
MARTON MARCELL KÁRMELITA
LELKISÉGE

Ferenc pápa 2013. december 9-én elismerte, hogy
a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Mar-
cell atya (világi nevén Marton Boldizsár) hősies
fokon gyakorolta az erényeket. A tiszteletreméltó
címmel illetett kármelitánk a 20. század kiemel-
kedő alakjaként tündöklik előttünk, a modern élet-
szentségre olyannyira jellemző ragyogó Krisztus-
központú és Máriát tisztelő lelkiséggel. A szen-
tek közösségében, melyet gyakran Fra Angelico
Utolsó ítélet című festményéről vett üdvözültek
körtáncával ábrázolunk, remélhetjük, hogy Mar-
cell atya Szent II. János Pál pápa és Szent Maximi -
lian Kolbe között helyezkedik el, mivel őt magát
is hasonló máriás lelkület jellemzi. Amint II. János
Pál pápa teljes élete a Monfort-i Grignion Szent
Lajos-féle Totus tuusra épült, s ahogy Kolbe atya
ferences lelkiségében a Szeplőtelen Szűzanya
iránti odaadásban élt Boldog Duns Scotus nyom-
dokaiban járva, úgy a Kármelhegyi Boldogasz-
szonyról nevezett Marcell atya a lehető legtisztább
kármelita lelkiségben élte meg kortársaihoz ha-
sonló fokon Jézus iránti szeretetét Mária által és
Máriában, a Kármel három nagy doktorának,
Avilai Szent Teréznek, Keresztes Szent Jánosnak
és Lisieux-i Szent Teréznek iskolája szerint — ez
utóbbi szenttel különleges közvetlenséggel, akár-
csak kortársa, az ugyancsak kármelita Gyermek
Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugène atya
(1894–1967). Mindkét kármelita atya átélte a 20.
század legsúlyosabb megrázkódtatásait: a két vi-
lágháborút, az egyház drámai szembenállását a
modern ateizmussal, melyet a két keresztényel-
lenes ideológia, a nácizmus és a kommunizmus
jelentett. Életük utolsó éveit a nagy egyházi ese-
mény, a II. Vatikáni zsinat fénye világította meg.
Mindkettőjük példájában ragyog mindaz, amit a
Lumen gentium Máriáról tanít Krisztus és az egy-
ház titkával kapcsolatban (vö. LG VIII. fejezet),
valamint az életszentségre szóló általános meg-
hívásról.

Marcell atya 1950-ben írt Szépszeretet című ön-
életrajza kétségkívül a legfontosabb írása, való-
ságos mestermű.1 Alcíme: Életem emlékei a Szűz-
anyában. A szöveget, mely a máriás lelkiség re-
meke, két másik mű fényében kell értelmeznünk,
amelyek mélységes hatással voltak Marcell atyá-
ra. Ezek pedig: Lisieux-i Szent Teréz Egy lélek tör-
ténete című önéletrajza, illetve Monfort-i Grignion
Szent Lajos Mária A tökéletes Mária-tisztelet című
könyve. Kis Szent Teréz követőjeként Marcell atya
a lehető legnagyobb teljességgel élte meg a lelki

gyermekségről szóló tanítását, és önéletrajzában
is hozzá hasonló stílusban szólal meg, lelki ta-
pasztalata pedig Grignion Szent Lajos Mária-tisz-
teletének rendszerezett tanát kelti életre. E Má-
riában való élet a Krisztusban való élet teljes meg-
jelenítése. Aki Máriával és Máriában él, Krisztus
misztériumának minden lényeges mélységét be-
járhatja: a Szentháromság, a teremtés és az üd-
vösség, a megtestesülés, a megváltás és az egy-
ház titkát. Kolbe atyához hasonlóan Marcell
atya azok közé a nagy misztikusok közé sorolható,
akik Máriában Krisztus titkaival egyesülnek.2

1. A gyermekkortól a Kármelbe lépésig (1887–
1925) — önéletrajzának elbeszélése szerint
Marcell atya 1950-ben írt önéletrajzában szerze-
tesi élete 25 évének távlatából tekint vissza a gyer-
mekkorától 1925-ig, a Kármelbe lépésig tartó idő-
szakra. Mindezt Mária jelenlétének fényében te-
szi, akit mindig a Csillag képével jelenít meg. Éle-
te különböző szakaszaiban a Csillag először föl-
ragyog (első rész), aztán elhomályosul (második
rész), újra jelentkezik (harmadik rész), majd pedig
tündöklik (negyedik rész).

