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Hetven éve hunyt el Gyárfás Elemér (1884–1945), 
az Erdélyi Római Katolikus Státus világi elnöke 
 
Léczfalvi Gyárfás Elemér politikus, közgazdász, publicista az egykoron 
önálló faluban, ma a Dicsőszentmártonhoz tartozó Borzáson 1884. augusz-
tus 27-én született.1 A kolozsvári és budapesti jogi egyetemen, valamint a 
párizsi Sorbonne-on végzett jogi tanulmányokat (1903-ban, kolozsvári 
joghallgató korában az ottani Szent Imre Kör alapító elnöke.). Az állam- és 
jogtudományi doktorátus megszerzése után Marosvásárhelyen ügyvédje-
lölt. Az 1909-ben letett szakvizsga után Dicsőszentmártonban, Kis-Küküllő 
vármegye székhelyén nyitott ügyvédi irodát. Abban az időben az ott megje-
lenő Vármegyei Híradó felelős szerkesztője. Az első világháborúban 1914-
től az orosz fronton a 2. (székely) huszárezredben szolgált és három év 
múlva tartalékos huszárszázadosként szerelt le. Háborús élményként – 
Gyóni Géza Csak egy éjszakára versének reminiszcenciájaként – írta le, 
hogy „a nehéz időkben hányszor elbeszélgettünk arról, hogy ha Európa 
összes diplomatáit, minisztereit, politikusait csak egy órára [kiemelés 
tőlem S. P.] ki lehetne hozni ide… […] A diplomaták nem jöttek ki a lövész-
árokba, s a világháború most is folyik tovább.”2 

A világháború időszakában bekapcsolódott a politikai életbe, 1917 jú-
niusától 1918 novemberéig Kis-Küküllő vármegye főispánja, ezt követően a 
forradalom időszakában a vármegyei Nemzeti Tanács elnöke. 1921-ben a 
Magyar Szövetség elnöki tanácsának tagja, majd működésének betiltása 
után a Magyar Néppárt és a Magyar Nemzeti Párt fúziójából 1922-ben 
megszületett Országos Magyar Párt vezetőségi tagja, valamint a közgazda-
sági szakosztály elnöke. 1926-tól 1938-ig két alkalommal Csík vármegye 
szenátora a román szenátusban, ahol egyházi, kulturális és közigazgatási 
kérdésekkel foglalkozott. Szenátortársai előtt kifejtette: „Én ma sem teszek 
más egyebet, midőn képviselem és védelmezem egyházam jogait, mint 
amit elődeim tettek. […] nem akartunk egyetlen kormány kezében sem 
eszközökké süllyedni: sem az erdélyi fejedelmek, sem a Habsburgok, sem a 
magyar kormányok kezében.”3 

1917-től az Erdélyi Római Katolikus Státus gyűlésének, 1921-től igazga-
tótanácsának tagja, 1931-től a Státus – 1932 óta új nevén az Egyházmegyei 
Tanács – szabályzata szerint élethossziglan megválasztott világi elnöke (A 
második bécsi döntés hatályának időszakában az észak-erdélyi részen In-
czédy-Joksman Ödön alelnök.). A román szenátus előtt tisztázta, hogy 
elnökként sem fizetést, sem egyéb javadalmat, sem jelenléti díjat, sem 
költségtérítést nem kap. Az egyházpolitika fontos tényezője, 1920-tól az 
Erdélyi Római Katolikus Népszövetség alapító-alelnöke, cselekvő részese a 
Vatikán és Románia között létrejött tárgyalásoknak, majd a két állam kö-

