
Márton Áron 
a papi ideálról 
az 1940-es években
Az elmúlt két évtizedben számtalan könyv, tanulmány látott nap -
világot, valamint több szakmai konferenciát szerveztek annak érde ké -
ben, hogy minél hitelesebben kerüljön bemutatásra Márton Áron, a
Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye egykori püspöké nek
életpályája.1 A napi sajtóban sokszor — megítélésem szerint helytele-
nül — „legendás” jelzővel aposztrofált Márton Áron alakja körül
ki ala kult értelmezések jól visszatükröződnek a témaválasz tás ban
és a fogalomhasználatban: a „kisebbségpolitikus”, az „ellen álló”, a
„kö zös ségépítő” fogalmak használatával a szerzők a püs pök politikai-
közéleti szerepvállalását, az erdélyi magyar közösség jogainak védel -
me érdekében kifejtett, a felekezeti és nemzetiségi törésvonalakat
meghaladó határozott és bátor kiállását akarták ki emelni. A második
kategóriába sorolható publikációkban a lapszer kesztő, a korszak ne -
ve léstudományi módszereit újraértelmező, a hatékonyabb oktatási
módszereket támogató, a népnevelést szor gal mazó, a falu kulturális
színvonalának felemeléséért küzdő, az ifjúságnevelő, az eszmék har-
cá ban a katolicizmust mint világ né ze tet védelmező „hitszónok” képe
tá rulkozik fel előttünk. A harmadik tárgykörbe tartoznak azok a ta -
nul mányok, amelyek a püspök egyházkormányzati szerepére és egy-
ház politikai nézeteire fókuszálnak. Ehhez a témakörhöz kapcsolód -
nak azok az írások is, amelyek az államszocialista rendszerrel vitázó,
az állammal való kolla bo rálást, ahogyan azt Márton Áron nevezte: az
„egyköttetűséget” elutasító püspököt mutatják be.2

Az életpálya egészét átfogó, monografikus szándékkal íródott,
ko ráb ban megjelent három kötet az elmúlt időszakban hozzáférhe-
tővé vált levéltári iratok függvényében kiegészítésre szorul. A tér -
ség orszá gaira annyira jellemző párhuzamos történetírást jól illuszt -
rálja Márton Áron személye is. A román kommunista államhatalom
és a romániai ka to likus egyházrész kapcsolatát feldolgozó román
nyelvű munkák ban szerencsés esetben utalásszerűen találkozunk a
püspök nevével, vagy a szerzők, a tényeket figyelmen kívül hagy -
va, nem kellő tárgyi la gos sággal mutatják be a püspök egyházkor-
mányzati és egyházpoli tikai szerepvállalását, felfogását.3 Ezek után
nem kell meglepődnünk azon, hogy a szovjet egyházpolitikai mo -
dell közép-kelet-európai adap tációját feldolgozó nemzetközi szak -
munkák kevés teret szen tel tek Márton Áron püspök személyének.4

Az államvédelmi szervek iratainak minél szélesebb körű hozzáfér-
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hetősége újabb lendületet adott a kutatásoknak. A Securitate Irattá -
rát Vizsgáló Országos Tanács Levél tárának (ACNSAS) úgynevezett
Megfigyelési Iratok állományában két, Márton Áronra vonatkozó
személyi megfigyelési dosszié talál ha tó. A 236 kötetből álló, két sze -
mélyi megfigyelési dosszié közel 80 ezer oldalt tartalmaz.5 Márton
Áron személyes hagyatékának feldolgo zását célozza meg az a
sorozat, amelyben a püspök teológiai jellegű írásait (körleveleket,
jegyzeteket stb.) és egyéb, elsősorban az egyházkormányzati tisztsé -
gé vel és feladataival összefüggő iratokat adtak közre.6