Marton Boldiszár a földműves Marton György
és Köő Teréz második gyermekeként született
1887. szeptember 9-én. A Marton család nem volt
szegény, de nem tartozott a jómódú birtokosok
közé sem. A kis Boldizsár gyermekkora első tíz
évét az atyai ház kiegyensúlyozott, meleg lég-
körében töltötte. A Nagyszombati Jezsuita Kol-
légiumban töltött négy év során (1901–1905) a fi-
atal Boldizsár tagja lett a Mária Kongregációnak,
melynek elnöke a később híressé vált szónok, Bíró
Ferenc jezsuita atya volt. Boldizsár 1901. december
8-án kapta meg a kékszalagos érmet. Ez a lépés,
mely egészen szorosan a Szűzanyához kapcsol-
ta, hatalmas fordulatot, nagy lelki átélést jelentett
számára: „A Szeplőtelen Szűz kibontakozott a ho-
mályból és föltárta Szépségét: et amator factus sum
formae illius (Bölcs 8,2), szerelmese lettem mind -
örökre. December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás
ünnepén már föl is avattak a jezsuiták templo-
mában, és én megkaptam a kékszalagos nagy ér-
met. A Mennyország volt nekem akkor az a szen-
tély. Mintha »eljegyeztek« volna örökre Valakivel.
(…) Így, akkor lett Édesanyám Mária! Azaz min-
denem lett: Anyám — Arám — Testvérem, mert
hozta, adta nekem Jézust, a Boldogságot.”3 Mar-
cell atya, akárcsak az általa később felfedezett és
nagyon megszeretett Lisieux-i Szent Teréz, ser-
dülőkorában élte át a Jézus és Mária iránti sze-
relem első és legszebb időszakát, amely során ér-
telme és szíve újfajta nyitottságot nyert, s amely-
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nek erőteljes jegyesi jellege egész hátralevő éle-
tére megmaradt.4

Az önéletrajz második része annak a „távoli or-
szágnak” felel meg, amelyben a tékozló fiú a leg-
nagyobb nyomorúsággal, a bűn nyomorúságával
találkozott. A fiatal Boldizsár, amikor megkezd-
te egyetemi tanulmányait Budapesten, eltávolo-
dott az egyháztól. 1905-től a bölcsészettudomá-
nyi karon tanult, magyar, görög és latin nyelv sza-
kon. Diplomáját 1910-ben szerezte meg, majd Er-
délyben tanári kinevezést kapott. Egy hónap el-
teltével azonban Salzburgba hívták katonai szol-
gálat teljesítésére. 1914-ben Zalaegerszegen lett
gimnáziumi tanár. Az eltévelyedés e korszakára
visszatekintve Marcell atya, immár teljes vilá-
gosságban, kijelenti: bizonyos benne, hogy Má-
ria nem hagyta el őt, amikor ő maga eltávolodott
tőle. Titokzatos módon őrködött felette.5

Itt ugyancsak az önéletrajz egy fontos témájá-
val találkozunk. Az, aki nincs a kegyelem állapo-
tában, tehát „a halálos bűn állapotában van”, to-
vábbra is az Atya szeretett, tékozló gyermeke ma-
rad; a Jó Pásztor nem szűnik meg keresni elté-
velyedett bárányát, ahogy egy jó Anya is szere-
ti és nyomon követi gyermekét. Mária a termé-
szet szépségén, a diákokkal való csodálatosan szép
kapcsolatán, valamint saját édesanyjával megélt
szeretete révén marad kapcsolatban Boldizsárral.