                                                   
1  Gyárfás Elemér. In: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. Főszerk.: Balogh Edgár. 

Bukarest, 1991. 104–106. p. 
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zötti Konkordátum megszövegezésének.4 1929-ben az Erdélyi Katolikus 
Akadémia tagjai közé választotta, a társadalomtudományi és újságírói 
szakosztály elnöke, majd 1938 és 1940 között az abból létrehozott Pázmány 
Péter Társaság egyik alapítója és György Lajos (1890–1950) irodalomtör-
ténész mellett másik alelnöke. 1932-ben az egyik alapítója és 1936-ig fő-
munkatársa a nagyváradi Erdélyi Lapoknak. A második bécsi döntés után, 
1940. november 4-től az 1944-es román kiugrásig a Dél-Erdélyben működő 
Románia Magyar Népközösség elnöke. Kevéssé ismert, hogy a Maros me-
gyei Szőkefalvi Római Katolikus Egyházközség főgondnoka volt. A 
dicsőszentmártoni Közgazdasági Bank, később az Erdélyi Bankszindikátus 
elnökeként szakirányú publikációival is nevet szerzett magának.5 

Nemcsak magánemberként, politikusként is jól kamatoztatta magas 
szintű román nyelvtudását. Az 1920-as történelmi változás előtt megfo-
galmazott írásaiban a reálpolitika mondatta vele, hogy „a magyar ifjúnak 
tanulmányozni kellene a román nép nyelvét, történelmét, egyházi életét, 
társadalmi viszonyait”.6 Mindezek hathatósan elősegíthetnék a magyarok 
és románok közötti válaszfalak lebontását. 

Első jelentős publicisztikai gyűjteménye az Erdélyi problémák címen 
megjelent kötete, melynek Elöljáróba c. részében kihangsúlyozta, hogy „az 
erdélyi magyarságnak az az Istentől rendelt, világtörténelmi hivatása, hogy 
összekötő kapocs legyen a Közép-Európa tengelyében elhelyezkedett ro-
mán és magyar népfaj között. […] Ez az egyetlen nagy cél, melyet az erdélyi 
magyarság ma maga elébe kitűzhet, s amelyért valóban érdemes küzde-
nie”.7 Ennek előzményeként a monarchia korabeli nemzetiségeivel való 
kívánatos kapcsolat kialakításának egyik fontos alapjaként már 1904-ben 
így fogalmazott: „minden magyar diáknak meg kellene tanulnia egy nemze-
tiségi nyelvet.”8 Az ellenségeskedés megszűnését a románság lelkületének, 
szokásának és vallásának jobb megismerésében látta, mely elengedhetetlen 
egy reális kép kialakításához. Mindezek ismeretében magától értetődő 
főispáni székfoglalójának ígérvénye: „Gondosan fogom ápolni a vármegye 
békéjét, a felekezetek, nemzetiségek, társadalmi osztályok harmóniáját.”9 
Publicisztikai gyűjteményének Elöljáróba része és befejező írása, Az igaz-
ság lelke ugyanazzal a gondolattal kezdődik és végződik. „Ha az erdélyi 
magyarság meg tudja látni és be tudja tölteni ezt a történelmi hivatását, ha 
meg tudja értetni Budapesten, hogy a románság ellen elhangzott minden 
harag sugallta szó végeredményében az erdélyi magyarság testét, annak 
intézményeit, birtokállományát vagy kultúráját sebzi meg, és meg tudja 
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értetni Bukarestben, hogy ha barátra és szövetségesre van Romániának 
szüksége, nem találhat biztosabbat, jobbat, kitartóbbat, mint azt, kinek 
szövetségesi hűségére és ragaszkodására kétmillió román állampolgár faj-
rokona a zálog – ha meg tudja ezeket értetni, ami pedig oly világos, oly 
kézenfekvő, akkor lesz még egyszer ünnep Erdély földjén is.”10 A gondola-
toknak ismerősnek kell lenniük, hasonlóak olvashatóak Kós Károly (1873–
1977) „Erdély mindenese” Kiáltó Szó címen elhíresült manifesztumában is. 
„Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket produkáló polgár 
felséges erőgyarapodása vagyunk Romániának. […] Nyíltan és őszintén 
valljuk azonban: inkább vagyunk lojálisak, mint rebellisek, inkább építők, 
mint rombolók, inkább nyílt barátok, mint titkos ellenségek.”11 Kós Károly 
a Kalotaszegi vállalkozás címen megjelent, a Korunk szerkesztőbizottsá-
gának írt levelében (Kolozsvár, 1971. május 24.) úgy emlékezett, hogy a 
korabeli politika „a Kiáltó Szó szerzőjének megszerezte az első osztályú 
»nemzetáruló« minősítést”.12 Hasonló mondataiért a maga korában Gyár-
fás Elemérre nem aggattak ilyen jelzőt, remélhetőleg a mostani időszak-
ban, utólag sem kapja meg. 

