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Istenünk!
Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.
Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára!
Ámen.

Áron püspök, a kiválasztott
Sokan, sokféleképpen
és
szakavatottan
megmutatták
már Isten szolgája, Márton Áron
püspök életét és
életművét. Ezért
úgy gondolom,
nem kell és nem
is tudnám tovább
finomítani portréját, de talán a
szentté avatásáért
végzett imában
való elmélyedést
segíthetem pár
gondolattal.
Az Istentől kiválasztottság, amelyben egy feladat elvégzésére fizikai, szellemi, lelki képességekkel felruház
embereket, az Isten népe iránti gondviselésének gyakori módja. Kiválasztotta Ábrahámot, hogy nemzetsége
hordozója legyen a személyes Istenbe vetett hitnek, és
a hit által Isten az ő áldásában részesíthesse a nemzetet.
Kiválasztotta, és üzeneteivel elhalmozta a prófétákat,
hogy megtartsák Isten iránti hűségében Isten népét.
Kormányozták ezt a népet a léleknek, szellemnek abban a világosságában, amelyet az isteni tanítás teremtett az Isten részére lefoglaltak lelkében. Kiválasztotta
Júda törzsét is, Józsefet, a szent ácsot és Máriát, a mindörökké boldog szüzet, azért, hogy Isten végrehajthassa, és végrehajtsa az emberiség megváltásának szent
művét. Egyszülött Fiát is kiválasztotta, küldte, hogy az
Istenember önként odaadott élete a végtelen szeretet
bizonysága legyen arról: íme, ennyire szeretett, szeret
minket az Isten.
A gondviselő Isten szeretetműve a történelem végéig előkészít, kiválaszt, felszentel, munkába állít embereket ilyen módon, mert nem hagyja magára hozzá
könyörgő népét. Értünk történt az is, hogy Áron püs-

pököt nekünk adta. Az ő személyes nagysága és életének sikere abban áll, hogy elfogadta hivatását, és azon
belül a Szentlélekhez való hűségben hűségesen tudta szolgálni a rábízott népet. Hármas karizmáját – az
igazság őre, az üldözötteknek védelmezője, népének jó
pásztora – értünk, az itt élő töredék magyarságért ajándékozta nekünk az ő személyén keresztül a sorsunkkal
törődő Isten.
Az igazság őre nem egy biztonságba helyezett
tárgyra vigyáz a zár érintetlensége által. Az igazság őre
az emberi személy gonoszsága, rosszra hajló természete miatt állandóan és hitelesen a jók és a tévelygők
szeme elé kell, hogy élje Isten igazságát, vagyis saját
személyes tettein keresztül kell megmutatnia, hogy a
szeretet Istenétől a szeretetet tanulta. Jézus is erre ad
példát követőinek. S miként Ő, így a követő is csak így
hiteles: „Ha nekem nem hisztek, tetteimnek higgyetek,
melyeket Atyámban művelek.”
Az csak természetes az emberi világban, hogy a
gonoszság türelmetlen, és a jó megsemmisítésére törekszik, bárkiben is jelentkezzen az a jó. Az üldözöttet
védelmezni kettős munka. Jelenti az erkölcsi támaszt,
de jelenti a becstelenség leleplezését is, amely miatt Isten emberei sokszor vértanúkká lettek. Nevén nevezni
az erkölcsöset, elkülönülni a szellemi-lelki szeméttől
csak Isten Szentlelkének fényével lehet. Ennél a fénynél
a pásztor látja az irányt, és vezeti nyáját az élet legelőire,
amelyet gazdagon terít meg a nyáj gazdája: „Hogy életük legyen, és bőségben legyen.” A kétfelé figyelő pásztor érzi Istent, és hallja Őt, de látja a rábízottak szükségleteit is, és azokat Isten előtt képviseli. Nem marad ideje
magára a két pólus között. A pásztor a pásztorkodást
nem tudja abbahagyni. Utóélete is van.
Azért imádkozunk szentté avatásáért, hogy püspökünk földi utóélete, annak példája, hatása eszközölje ki
a gondviselő Isten akarata szerint a jövendő generációk
számára újabb emberi személyek megjelenését, akikkel
Isten gondoskodni akar az ő népéről.