Úgyszintén nagy jelentőséggel bírt Boldizsár
életében az I. világháború tapasztalata. Ebben a
magyar hadsereg tisztjeként vett részt (1916-tól
1918-ig), az albán front legrettenetesebb részén.
A háború e korszakáról még egy jelentős írás áll
rendelkezésünkre: az 1922-ben kiadott Muzulmán
sírokon című könyve. Ezt az önéletrajzi regényt
Marcell atya megtérése előtt írta, majd később
megtagadta. Az igazság azonban az, hogy e
könyv kitűnően megmutatja nekünk emberi
nagyságát, bátorságát, emberszeretetét, köteles-
ségtudatát és felelősségérzetét, melyet a viszon-
tagságos helyzetekben tanúsított.6

Az önéletrajz harmadik része azt beszéli el, ho-
gyan tért vissza a tékozló fiú az atyai házba, Má-
ria, a Csillag vezetése alatt, akit ismét feltűnt Bol-
dizsár szemei előtt. A Szűzanya a természet, az iro-
dalom és az emberek közvetítésének eszközeivel
él itt. Önéletrajza e részének nagyon fontos as-
pektusa a kegyelem fokozatos munkálkodása,
amely Marton Boldizsárt az Istennel való teljes ki-
engesztelődésre juttatja. Akárcsak Szent Ágos-
tonnál, Marcell atya esetében is nagyon érdekes
megfigyelnünk az irgalom és a kegyelem erejét,
amely lépésről lépésre győzi le a bűnt azáltal, hogy
először is magához öleli a bűnös embert, majd szí-
ve legmélyéig hatol, hogy átalakítsa azt.

Az önéletrajz negyedik és egyben utolsó része
a Kármelbe való meghívásról és belépésről szól.

Mária, a „Tiszta Fénysugár”, Krisztus Fényének a
Szentlélekben tündöklő sugara Kármelhegyi Bol-
dogasszonyként mutatkozik meg számára. 1924. jú-
lius 19-én Ausztriába, Mödlingbe utazik, hogy a
verbita atyáknál negyvennapos lelkigyakorlaton
vegyen részt. Itt érlelődik meg benne, Avilai Szent
Teréz önéletrajzát olvasva, a kármelita hivatás.

Az önéletrajz július 3-i noviciátusba lépésének,
majd 15-i beöltözésének leírásával ér véget, ami-
kor is megkapja a Kármelhegyi Boldogasszony-
ról nevezett Marcell testvér nevet. Az epilógus
nem más, mint hosszas imádság Máriához, mely-
nek középpontjában a Totus Tuus áll: „Tiéd vagyok
egészen, egészen, egészen, s Te az enyém vagy,
ó mindörökre egészen!”7

2. Marcell atya élete a kolostorban (1925–1950)
Marcell testvér egy év noviciátust követően, 1926.
július 16-án tette le első fogadalmát, három évvel
később pedig ünnepélyes fogadalmat tett. 1930. jú-
lius 14-én történt papszentelése után — melyen
volt plébánosa, Mindszenty József is jelen volt —
azonnal novíciusmesternek nevezték ki. Ezt a meg-
bízatását 1943-ig gyakorolta Győrben.

1936-tól Marcell atya hősiesen állt ki egy na-
gyon fájdalmas próbatételt. Betegsége miatt az or-
vos olyan gyógyszert írt fel neki, amelyet szifilisz
esetén is gyakran alkalmaztak. Az apáca-ápoló-
nő azonban biztos volt benne, hogy csak ebben az
esetben írják fel a gyógyszert. Marcell atya egyik
irigy rendtársának nyomására a tartományfő-
nökkel is beszélt erről. Így felröppent a hír, hogy
Marcell atya szifilisszel fertőzött. Ez nagy szen-
vedést okozott neki, amit csendben viselt, teljes
szívéből megbocsátva rendtársának és a nővér-
nek. Jóllehet a vizsgálatok kimutatták a feltételezés
hamisságát, mégis sokak számára befeketítette
Marcell atya képét. A kármeliták akkori generá-
lisa Budapesten tett vizitációja során azonban vé-
delmére kelt, és megerősítette novíciusmesteri
tisztjében.