Az első világégés után, a formálódó új államhatárok időszakában, 1919. 
március 24-én 12 pontban az autonóm Erdély megvalósításáról memoran-
dumot fogalmazott Iuliu Maniunak, a nagyszebeni Kormányzótanács elnö-
kének.13 Javaslata szerint az Erdély címerét és lobogóját használó önálló 
„Erdélyországban” meg kell teremteni a három nemzet – magyar, román és 
szász – unióját és szövetségét, melyet 10–10 magyar és román, valamint 4 
szász tagból álló, összesen 24 tagú kormányzótanács Gyulafehérvár szék-
hellyel irányítana. A három nemzet bármely tagja becsületének, öntudatá-
nak megsértését, közöttük gyűlölet szítását felségsértésnek kellene tekinte-
ni és annak megfelelően büntetni. Az időközben gyorsan változó történések 
miatt túlhaladottnak tekintette memorandumát, és nem adta át címzettjé-
nek. 

Legfontosabb munkája a Bethlen Miklós kancellárról szóló monográ-
fia, melyben az önálló erdélyi fejedelemség időszakába illesztve a címadó 
erdélyi kancellár életét elemezte Cserei Mihály Historia (1709–1712) címen 
megszületett munkája alapján.14 Forrásként közölte a Diploma Leopoldi-
num, az Olajágat viselő Noé galambja és a Supplicatió szövegét, valamint 
Bethlen Miklós levelezését, melyet a bécsi fogságból feleségével és fiával 
folytatott. Művéről több ismertetés született, melyek közül a legalaposabb 
Biró Vencel (1885–1962) piarista történészé15 és Bitay Árpád (1896–1937) 
irodalomtörténészé.16 Monográfiája a korszak más történelmi jellegű mun-
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16  BITAY ÁRPÁD: Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. In: Pásztortűz, 1925. 1. sz. 17–

19. p. 



94 Egyháztörténeti Szemle XVI/4 (2015) 

káihoz hasonlóan „áthallásos”, a korabeli történések elemzésekor gyakran 
utalt saját korához való hasonlatosságokra. 

Második publicisztikai gyűjteményéhez Hirschler József (1874–1936) 
pápai prelátus, főesperes-plébános17 írt előszót.18 A felkérés nem véletlen, 
kötetnyi cikksorozata a mélyen vallásos római katolikus Gyárfás Elemér 
nézeteit tükrözi. „Nekem, a társadalompolitikusnak, legerősebb és megin-
gathatatlan bizonyítékom volt mindenkor az én keresztény hitem mellett az 
a napnál világosabban felismert igazság, hogy az emberi társadalom min-
den fájó problémájának egyetlen megoldása, minden vérző sebének egyet-
len orvossága a hamisítatlan, tiszta, tündöklő keresztény világnézet.”19 
Ezen az alapon állva üdvözölte a reformátusok egyik egyesületét. Írásában 
meggyőződéssel vallotta: „Ez a mi Erdélyünk nem az az ország, melynek 
békéjét felekezeti viszályok képesek volnának feldúlni. […] Ez a mi Erdé-
lyünk megszentelt földje a szabadságnak, a türelemnek, a szeretetnek.”20 