Ft. Csató Béla

Márton Áron
életszentségéről mindannyian
meg vagyunk győződve
„A szentek azok, akik előbbre viszik az egyházat” –
mondta Ferenc pápa a 2013. április 19-én reggel bemutatott szentmiséjében, másnap pedig mintegy továbbvitte
a gondolatot, és kijelentette, hogy a langyos keresztények
által nem gyarapszik Krisztus egyháza, mert azok mindössze saját méretre szabott kis egyházat építenek. Pünkösdkor, a csíksomlyói Szűzanyához zarándokolva, mi
mást is kérhetnénk, mint azt, hogy rázzon fel lanyhaságunkból a Szentlélek, és éledjen fel lángja lelkünkben.
Márton Áron életszentségéről mindannyian meg vagyunk győződve, ezért kéri a gyulafehérvári érsekség a
Szentatyát, hogy hivatalosan is iktassa őt a szentek sorába. Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít
időszerűségéből: mindannyiunk feladata és kötelessége,
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hogy ne csak imádkozzunk boldoggá és szentté avatásáért, hanem megismerve őt, az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk.
Ideálisan fonódik egybe Ferenc pápa tanítása, pünkösd ünnepe, a csíksomlyói búcsú és Áron püspök életpéldája. Megismerve nagy püspökünk életét és tanítását,
lelkünkben a búcsús kegyelmekkel, Krisztus egyházának
igazi gyarapítói lehetünk.
Köszönet a pünkösdi külön lapszámért, amelyet a
Csíksomlyó Üzenete Márton Áronnak szentel, ezzel is
ápolva az ő élő emlékezetét és tiszteletét!
Ft. Kovács Gergely,
Márton Áron püspök boldoggá avatási poszulátora

Márton Áron püspök
csíksomlyói pünkösdi búcsús beszédeiből
1946
„A nagy háború megrázott és megtisztította látásunkat. Ma egységesebben és élőbb hittel, mint bármikor, Istennel és Krisztus által meghirdetett igazságok szikláin és
alapjain készülünk felépíteni a jövőt. A magunk életében
olyan társadalmi rendet akarunk, amely Isten gondolatának megfelel. Olyan társadalom a célunk, amely elismeri,
tiszteletben tartja és védi a keresztény házasság szentségi jellegét, felbonthatatlanságát és Istentől rendelt célját;
amely a munkás számára elismeri és tiszteletben tartja a
tisztességes családi bérhez, a vélemény szabad nyilvánításához és az emberi életfeltételekhez való jogot; olyan társadalomban kívánunk élni, amely kizárja az emberi önkény érvényesülését; amely igazságos törvényekkel és azok
igazságos végrehajtásával biztonságos jogrendet tart fenn;
és amely megvédi minden polgár elidegeníthetetlen jogát
minden emberi hatalom támadásával szemben. (…)
Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Isten-adta jogunk van.”
(Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Eötvös Kiadó –
Szent Gellért Egyházi Kiadó, 258–260.)
1949
„Kedves keresztény testvéreim!
Ma egy éve gyűltetek itt össze ezen a helyen, és tettetek fogadalmat a boldogságos Szűz Mária előtt, hogy
buzgón kitartotok katolikus hitetek mellett, amit meg is
tettetek, mert, kedves keresztény testvéreim, az elmúlt
esztendőben nem volt könnyű katolikus kereszténynek
lenni annyi megpróbáltatással szemben, annyi kísértéssel
szemben, ami bennünket ért. Erő kell ahhoz, hogy egy
katolikus felemelt fővel tudjon járni. (…)

Tudomásom van arról, hogy intézményesen, felsőbb
szervek, éppen a búcsú idején, június 1–5. között különböző
rendezvényeket állítottak be, hogy eltereljék a nép figyelmét
a búcsú megtartásáról és legszentebb kötelességéről.
Tanúi vagytok ezeknek, és annak, hogy pár nappal
ezelőtt főpapjainkat kitámadták, hogy ezzel is megakadályozzák csíksomlyói búcsúnkat. Kérdem én tőletek: mi
történt ezen a Csíksomlyón valaha olyan, hogy ezt meg
kellene akadályozni? Azért akadályozzák, mert az emberi méltóságot és erkölcsöt gyakoroljuk? Hát annyira lebecsülnek bennünket, a hitet?! Mit akarnak? Be akarják
nektek bizonyítani, hogy az ember az állattól származik,
és hogy csak egy felsőbbrendű állat, hogy nincs lelki élete, és hogy ne higgyetek a túlvilágban. Kinek fáj, hogyha
valakinek hite van, és ragaszkodik legszentebb jogához?