A hosszúnak tűnő fenti bevezető azért indokolt, mert ezen ke resz -
tül egy sokoldalú, az adott korszak tudományos eredményeit és teo -
ló giai irányzatait követő, a politikai és társadalmi változásokat értel -
mező és azokat tevékenyen alakító klerikus (pap és püspök) sze mélye
bontakozik ki előttünk. Éppen ezért Márton Áron esetében nem lehet
szétválasztani az egyház- és kisebbségpolitikust, a lap szerkesztőt és a
népművelőt, a teológiai tanárt és a püspököt. 1939. február 12-én And-
rea Cassulo romániai apostoli nuncius szen tel te püspökké a kolozs -
vári Szent Mihály-templomban. Szentelése napján elhangzott szavai
felejthetetlenek: „Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok,
amelyeknek alapján minden igaz em ber nek találkozniok kell. Ahogy
Erdély földjén a hegyek völ gyek kel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek
a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély föld-
jén, ahol három nyelven beszélnek és hat-hét féle szertartás szerint
imádják Istent, de van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzá-
segít ahhoz, hogy kü lön féle ellentétek összhangba olvadjanak fel és a
testvéri együttműködés útját egyengessék.”

A címben jelzett tematika, a papi ideál meghatározása és annak to -
vábbítása szorosan összefüggött Márton Áronnak a püspöki tiszt sé -
géből fakadó kánonjogi kötelezettségeivel, de esetében ez túlmu ta tott
az egyházi előírások merev közvetítésén vagy számonké ré sén. Ha
szemügyre vesszük a papi ideálról szóló írásait, beszédvázlata it,
ak kor a püspök magatartását a reflexió és a reflektív gondolkodás fo-
gal mával lehet a legjobban leírni.7 Esetében a reflexió a pap ság élet -
hely zetének és magatartásának, illetve az egyházi közösséggel szem -
ben támasztott társadalmi igényeknek és elvárásoknak az objektív
értelmezését és számbavételét jelentette. De nem hagyta figyelmen
kívül a politikai, társadalmi viszonyok és a különböző szellemi
áramlatok elemzését sem. Ennek a gondolkodásnak a másik eleme az
adott korban leginkább ajánlott papi magatartásnak, életvitelnek és
lelkületnek a kiművelését jelentette, ami a püspök szerint elengedhe-
tetlen volt ahhoz, hogy a klérus tagjai eleget tegyenek a krisztusi
küldetés legfőbb parancsának — a hit átadásának.

A papi ideálról 1945 előtt

Ha összegezni szeretnék Márton Áron gondolkodásának eszmei
alapját, akkor annak központi elemét a keresztényszociális gondo-
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lat ra és a népszolgálatra épülő katolicizmusban kell keresnünk. A ka -
tolicizmuson nem vallást, hanem konkrétan körülhatárolt világné -
ze tet értett. Az ember jogainak tiszteletét, az embertárs iránt vállalt
testvéri kötelezettséget, a „nemzeti életet és értékeket”, a nemzet -
közi egyensúly védelmét hirdető katolicizmust szembeállította az
egyéni szabadságot sértő, az „eltömegesedést”, a „csordalények”-et
kitermelő, a „vért” legfőbb értéknek kikiáltó nemzetiszocializmus -
sal és az „anyagot” mint elsődleges rendezési elvet hirdető bolse-
viz mussal. A katolicizmust nem tudta összeegyeztetni a liberaliz -
mus sal sem, mivel ez utóbbi az egyén szabadságát abszolutizálta,
az „egyén és egyéniség minél szabadabb” kibontakozását, de követ -
kezményeiben a „legvastagabb önzés”-t teremtette meg.8 Márton
Áronnak sikerült szintetizálnia a XI. Piusz pápa Quadragesimo anno
kezdetű enciklikájából táplálkozó keresztényszocialista elveket az
erdélyi magyarság körében a két világháború között széles körben
elterjedt népszolgálat mint kisebbségi ethosz eszméjével.9 Mindkét
felfogásban a közösségi érdekek elsőbbséget élveztek az egyéni ha-
szon szerzéssel szemben, célként a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő társadalmi rétegek felemelését, egy igazságosabb és keresz tény
értékekre épülő gazdasági és társadalmi rend megvalósítását fogal -
mazták meg. Azonban a népszolgálat eszméje elsősorban nem a
városi munkásosztály gondjainak orvoslására és vagyoni helyzeté-
nek javítására tett kísérletet, hanem az erdélyi viszonyok figyelem-
be vételével a népként definiált falut állította az érdeklődés közép -
pontjába. A püspöki széket pár hónapja elfoglaló Márton Áron
sze rint csak a népért végzett önzetlen munkának van eredménye:
„Az érdekszövetségekhez szokott gondolkozásunkkal egyházi, tár -
sadalmi és népi szervezkedéseinkben is csak annyiban vettünk
részt, amennyiben hasznot, erkölcsi vagy anyagi előnyt húzhatunk
be lő le, a jövőben meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a né -
pért, amelyre a mi életünk is támaszkodik, kötelességünk áldozatot
hozni, s mindenkit olyan megbecsülés illet meg, amilyet a népért ki -
fejtett teljesítmény érdemel.”10