Ősei háromszéki primor származására utalva székelynek vallotta ma-
gát. Leszármazását a Kolozsváron megjelenő, Sándor Imre (1877–1930) 
tisztviselő által alapított és Köpeczi Sebestyén József (1878–1964) 
heraldikussal szerkesztett családtörténeti folyóiratban mutatta be.21 1925. 
október 20-án, a Kovászna megyei kézdikővári Szent Lőrinc vértanú-
templom jubiláris ünnepségén elhangzott beszédében a székelységet így 
jellemezte: „A székelységet az ő katolikus öntudata megtanítja arra, hogy 
becsületes munka és önzetlen kötelességteljesítés és tiszta erkölcs és tiszta 
családi élet, tisztalelkű fiatalság és becsületben megőszült öregség olyan 
hatalmas erők egy nép életében, melyek biztosabban és tartósabban ala-
pozzák meg egy nép életét, mint szuronyok erdeje és kincsek halmaza.”22 

Az erdélyi katolicizmus történetével foglalkozó tanulmányai közül ki-
emelendő a gyulafehérvár–fogarasi görög katolikus egyházmegye püspök-
választási jogát taglaló tanulmánya.23 Az erdélyi katolicizmus múltját és 
jelenét bemutató kötetben három tanulmánnyal is jelentkezett.24 Fontos 
munkája a román nép 18. századi folyamodványát, a Supplex Libellus Vala-
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21  A léczfalvi Gyárfás család sepsiszentgyörgyi ága. In: Genealogiai Füzetek, 1906. 37. p. A 

családról általánosan: KIS BÁLINT: A lécfalvi Gyárfás család. Turul, 1897. 140–141. p. 
22  A székelység katolikus öntudata. In: GYÁRFÁS, 1926. 280. p. 
23  A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus egyházmegyében. 

Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémiának I. nyilvános ülésén Nagyváradon, 1929. 
május 27-én. Cluj-Kolozsvár, 1929. (Az Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai. III. 
osztály. 1. sz.; Klny.: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929. 3–4. füz.) 

24  Az erdélyi románok uniója s a román görög katolikus egyházi szervezet kifejlődése. In: Az 
erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925. 125–146. p.; Az erdélyi 
szászok és a katolicizmus. In: Uo. 192–216. p.; Az erdélyi katolikus státus, mint államjogi, 
politikai és gazdasági megoldás. In: Uo. 395–414. p. 
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chorumot tárgyaló történeti-politikai elemzése25 és a politikusi gondolko-
dásmódját bemutató írása, melyben az Averescu-paktum előzményeivel, 
megkötésének indokaival, szövegével, módosításaival, következményeivel, 
felbomlásával és tanulságaival foglalkozott.26 Írására a sajtóban válaszolt 
Bernády György (1864–1938), Marosvásárhely volt polgármestere, az Or-
szágos Magyar Pártból kivált és a Polgári és Demokratikus Blokkot meg-
alapító politikus.27 Fontos forrásként közreadta nagyapja, Gyárfás Elek 
(1812–1879) táblai ülnök, úrbéri bírósági elnök, majd főkormánytanácsos 
19. századi útinaplóját.28 Irodalmi munkássága elismeréséül a Kemény 
Zsigmond Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság egyaránt tagjai közé 
választotta. 

A második világháború befejezése után a kolozsvári népbíróságon zajló 
perben (77/1945. sz. ügyirat) hazaárulással, valamint az Antonescu- és a 
Sztójay-kormánnyal való együttműködéssel vádolták. A Magyar Népi Szö-
vetség napilapjában, a Népi Egységben politikai billogként rásütötték, 
hogy a fasizmus dél-erdélyi bábája volt. Ottani működéséért már 1943-ban 
megvádolták, ez derült ki Méliusz József (1909–1995) író, költő, műfordí-
tónak a dél-erdélyi helyzetről szóló jelentéséből, melyet a Kommunista 
Pártnak küldött. A katolikusok „szemszöge az elképzelhető legreakciósabb. 
A Magyar Népközösség működése teljesen ennek a szellemnek megfelelő. 
Főleg katolikus irányítás alatt áll és irányítója Gyárfás Elemér, aki még a 
régi Romániában is a legszélsőbb magyar reakciót képviselte.”29 Perét halá-
la után is folytatták, végül bizonyítottság hiányában lezárták. Közbevetőleg 
jegyzem meg, hogy Gyárfás Elemért Varga Andrea és Gabriel Catalan leg-
újabb kutatásai alapján zsidómentő tevékenysége miatt a Világ Igazai közé 
választhatja a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet. A második világháború befe-
jeződése után többen írásos nyilatkozatot tettek, hogy kiket támogatott és 
mentett meg az elhurcolástól. A Bánáti Futár tudósítása szerint 1937. már-
cius végén tartott beszédében a magyarországi első zsidótörvény előtt egy 
esztendővel rámutatott a hitleri fajelmélet igazságtalanságaira.30 