Hogy lelke van és hiszi a túlvilági hivatást. [A tömeg
ezeknél a szavaknál morajlott, és sokan sírtak.]
Mindezekre ezúttal a nép is megfelelt. Százezren
gyűltetek össze, katolikus keresztények, hogy tanújelét
adjátok hiteteknek, és a boldogságos Szűzanya által megerősödve továbbra is kitartsatok, minden megpróbáltatásotok ellenére, a katolikus anyaszentegyházba vetett
hitetekben.
(…) Tavaly óta nehéz és veszedelmes körülmények
közé kerültünk. Nincs más, ki védelmet adjon, csak az
Isten. Ő mindenkor és mindenki ellen megvéd. Azok,
akik halottaknak hittek, és a mi temetésünkre jöttek, az
ellenkezőjéről győződhettek meg. Túlerővel, aránytalan
erővel állunk szemben, ostromlott vár vagyunk, de van,
aki megvédelmezzen. Ez a mi Erősségünk.”
(Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka 2.
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, 64.)
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A zarándoklat a hitbeli
megújulás
- Beszélgetés dr. Ternyák Csaba egri érsekkel,

– Milyen élményei, tapasztalatai
vannak a csíksomlyói kegyhellyel és
pünkösdi búcsúval
kapcsolatban? Hogyan fogadta az erdélyi ferencesek felkérését?
– A kegyhelyen
eddig csak magánemberként,
mint
Dr. Ternyák Csaba egri érsek,
zarándok
jártam
a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
egy erdélyi pap barátommal. Azóta is
szeretettel őrzöm a somlyói Szűzanya nagy formátumú
képét, amelyet akkor kaptam a ferences atyáktól. Sajnos
eddig nem volt lehetőségem arra, hogy a pünkösdi búcsún részt vegyek. Ismeretes, hogy pünkösd ünnepén a
püspököknek saját lelkipásztori elfoglaltságaik vannak.
Így a búcsúk emelkedett légkörét csak televíziós összefoglalókból ismerem. Ezért is fogadtam nagy örömmel
Jakubinyi érsek úr és a ferences atyák felkérését, hogy
idén személyesen is bekapcsolódjak sok-sok székely és
magyar honfitársam közös zarándoklatába.
– Életrajzából az olvasható ki, hogy Ön jelentős időt
szentelt a tanulásnak. Hogyan látja a tanulás és a tudás
helyzetét az egyházban és a világban?
– Egy pap életében a tanulás életfogytig tartó kötelesség. Nekem is minden tanulmányom arra irányult, hogy
papi szolgálatomat még jobban el tudjam látni. Ami a
kérdés második részét illeti, egy kicsit messziről kezdem
a választ. Idén lesz 15 éve annak, hogy Boldog II. János
Pál pápa kiadta Fides et ratio kezdetű enciklikáját. Ez a
mű a hit és az ész kapcsolatának természetéről szól. A
pápa egy nagyszerű hasonlatot használt e kapcsolat megvilágítására: „A hit és az ész két szárny, melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Maga
Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy meg
akarják ismerni az igazságot, hogy önmagukat és Istent
megismerve és szeretve eljuthassanak önmaguk teljes
igazságához.” Amikor a tudásról kérdez, én azt is szívesen
rendelem a hit mellé, hiszen a hit nélküli tudás könnyen
öncélúvá válik, és gőgössé tehet, míg a hittel párosulva
valóban fölemelkedhet az igazság szemlélésére. Éppen
azért alapított az egyház már a múltban is iskolákat, gimnáziumokat és egyetemeket, mert fontosnak tartja a tudást, a nevelést és az oktatást. Az Egri Főegyházmegyében az elmúlt években több katolikus iskolát indítottunk.
Gyakran mosolyra fakadnak a fiatalok, amikor közlöm
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velük a „rossz hírt”, hogy a katolikus iskolában is kell tanulni, csak ott többet és jobban. A tanulás az egyetlen út,
amely elvezet a tudáshoz. Ez az egyetlen módszer, amelylyel küzdeni lehet a terjedő igénytelenség ellen.