A magyarországi viszonyokkal ellentétben Márton Áron kato li -
cizmusa mentes volt az állam és egyház együttműködéséből fakadó
káros hatásoktól; az államvallásnak kikiáltott Román Ortodox Egy-
házzal szemben az erdélyi római katolikus egyházmegyék püspö -
keinek figyelme mindinkább az egyház belső életére és feladataira irá-
nyulhatott. A beszédvázlatokban utalásokat nem találtunk, de nagy
valószínűséggel Márton Áron is olvashatta XI. Piusznak a ka to likus
papságról 1935-ben kiadott apostoli körlevelét.11 Különb sé get abban
fedezhetünk fel, hogy az apostoli körlevél első pontjaiban kiemelt
„papi méltóság”, a „papi hivatás magasztossága”, valamint a szent -
sé geket kiszolgáló, az Isten és ember között „közbenjáró” pap szemé -
lye mellett a gyulafehérvári egyházmegye püspöke a papi életszent -
ségre, példamutatásra, a tudományos eredményeket követő és a
teológiában jártas papi magatartásra fektetett nagyobb hangsúlyt.
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Márton Áronnak a papság magatartásáról kifejtett nézeteinek
egyik legfőbb eleme az egyházi személyeket jellemző hivatalnoktu-
dat bírálata és annak mielőbbi levetkőzése volt: „A hivatás közönsé -
ges foglalkozássá, elhelyezkedéssé degradálódott, a hivatástudatot
és buzgóságot pedig megfizetettséggel helyettesítik.” A papság kö -
ré ben elterjedt hivatalnoktudat veszélyt hordozott, mert szerinte
„létjogosultságát, s ezzel együtt tekintélyét veszíti az a testület, amely
egészében vagy egyes tagjainak magatartása következtében hiva-
tás tudatában meggyengül vagy arra alkalmatlannak bizonyul, s
iga zi feladatát szem elől téveszti”.12 Ehhez szorosan kapcsolódott
an nak tisztázása, hogy kihez szól a pap küldetése. Annak ellenére,
hogy 1932-től Kolozsváron élt, és 1936-tól megbízatást kapott az
akkor magas rangú egyházi tisztségnek számító kolozsvári Szent
Mihály-plébánia vezetésére, mégis jól látta, hogy a pap küldetése
min denkihez, de elsősorban a kitaszított, hátrányos helyzetű társadal -
mi rétegekhez szól: „A város és a szalonok finom népe kedves kör -
nye zet, a csiszolt formák, úri tónus, sima modor és színlelt művelt -
ség csábítja a papot is. Küldetésünk szól ezekhez is, de elsősorban
azokhoz a rongyos, embertelen nélkülözések között élő testvéreink -
hez, akiket a robotos, szűkös durva élet állandóan bűnökkel, lelki
eldurvulással és az elállatiasodás veszélyével fenyeget.”13