Vagyonának elkobzása után a bíróság elé állított, meghurcolt és kórhá-
zi kezelésre szorult politikus Bukarestben, 1945. október 4-én „váratlanul 
elhunyt”.31 Két nap múlva Románia egyik leghíresebb temetőjében, az 
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Társaságban Kolozsvárt, 1929. február 19-én. Kolozsvár, 1929. 
26  Az első kísérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövegei, 

módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. Lugoj [Lugos], 1937. (Klny.: 
Magyar Kisebbség, 1937. évi 2–3. sz.) 

27  Ld. BERNÁDY GYÖRGY: Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kísérlet” című, a 
„Magyar Kisebbség” 1937. évi 2–3. számaiban megjelent közleményére. Târgu-Mureş, 
1937. 

28  Gyárfás Elek útinaplója 1844-ből. Közli: Gyárfás Elemér. Cluj–Kolozsvár, 1937. (Tudo-
mányos Füzetek, 93.) 
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1858-ban megnyílt Belluban temették el, ahol a román kultúra számos 
nagyja – köztük Mihai Eminescu és Ion Luca Caragiale – nyugszik. Gyász-
jelentése arról tanúskodik, hogy az esetleges politikai jellegű demonstráció 
elkerülése érdekében nem nyilvánosan, csupán szűk családi körben bú-
csúztathatták el, temetéséről csak utólag adhattak ki értesítést. Búcsúztatá-
sán püspöke, egyházmegyéje, Egyházmegyei Tanácsa sem képviseltethette 
magát, szülőföldjén, Erdélyen kívül nyugszik – Márton Áron (1896–1980) 
erdélyi püspök megfogalmazásában – „teste fölé idegen hant borul”.32 

A gyulafehérvári latin szertartású római katolikus Egyházmegyei Ta-
nács világi elnöki tisztében György Lajos egyetemi tanár, igazgatótanácsos 
követte, akit 1945-ben a közgyűlés hat év időszakra választott meg.33 

Alapszövegében önmaga által megfogalmazott és felesége által kiadott 
gyászjelentése: 

 
„Gyárfás Elemérné Straetz Hedvig, a maga és gyermekei, Gyárfás Ágnes, 
István, Tamás, az elhunyt nővére, Gyárfás Erzsébet, menye, Gyárfás Ist-
vánné, az összes közeli rokonok és jóismerősök nevében mélyen megszo-
morodott szívvel tudatja, hogy szeretett férje 

GYÁRFÁS ELEMÉR 
az erdélyi róm. kat. egyházmegyei tanács 25 éve tagja és 12 éve világi elnö-
ke, az erdélyi róm. kat. népszövetség alapítója és 25 éve alelnöke, a szőke-
falvi egyházközség főgondnoka Bucureşti-ben 1945. október 4-én a betegek 
szentségének felvétele után visszaadta lelkét teremtőjének. 
Temetése a Bucureşti-i Cimitiru Bellu kápolnájában 1945. október 6-án 
délelőtt 11-kor mondott szentmise után volt. 

Have, anima pia! 
Suscipiat te Christus, qui vocavit te! 

Târnăveni–Dicsőszentmárton, 1945. október 8.” 
 