Ezzel egyidejűleg egy másik fájdalmas próba-
tételt is ki kellett állnia egy hamis, önmagát
misztikusnak nyilvánító nő által, aki egy időre még
Marcell atyát is megtévesztette. Emiatt sajnálatos
módon bizalmatlanság vetült lelkiségi tanítására,
és egy misztikus szemlélődésről írt cikke nem ke-
rülhetett kiadásra. E fájdalmas esetek miatt — me-
lyeket csendben viselt el — Marcell atya örült an-
nak, hogy nem kellett folytatnia önéletrajzát a
Kármelben eltöltött éveiről is mesélve.

A vihar elmúltával Marcell atya Győrben töltött
évei nagyon termékenynek bizonyultak. 1943.
szeptember 28-án Marcell atyát Budapestre, a
rend Huba utcai kolostorába helyezték, ahol női
szerzetesi intézmények számos házának gyónta-
tójává nevezték ki. Így tovább folytatta apostoli
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munkáját gyóntatóként és hitszónokként, a ko-
lostoron belül és kívül.

3. Marcell atya önkiüresítése (1950–1966): 
a „Kis Szűzanyával” a szeretet teljességében
Lisieux-i Szent Terézhez hasonlóan Marcell atya
életének utolsó szakasza is egyszerre a legfájdal-
masabb és a legszebb időszakot jelentette, amely
során — igen nagy szenvedéseken keresztül — a
szeretet teljességére jutott. Ezek az évek jelentet-
ték az egész magyar nép, de különösen is a ma-
gyar egyház számára a legtragikusabb történelmi
kort, a kommunista elnyomás és üldöztetés leg-
keményebb időszakát. Marcell atya lelkigyermekét
és barátját, a hősiesen helytálló Mindszenty bí-
borost letartóztatták, megkínozták, börtönbe
csukták. Az 1956 októberében kirobbant forra-
dalmat a szovjet hadsereg novemberben kegyet-
lenül leverte. Mindszenty bíboros az Egyesült Ál-
lamok nagykövetségén talált menedékre, ahol ti-
zenöt évet töltött. Marcell atya gyóntatójaként
rendszeresen látogatta, ezzel azt kockáztatva,
hogy őt magát is letartóztatják. Marcell atya nem
került az állam által elismert papi keretbe, s a mi-
sézést és a prédikálást illetően papi szolgálata szi-
gorú határok közé szorult. Korábbi széles körű
apostoli tevékenységéhez képest ez valódi kenozist,
önkiüresítést jelentett számára.

1950 és 1958 között Marcell atya egy családnál
talált menedéket, számára rendkívül nehéz kö-
rülmények között. 1958. december 8-án Marcell
atya elköltözött az őt befogadó családtól, és a ko-
rábbi Huba utcai Kármel mellett, egy kicsiny szo-
bában talált lakhelyre, ahol egészen haláláig élt.
Ez a nyomorúságos odú, melyet ma oly nagy
gonddal őriznek, afféle raktárhelység volt, sötét,
hideg és nedves, olyan hely, ahol senki más
nem lett volna hajlandó lakni.

1962-ben prosztataműtéten esett át. Csaknem be-
lehalt, majd állapota javult, és meggyógyult. A sok
erős gyógyszer hatására azonban hallása károso-
dott. Hallásának gyengesége sok kellemetlen hely-
zetbe sodorta, melyek alkalmat adtak neki arra,
hogy még nagyobb alázatra tegyen szert. Egy ap-
rócska, hideg helyiségben, hallókészülék segítsé-
gével gyóntatott. Süketsége miatt elrejtőzött az em-
berek elől, és arra „kényszerült”, hogy folyamatos
párbeszédet folytasson szeretett Urával. 1966. má-
jus 16-án Marcell atya a Huba utcai sekrestyében
elesett, és combnyaktörést szenvedett. Ennek el-
lenére még bemutatta utolsó miséjét. Kórházba ke-
rült, ezúttal utoljára. Május 29-én reggel halt meg:
éppen pünkösdvasárnap volt.