A hivatástudatnak párosulnia kellett az offere szóban kifejezett
„ön maga felajánlásával”, amely arra kötelezte a papot, hogy „ön -
ma gának és a világnak meghaljon”.14 A papság egyetemes külde té -
se és önmaguk felajánlása az észak-erdélyi zsidóság 1944. májusi
de portálása idején még nagyobb aktualitást kapott. A kolozsvári
Szent Mihály-templomban 1944. május 18-án tartott papszentelés
alkalmával elhangzott prédikációjában külön kiemelte a papok ak-
tuális kötelezettségeit és magatartását. Beszédében a katolikus egy-
ház által hirdetett igazság melletti kiállás és felebaráti szeretet gyakorlása
már nemcsak filozófiai eszmefejtegetést, hanem konkrét cselekvési
ter vet jelentett: „Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége,
hogy az igazság mellett kiálljon és az emberben — bármilyen hitet
vall jon és nyelvet beszéljen is — a testvérét nézze.” Ugyanakkor
„aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától, bármilyen
meggondolások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy
adott esetben őt úgy tekintsék, mint »pogányt és vámost«, ami az
evangélium nyelvén törvényenkívüliséget jelent”.15 Márton Áron
vi lá gosan látta, hogy a kiállásért üldözés járhat és a keletről köze -
ledő front háta mögött megjelenő „bolsevik” világnézet veszélyt
hor doz az egyházra nézve. Éppen ezért papjait fel akarta készíteni
a vértanúságra is: „Kedves Fiaim! Két hónappal ezelőtt, amikor a
szer pap ságot adtam föl nektek, azt mondtam: lehet, hogy vértanú -
ság ra avatlak fel titeket. (…) De a szent hivatalunkkal járó köteles -
sé gek teljesítésétől nem riaszt vissza sem börtön, sem emberi tekin -
tet. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldözés
és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.”16 A második világháborút
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követő időszakban az igazság mellett való kiállás és a vértanúság
vállalása komoly dilemma elé állította nemcsak az erdélyi katolikus
papságot, hanem a szovjet megszállási övezetbe került államok ka -
tolikus klérusának egészét.

A papi ideálról a második világháború után

A második bécsi döntés után Márton Áron nem hagyta el püspöki
szék helyét, és sorsközösséget vállalt a közel 450.000 főt kitevő dél-
er délyi magyarsággal. A négy év tapasztalatai és az 1945 után beren -
dez kedő új államhatalom politikai céljai és ideológiája arról győz te
meg őt, hogy körlevélben adjon iránymutatást papjainak. Az 1945.
már cius 4-én kiadott püspöki körlevélben három irányelvet szabott
meg a klérus számára: legfőbb célként a „salus anima rum”-ot, vagyis
a lelkek megmentését jelölte meg, ezt követte a „feddhetetlen” és „sze -
rény” papi életmód eszménye, és utolsóként annak kihangsúlyozása,
hogy az egyházi személyek tartsák távol magukat a politikától.17

A mérhetetlen emberi és anyagi emberáldozatot követelő máso -
dik világháború okait keresve Márton Áron önvizsgálatot tartott,
és az „írástudók árulása” kapcsán az 1947-ben kiadott újévi körle -
ve lében kíméletlenül rámutatott az egyházak és a papság mulasz -
tásaira is: „És — végül, de nem utolsó sorban — felelősek azok a
vallások és azok az egyháziak, akik a mindenkori hatalom előtt
szolgalelkűen meghajoltak, ma ennek, holnap az ellentétes irány-
zat nak az uszályába kapaszkodtak, az igazság és a nagy erkölcsi
tör vények védelméről gyáván lemondtak, a hatalom törvényte len -
ségeinél asszisztáltak; akik a korszellemmel mindig kiegyeztek öt -
ven százalékra, a maguk hűtlen és elvtelen megatartásának az iga-
zolására pedig olyan mentségeket találtak ki, hogy az igazságba és
az erkölcsbe vetett hitet, és az erkölcsi tekintély hitelét a hűséges
és jó szándékú hívek lelkében is megölték.”18