Munkássága értékelésében hagyatkozzunk az őt közelről jól ismerő ko-
lozsvári plébánosára, majd erdélyi püspökére, Márton Áronra. „Erdély 
szülötte volt s Erdély földjén kívül, mintegy száműzetésben kellett meghal-
nia. Jellegzetes alakja és sokoldalú működése Erdély utolsó negyedszáza-
dának történetétől nem választható el, s megfáradt, pihenésre vágyó teste 
fölé idegen hant borul. Még szorosabb kapcsolatok, még több munka, fele-
lősségteljes szerep és egy erős hit fűzte őt egyházmegyénkhez, annak kö-
zönségéhez, egyházi és világi testületeihez, s még az sem adatott meg, hogy 
koporsója fölött a búcsúimádságot elmondhassuk. Az Isten kivételes ké-
pességekkel és páratlan munkabírással áldotta meg. S ő kivételes képessé-
geit és nagy munkabírását szívesen ajánlotta fel a katolikus érdekek szolgá-
latába. Akár iskoláink ügyét kellett megvédeni vagy előmozdítani, akár a 
katolikus társadalmi szervezkedést körülbástyázni vagy új feladatokra 
átállítani, mindenütt ott volt, mindenütt munkát vállalt, akadályokat hárí-
tott el, s nem egy esetben ő mutatta meg a járható és eredményre vezető 
utat. Az egyházközségek helyzete, a szerzetesrendek kérdései, vagy a kato-

                                                   
32  Márton Áron beszéde a gyulafehérvári (erdélyi) római katolikus Egyházmegyei Tanács 

közgyűlésén (Kolozsvár, 1945. december 13.) In: Sas Péter: Márton Áron erdélyi püspök 
élete és munkássága. Bp., 2014. (továbbiakban: SAS, 2014.) 169. p. 

33  Jelentés 1946. 5. p. 
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likus népszövetség működése épp úgy érdekelte, mint a saját, személyes 
ügye.”34 

Az alábbiakban halálának bejelentésével kapcsolatosan két egyházi 
forrásanyag és munkásságának Márton Áron püspök általi értékelése ol-
vasható.35 

                                                   
34  SAS, 2014. 169–170. p. 
35  A forrásanyagok lelőhelye: Szent Mihály plébánia levéltára, Kolozsvár. 
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DOKUMENTUMOK 
 

1. 
 
Az erdély–fehérvári Székeskáptalantól. 
Egyházmegyei Tanács méltóságos Igazgatótanácsának 

Kolozsvár 
 

Az erdély–fehérvári Székeskáptalan mély részvéttel értesült lécfalvi Dr. 
GYÁRFÁS ELEMÉR, az Egyházmegyei Tanács világiak elnökének váratlan, 
tragikus haláláról. Rendkívüli ülésen a Székeskáptalan elnöke méltatva az 
Istenben boldogultnak dús érdemeit: az Apostoli Szentszéknek Romániával 
kötött Egyezménye, a gyulafehérvári lat. szert. kat. Egyházmegyei Tanács sza-
bályzata, a Konkordátum IX. cikkelyének értelmezésére vonatkozó Egyezmény 
létrehozásában, kat. iskoláink és intézményeink védelmére vívott harcaiban 
stb., a részvét érzését csak fokozta Székeskáptalanunk minden egyes tagjában. 
Mélyen átérezzük a veszteséget, ami az Egyházmegyei Tanácsot világi elnöké-
nek halálával érte. 

Fogadja a mélt. Igazgatótanács őszinte részvétünk nyilvánítását. 
Gyulafehérvár, 1945. a Székeskáptalan okt. 22-iki rendkívüli üléséből. 

Dr. Balázs András    Dr. Macalik Győző 
elnök     jegyző 

 
 

2. 
 

D. a J. Kr.! 
A róm. kat. Egyházmegyei Tanács Igazgatótanácsa mély megilletődéssel jelenti, 

hogy 
 

léczfalvi dr. Gyárfás Elemér 
 
az Egyházmegyei Tanács Igazgatótanácsának egy negyedszázadig tagja és 12 
évig világi elnöke folyó év október 4-én a halotti szentségekkel megerősítve, 62 
éves korában Bucurestiben váratlanul elhunyt. 

A Megboldogult földi porait október 6-án a Bellu temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Igazgatótanácsunk október 20-án reggel 1/2 9 órakor a ko-
lozsvári akadémiai templomban megtartott gyászistentiszteleten és a november 
12-én megtartott igazgatótanácsi ülésen rótta le kegyeletét korán elhalt elnöke 
iránt. 

