyi Római Katolikus Státus egye-
dülálló autonómiájának történetével foglalko-
zik. Marton József az 1945–48-as egyházüldözés
idején Márton Áronnak a görögkatolikusok álla-
mi felszámolása elleni fellépéséről számol be. Se-
res Attilának Márton Áronról a hruscsovi érában
— eddig fel nem dolgozott források felhasználá-
sával — írt tanulmánya olvasható. Denisa Bodeanu
a püspök dossziéit vizsgálta a Szekuritáté Irattárát
Vizsgáló Országos Tanács archívumában őrzött
dokumentumok alapján, ahol 236 kötet (77.080 ol-
dal) található Márton Áronról 1955-től 1980-ig, ha-
láláig. Novák Csaba Zoltán szintén megfigyelési
dossziékat, lehallgatási jegyzőkönyveket tanul-
mányozott, melyek Pálfi Géza katolikus pap 1963
és 1984 közötti megfigyelési anyagából származ-
 nak, aki Márton Áron irányelveit követte. Stefano
Bottoni tanulmányának középpontjában Márton
Áron 1945 utáni álláspontja, majd a ’60-as, ’70-es
évekbeli konfrontációja áll az állami szervekkel.

A kötet második része a jelenkori kutatásokat
tárgyalja. Kuszálik Péter a Márton Áron hagyaté-
ka című könyvsorozatról számol be, Virt László
Márton Áron demokrácia melletti elkötelezettsé-
géről ír. Kovács Gergely a szentté avatási ügyek-
kel foglalkozott, valamint a szentté avatási eljárást
ismerteti, annak egyházjogi hátterét, a szentszé-
ki rendelkezéseket és a szentté avatás szakasza-
it. Soós Károly a püspök közéletiségével foglal-
kozik életének három szakaszában. Lázár Csilla
tanulmánya a Csíkszentdomokoson 2010-ben
létrehozott emlékmúzeumról számol be.

Márton Áront szelleme, az ellehetetlenítések
közepette tanúsított kitartása tette a kortársai és
az utókor szemében példaképpé és erkölcsi mér-
cévé. Az egész erdélyi magyar közösség szellemi
és lelki vezetője volt, védte a kisebbségi helyzet-
ben élő magyarokat, az erdélyi zsidóságot, szót
emelt a védtelenek mellett, szembehelyezkedett a
náci és a kommunista diktatúrákkal. Életútját
szemlélve olyan ember arca rajzolódik ki előttem,
akit méltán lehet a misztikusok közé sorolni. A kö-
tetben ugyan erről nem esik szó, azonban élete,
hátrahagyott öröksége Istennel való folytonos

kapcsolatának tanúbizonysága. Hogy valaki egyé -
ni passiójából (szenvedéséből) hogyan lesz com -
passio (a másik ember iránti felelősség és együtt-
érzés)? Pontosan az Istennel való szövetség, a Vele
való egység által. Eckhart mester létmisztikájában
elutasítja a misztikának azon fajtáit, melyek az el-
ragadtatásokban kimerülnek, egyedül arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy valaki mennyire képes fo-
lyamatos kapcsolatot fenntartani Istennel. Eckhart
mestert az állapotszerű misztika érdekelte, ami-
kor Isten cselekvését kell elhordania vagy elszen-
vednie annak a személynek, aki életét átengedte a
Szent akaratnak. Például Lisieux-i Szent Teréz a
saját megfosztottsá ga, kiüresedése által vállalt kö-
zösséget a vi lággal, és lépett kapcsolatba mások-
kal. A belső szenvedés ismerője volt Kalkuttai
Teréz Anya is, levelei elképesztő magányról árul-
kodnak. A katolikus egyházban 1450-ig, a refor-
máció kezdetéig a lassú széttöredezés folyamatát
láthatjuk, a középkori kereszténység összeomlása
visszafordíthatatlan folyamattá vált és teret adott
a protestantizmusnak. A 17. század végére a ka-
tolikus reformáció diadalmaskodott, és a spiritu-
alitás intellektuális vonala jutott érvényre a misz-
tikával szemben. A racionalizmus kora missziós
korszak volt: Amerika, Ázsia és Afrika területei-
nek kulturális, vallási befolyása érvényesült a ke-
resztény lelkiségben. A 18–19. századi missziós,
térítő szentkultuszt követően bontakozott ki a 20.
századra a kontemplatív fordulat, a kontemplatív
szent, az univerzum, és a másik ember felé nyitott
ember, az egyéni szenvedésből a mások iránti
részvét, a szolidaritás. A 20. századra a szent a le-
hető legközelebb áll a másik emberhez. Márton
Áron méltán sorolható azon misztikusok közé,
akik teljes életüket a közösség, a másik ember
szolgálatának rendelték alá. A 20. század törté-
nelmének legviharosabb évtizedeiben kellett hely-
tállnia és tisztségét betöltenie: a két világháború, a
második bécsi döntés, Erdélynek és egyházme-
gyéjének megosztása, a kommunista hatalomát-
vétel, a párizsi békediktátumok, a letartóztatások,
a börtön, a házi őrizet és az élete végéig tartó foly-
tonos megfigyelés foglalta keretbe élete útját. Az
1981-ben a gyulafehérvári székesegyházban püs-
pökké szentelt Bálint Lajos soraival zárom gon-
dolataimat, aki ezekkel a szavakkal emlékezett
meg Márton Áronról: „…az életszentség, ha Is-
tennel való egyesülést jelent, Isten gondolataival,
szándékaival, érzéseivel va ló azonosulást, akkor
az ismert kortársak között kevesen voltak, akik az
életszentséget jobban megvalósították volna, mint
ő” (168). (Szerk. Bo dó Márta, Lázár Csilla, Lövétei
Lázár László; Szent István Társulat – Verbum Kiadó,
Budapest – Kolozsvár, 2013)
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