Márton Áron felvállalta az ateista és egyházellenes államhata lom -
mal szembeni összeütközést, ellenben az olykor militáns hangnemű
bí rálatai ellenére óvakodott a katolikus hívek és papság politikai
mozgósításától. A katolikus egyház működését gátló intézkedések (a
Szentszékkel kötött konkordátum egyoldalú felmondása, a felekezeti
iskolák államosítása, az egyházak feletti állami fe lügyeletet legalizáló
új felekezeti törvény megjelenése) után a román államhatalom konk -
rét lépeseket tett a romániai görögkatolikus egyház felszámolására.
Márton Áron nemcsak szembeszegült a hatalom ezen irányú intéz -
kedéseivel és vállalt szolidaritást a görögkatolikusokkal, hanem az
1948. október 11-én kiadott körlevelében újra a vértanúság vállalásá -
ra biztatta papjait: „Azok a megdöbbentő események, amelyek a
görögkatolikus testvéreinkkel történtek, semmi kétséget sem hagy-
nak fenn afelől, hogy számunkra is elkövetkeztek a hitvallói helyt-
állásnak és a vértanúságot is vállaló kitartásnak a napjai.”19 Püs pök -
ké szentelésének tizedik évfordulóján, 1949. február 19-én meg je lent

17P. Szőke János: Márton
Áron. Görög Katolikus

Püspöki Hivatal,
Nyíregyháza, 1990,

397–398.

18Uo. 302.

19Uo. 152.
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körlevelében jól látta, hogy az elkövetkező időszakban nem elég
csak elviselni a szenvedéseket, hanem elengedhetetlen az egység, a
pap ságon belüli, illetve a hívek és klérus közötti egység megterem -
tése, annak fenntartása. Szent Pál szavait idézve mutatott rá az egy-
ség fontosságára: „»tegyétek teljessé az örömömet azáltal, hogy
egyet értők vagytok, egyazon szeretetetek van, és egyakaratúak és
egyérzésűek vagytok«.”20

A kléruson belüli szolidaritás, a hívek és a papság közötti egység
a közép-kelet-európai országokban megszervezett békepapi moz -
ga lom(ak) időszakában felértékelődött. Éppen a szolidaritás hiánya
választotta ketté a térség egyes katolikus egyházait a vértanú sá got
és katakomba egyházat támogatók csoportjára és a kollaborá ciót
mint az egyház fennmaradásának zálogát elfogadók táborára. Az
állammal való kollaborációt elutasító Márton Áront három hónap pal
később letartóztatták, és egy koncepciós per keretében élet fogy tiglani
fegyházbüntetésre ítélték. Távollétében egyházmegyéjé ben egy olyan
ellenbékepapi mozgalom szerveződött, amely példanélküli volt a
térség katolikus egyházrészeiben, és mindez szoros összefüggés -
ben állt Márton Áronnak a papi magatartásról és lelkületről koráb -
ban meghirdetett irányelveivel.

Mint láttuk, Márton Áron papi magatartásról vallott nézetei kö vet -
ték ugyan az Egyházi Tanítóhivatal nyilatkozatait, de azokat min -
dig az adott helyi, esetünkben az erdélyi viszonyokhoz alkalmazta;
nemcsak utasításokat, követelményeket fogalmazott, hanem köve -
tő ket keresett. Tette mindezt egy olyan évtizedben, amelyben az
egy másnak ellentmondó szélsőséges ideológiák támogatói mögé
szá mos esetben a katolikus klérus is felsorakozott.

20Márton Áron:
Papság, i. m. 92.
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WALTER KASPER
Az Amoris laetitia üzenete
Megfontolások Ferenc pá pa dokumentumáról

Az utóbbi évtizedek ben az egyház lelki pász to ri figyelme egyre inkább a csa-
ládok felé fordult. 2014–15-ben két püspöki szinódus is foglalkozott a csa-
lád életével. A véle mé nyek összegzése nyo mán írta meg Ferenc pá pa Amoris
laetitia kezdetű apostoli buzdítását. A do kumentum gyönyörű eszmény-
képet rajzol a családi élet szépsé gé ről, de nem hallgatja el a nehézségeket
sem. Az apostoli buzdítás nyomán széleskörű vita bontakozott ki néhány
kérdésről. Walter Kasper mérleget von a dokumentum fogadtatásáról. Meg -
rajzolja a boldog családi élet útját, és hasznos tanácsokat ad a lelki pászto -
rok nak is a családok kíséréséről. Megmutatja, hogy a buzdítás hűen köve -

ti az Evangéliumot, és a II. Vatikáni zsinat szellemében, elődei példáját követve hogyan folytatja tovább
az egyházi hagyományt. Ára: 1600 Ft