Életét a szakadatlan munka, az igazságért való küzdelem és vallásos buz-
góság jellemezték; cselekedeteit a történelem fogja a hálás utódoknak felje-
gyezni, mi hűséges kegyelettel fogjuk megőrizni drága emlékét. 

A jó Isten adjon lelkének örök jutalmat, testének csendes nyugodalmat! 
Kolozsvár, 1945. november 12-én. 

Igazgatótanács 
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3.36 
 
Az egyházmegye területén a múlt évben a háború forgószele sepert végig, érté-
keket és emberi életeket sodorva magával. Anyagi veszteségeink súlyosak. Több 
helyen sok évtized szorgalmának és nemzedékek áldozatkészségének a munká-
ja ment veszendőbe. De ezeket nem siratjuk. Küzdelmes sorsú nép fiai vagyunk 
és hitvalló nemzedékek hosszú sora járt előttünk. Az építés és újrakezdés pa-
rancsa, a templom és az iskola védelme szent és kötelező örökség számunkra. S 
az elődök példájából merítjük a hitet, hogy ha Isten a békével és az építőmun-
kára alkalmas idővel megajándékoz, a veszteségeket pótolni fogjuk, s ahol elöl-
ről kell kezdeni, elölről kezdjük. 

Fájdalommal siratjuk azonban az elveszített emberi életeket Még azt sem 
tudtuk számbavenni pontosan, hogy a különböző egyházi és világi testületek 
tagjai közül a halál angyala kiket ragadott ki. Még kevésbé tudjuk, mekkora a 
háborús áldozatok száma a híveink között, hány drága életet oltottak ki a gyil-
kos fegyverek, hányat a híveinkre rátörő emberi bosszúállás, és hányan pusz-
tulhattak el a szenvedések, betegségek, nélkülözések, fáradság következtében. 
Megilletődéssel és kegyelettel állunk meg e néma sereg előtt. Korán és erősza-
kosan elszakított testvéreink lelki üdvéért imádkozva, az árvaságra jutottak 
nagy csapatát Isten gondviselő oltalmába ajánljuk. 

Az Egyházmegyei Tanács a háború áldozatai között gyászolja világi elnö-
két, dr. Gyárfás Elemér urat. A körülmények, melyek között a földi életből és 
körünkből távozott, még fokozzák az elveszítése fölött érzett fájdalmat. 1945. 
október hó 4-én hunyt el Bukarestiben, mint ezt a késői híradásból megtudtuk. 
Földi maradványait családjának itthon lévő tagjai s néhány ismerős kísérte 
utolsó útján. 

Erdély szülötte volt s Erdély földjén kívül, mintegy száműzetésben kellett 
meghalnia. Jellegzetes alakja és sokoldalú működése Erdély utolsó negyedszá-
zadának történetétől nem választható el, s megfáradt, pihenésre vágyó teste 
fölé idegen hant borul. Még szorosabb kapcsolatok, még több munka, felelős-
ségteljes szerep és egy erős hit fűzte őt egyházmegyénkhez, annak közönségé-
hez, egyházi és világi testületeihez, s még az sem adatott meg, hogy koporsója 
fölött a búcsúimádságot elmondhassuk. 

Katolikus közéleti szereplése egybeesik az egyházmegye küzdelmes élet-
szakaszával. Megnyilatkozásai és kiváló képességei korán felhívják a katolikus 
közönség figyelmét személyére, a Közgyűlés sorozatosan beválasztja az Igazga-
tótanácsba, később, amikor a Státus, illetve Egyházmegyei Tanács az ismeretes 
támadások miatt a legnehezebb helyzetbe kerül, a Közgyűlés az egyházmegye 
közönségének egyhangú helyeslése mellett reá ruházza a világi elnök felelős 
tisztségét. 