Így telt tehát a tiszteletreméltó Marcell életének
utolsó tizenhat éve. Látszólag sötét évek voltak
ezek, ám valójában a legragyogóbbak, mivel a sze-
retet teljességében, mindent Máriával és Máriában

élt át. Naplója feltárja előttünk Marcell atya titkát,
szívének legmélyebb forrását. Nem más ez, mint
Jézus és Mária szeretetének folyamatos, egyre mé-
lyülő megtapasztalása; azé a szereteté, amely
nem nyugszik addig, amíg mindent és mindenkit
magához nem ölel, korlátlanul és kivétel nélkül.

E korszak jellegzetessége, hogy Marcell atya
sokat beszél a Gyermek Máriáról. Krisztus-köz-
pontú szemléletében így vonatkoztatja a Lisieux-
i Szent Teréz-féle lelki gyermekség tanát Szűz Má-
riára. A Kis Szűzanyával való kapcsolatában
Marcell atya a maga teljességében éli a Kis Szent
Teréz-féle lelki gyermekséget, mint „a bizalom és
a szeretet kis útját”,8 mint „a bizalom útját, ami a
szeretethez vezet”,9 amely a legkisebbeket biztos
kézzel vezeti „a szeretet hegycsúcsára”.10 A tisz-
teletreméltó Marcell atya azonban mindennek má-
riás oldalát domborítja ki.

Marcell atya számára, akárcsak Kis Szent Te-
réznek, élni annyit jelent, mint szeretetből élni, az em-
ber legfőbb hivatása pedig minden esetben a Sze-
retet: Isten, és Krisztusban az emberek Szeretete. Ez
a gondolat újra és újra visszatér naplójegyzeteiben,
mint például 1959. december 16-i bejegyzésében :
„Mi az én földi életem célja? A Szeretet. Miért? Mert
a szeretet az Isten! S hogyan bizonyítom, hogy sze-
retem Őt? Ha szeretem embertestvéreimet. Tehát
csupa szeretet legyen az életem!”

Akárcsak Lisieux-i Szent Teréz, a tiszteletreméltó
Marcell atya is minden embert szeretett; minden-
ki üdvösségéért bizalommal imádkozott, min-
denki üdvözülésének őszinte reményében, különös
tekintettel a legtávolabb lévőkre, az ateistákra, aki-
ket már Teréz is „testvéreinek” nevezett. 1963. jú-
nius 10-i dátummal írja naplójegyzeteibe: „Nagyon
szeretem őket, a tisztákat, a szüzeket, a bűnösöket,
az ingadozókat, a hűtlenkedőket, ó, de mennyire
az elhagyatottakat, a betegeket, a szenvedőket, a fer-
tőzötteket, a »rákos«-okat, a bűnben, érzékiségben
fetrengőket, nem a bűnüket, nem, nem! A bűnö-
söket! Szeretem, nagyon szeretem a kétségbeesés
szélén állókat, az idegbetegeket, a meggyötörteket,
a meghajszoltakat, az idegroncsokat, akik ideg-
összeomlásba jutottak, a bolondokat, eszüket vesz-
tetteket, mind, mind, akiknek kilátástalan a lelki-
életük, akik makacsul kitartanak aggályaikban, nem
engednek vesszőparipáikból; a rögeszméseket.
Kivetem a hálót Jézusom szavadra. Halászok.
Mérhetetlen vágyat érzek: földrészeket menteni, tö-
megeket: megszámlálhatatlant…”

Befejezésül kijelenthetjük, hogy Marcell atya —
a Szűzanyával megélt szoros kapcsolatában — az
életszentség ragyogó csillaga, a Terézi Kármel, a ma-
gyar egyház és az egész katolikus egyház ékessé-
ge. Életében, halálában és halála után egyaránt az
életszentség hírében állt. Az 1989-ig tartó kom-
munista elnyomás okozta nagy nehézségek ellenére
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boldoggá avatási kérelme halála után néhány év-
vel beadásra került; ebben pedig az elsődleges han-
gadó korábbi lelki atyja, a később lelki gyermekévé
vált Isten szolgája, Mindszenty bíboros volt.

FRANÇOIS-MARIE LÉTHEL

Bakos Rafael fordítása
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1Marton Marcell: Szépszeretet. Sarutlan Kármelita
Rend tartomány, Budapest, 2014.