Az Isten kivételes képességekkel és páratlan munkabírással áldotta meg. S 
ő kivételes képességeit és nagy munkabírását szívesen ajánlotta fel a katolikus 
érdekek szolgálatába. Akár iskoláink ügyét kellett megvédeni vagy előmozdíta-
ni, akár a katolikus társadalmi szervezkedést körülbástyázni vagy új feladatok-
ra átállítani, mindenütt ott volt, mindenütt munkát vállalt, akadályokat hárított 
el, s nem egy esetben ő mutatta meg a járható és eredményre vezető utat. Az 
egyházközségek helyzete, a szerzetesrendek kérdései, vagy a katolikus népszö-
vetség működése épp úgy érdekelte, mint a saját, személyes ügye. 

                                                   
36  Márton Áron püspök beszéde a gyulafehérvári (erdélyi) római katolikus Egyházmegyei 

Tanács közgyűlésén. (Kolozsvár, 1945. december 13.) Részlet. Ld.: SAS, 2014. 169–170. p. 
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Elmúlhatatlan érdemei vannak különösen az Accord (Egyezmény) létesíté-
se körül. A Közgyűlés tagjai még élénken emlékeznek a harmincas évek táján az 
erdélyi róm. kat. Státus és az egyházmegyei alapok jogi helyzete ellen indított 
támadásokra és az ezek következményeképpen reánk kényszerített harcra. A 
harcot az Apostoli Szentszék és a román kormány között a Konkordátum kiegé-
szítéseképpen létrejött Egyezmény zárta le, melynek az alapok vagyonának 
megmentése mellett legnagyobb jelentősége abban van, hogy az egyházmegye 
ősi intézményének, a Státusnak – illetve ettől fogva Egyházmegyei Tanácsnak – 
megszerezte az Apostoli Szentszék kifejezett elismerését, és ugyanakkor annak 
jogi alapját egy nemzetközi érvényű szerződéssel támasztotta alá. Ez az ered-
mény az Apostoli Szentszék hathatós támogatásán és boldog emlékű elődünk-
nek, Mailáth püspöknek a szilárd helytállásán kívül dr. Gyárfás Elemér szor-
galmának, tárgyalóképességének és tudásának köszönhető. A tárgyalások 
alakulását és kimenetelét nemcsak a katolikus közönség, hanem Erdély egész 
magyarsága feszült figyelemmel és aggodalmak között figyelte. És dr. Gyárfás 
Elemér tökéletes nyelvtudását, nagy jogi felkészültségét és tárgyismeretét teljes 
odaadással és szívós kitartással szentelte arra, hogy a reábízott feladatot a sze-
mélyébe helyezett bizalomnak és várakozásnak megfelelő megoldáshoz juttas-
sa. 

Mások vannak hivatva arra, hogy kiterjedt közéleti szereplésének az anya-
gát ismertessék. Mi sokszor megcsodáltuk sokoldalú tevékenységét, a részlete-
kig menő tájékozottságát, bámulatos pontosságát és azt a könnyedséget, mely-
lyel mindezt egyidejűleg végezte. Pontosságára talán legjellemzőbb életének 
utolsó írott dokumentuma, a gyászjelentés, melyben a saját maga fogalmazta 
szöveggel értesít haláláról. 

Utolsó szavaiban is a katolikus férfi, hívő lelke tárul fel előttünk: Suscipiat 
animam meam Christus qui te vocavit! Élete állandó munka, megállás nélküli 
tevékenység, örökös tervezés és végrehajtás volt. Közösségek és bajba jutott 
emberek ezer gondját vette magára, s talán a legkevesebbet a saját ügyeivel 
törődött. A munkában meghajszolt test pihenőre tért, s az események hatása 
alatt sokat szenvedő lélek töretlen hittel indult számadásra a teremtő Isten elé. 
Kegyeletes tiszteletadással áldozunk nagy halottunk emlékének, s amikor jeles 
érdemeit az egyházmegye történetének lapjaira feljegyezzük, az ajkain utoljára 
felhangzott imádság folytatásával búcsúzunk tőle: Pie Jesu Domine, dona eis 
requiem! Amen. 

(Sas Péter) 
 