2Ezzel kapcsolatosan idézzük Kolbe atya szavait:
„Fonjuk tehát napról napra kötelékünket a Szeplőtelen
felé, és benne és általa Jézussal és Istennel — de soha-
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3Szépszeretet, i. m. 8–9.
4Szükséges, hogy némi magyarázatot fűzzünk a Má-

ria iránti szeretet jegyesi jellegéhez. Természetesen ar-
ról a szűzi szeretetről van szó, amelyről Assisi Szent Fe-
renc is ír az Összes hívekhez intézett levelében (ennek ma-
gyar kiadása e kötetben található: Assisi Szent Ferenc mű-
vei, in: Ferences források, 1. kötet, szerk. Várnai Jakab és
Hidász Ferenc, Agapé, Szeged, 1992). Ferenc szavai sze-
rint mindazok a hívek, akik szeretetben élnek — le-
gyenek férfiak vagy nők, szerzetesek vagy házasok —
nemcsak az „Atya fiai”, hanem „Jézus jegyesei, testvérei
és anyja” is. Így ezzel egyidejűleg Jézus jegyese, testvére,
fia mindenkinek, aki Őt szereti. Őt teljes szívünkből sze-
retni pedig annyit tesz, mint ezek mindegyikével sze-
retni Őt. Lisieux-i Szent Teréz ugyanezt egy négyhúrú
hangszer szimbólumával fejezi ki. Szerinte emberi

szívünk ehhez a hangszerhez hasonlítható, melynek
négy húrja az emberi szeretet négy alapvető szeretet-
készségének felel meg. Így minden nő képes jegyesi,
anyai, leányi és nővéri szeretettel szeretni, a férfiak pe-
dig jegyesi, apai, fiúi és testvéri szeretettel. Mindenki
arra hivatott, hogy akár házasságban, akár cölibátusban
él: teljes szívével, vagyis e négy jelleg mindegyikével
szeressen. Marcell atya önéletrajzában két „húr” külö-
nösen is kiemelkedik: a fiúi és a jegyesi szeretet, mely
Máriára, Mária által pedig Jézusra irányul, aki Fiú és Je-
gyes. Marcell atya előtt más szentek is megéltek egy iga-
zi lelki házasságot Máriával, például Eudes Szent János
és Pallotti Szent Vince. Mária tehát megérintette és meg-
hódította az ifjú Marton Boldizsár szívét annak minden
dimenziójában, nemcsak fiúként, hanem jegyesként is.
Később, szerzetes és pap korában Marcell atya teljes-
séggel élte az atyai és testvéri szerepet is. Mária volt
azonban első, ifjúkori „szerelme”. Isten szolgájának ta-
pasztalata az Ószövetség népééhez hasonlatos, amely
a hűtlenség idejét követően első szerelme szépsége után
kívánkozott.

5„A Szeplőtelen, a Tenger Csillaga pedig elhalványo -
dott. Felhők borították az Eget. Megjelent a — bűn. Jaj!
— A Sátán ott leselkedett az Asszony sarka után. S én-
belém harapott az átkozott kígyó. (…) A hitem kezdett
gyengülni. (…) Aztán végleg elmaradt a gyónás. Tizenhat
esztendőre! (…) Elfeledtem, egészen elfeledtem a Szűz-
anyát. De Ő nem felejtett el engem. Járt a tékozló fiú után.
Imádkozott érte, sőt imádkozott helyette. Aztán szőtte,
fonta sorsát, jövőjét. Nem! Ő nem hagyott el. Ő valósá-
gos, igazi Édesanya.” Szépszeretet, i. m. 16–17.

6Marton Boldizsár: Muzulmán sírokon. Magyar Sa-
rutlan Kármelita Rendtartomány, Keszthely, 2011.

7Szépszeretet, i. m. 159.
8Lisieux-i Szent Teréz levele Roulland abbéhoz, 1897. má-

jus 9.
9Lisieux-i Szent Teréz levele a Szent Szívről nevezett Má-

ria nővérhez, 1896. szeptember 13.
10Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza (B kézirat). Ecclesia,

Budapest, 1974, 219.
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