– Az érsek úr tíz évig volt a Szentszék egyik legfontosabb dikasztériumának, a Papi Kongregációnak titkára,
hat éve pedig az Egri Főegyházmegye főpásztora. Hogyan
látta a papság helyzetét a világegyházban Rómából, és
most érsekként hová helyezné a súlypontokat a papság képzésében és továbbképzésében?
– Jézus Krisztus kezdettől fogva embereket választott
maga mellé, akiket bevont saját küldetésébe. A papok
is ebben a küldetésben részesülnek, ezért a papság nem
önmagáért van, hanem olyan egész életre szóló egyházi
szolgálatról van szó, amely Istenre és Isten népére irányul. Mit jelent az, hogy nem önmagáért van? Azt, hogy
lényegénél fogva másokra irányul: szolgálat. Maga Jézus
használja a pásztor képét. Pásztorról pedig csak a nyáj
vonatkozásában beszélhetünk. Nyáj nélkül a pásztor már
nem is pásztor többé, üres, tartalom nélküli megnevezés
csupán. Olyan, mint egy asztalos fa nélkül, egy földműves a földje, egy taxis az autója, egy informatikus a számítógépe nélkül. A pap Isten nélkül és Isten népe nélkül
nem képzelhető el. A pap az ige hirdetője, a szentségek
kiszolgáltatója és a közösség vezetője. Ez a feladata az
egyházban. Társadalmi helyzete pedig kontinensenként,
országonként más és más. Egy viszont minden országban
közös: a pap életének kettős súlypontja van: egyrészt az
Istennel ápolt mély, imádságos kapcsolat, másrészt a hívek iránt megmutatkozó lelkipásztori szeretet. A leendő
papok képzésében a lelki felkészítés mellett a filozófiai
és teológiai tanulmányok a hangsúlyosak, amelyek a hit
igazságainak megértését segítik. A tanulmányok ideje
alatt sor kerül a korszerű lelkipásztori módszerek elsajátítására is. Azt kell azonban mondanom, hogy mindezeknél fontosabb, hogy a papságra készülő fiatalok egyre inkább hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az egyház fejéhez
és legfőbb pásztorához. A szemináriumokban minden
oktató és nevelő tevékenységnek, talán más formában
mint régen, de ezt a legfőbb célt kell szolgálnia.
– Mint főpásztor mit tanácsol azoknak a családoknak,
közösségeknek, ahol a gyerekek, fiatalok életében papi és
szerzetesi hivatás jelei mutatkoznak?
– Azt tanácsolom, hogy a családok és a közösségek
minden nap találják meg a közös imádság alkalmait, és
fohászkodjanak papi, szerzetesi hivatásokért, hiszen a hivatást Isten adja, mi csak elfogadjuk. A szülők, a család
feladata nem az, hogy a fiatalt rábeszéljék valamire, vagy
orientálják egy hivatás felé, hanem inkább az, hogy olyan
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a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónokával hívő, imádságos környezetet teremtsenek, amely nyitott légkört biztosít
Isten hívó szavának meghallására. Ha egy gyermek azt látja szüleitől, hogy
ők is keresik életükben az Isten akaratát, hogy az eseményekben azt fürkészik, mit üzen általuk az Isten, és milyen választ vár tőlük, akkor benne is
kialakul az Istenre figyelés lelkülete. A jól nevelt lelkiismeret szava: Isten
szava. Ez az előfeltétele a hivatás felismerésének. A felismert hivatást pedig bátorítani, támogatni, gyámolítani kell. Mivel általában hosszú folyamatról van szó, szükséges a hivatásválasztással kapcsolatos érvek és ellenérvek számbavétele és feltárása is. Ez segíti a fiatal tisztánlátását, és erősíti
a bizalmi kapcsolatot szülő és gyermek között. Amikor bennem a hivatás első jelei bontakoztak, édesanyám sokat segített abban, hogy a papi
hivatás szépsége mellett felsorakoztatta előttem a várható nehézségeket
és buktatókat is. Soha nem lebeszélni akart, inkább segíteni azáltal, hogy
olyan szempontokra is felhívta a figyelmemet, amelyek nekem magamtól
nem jutottak az eszembe. Azóta is hálás vagyok neki érte.
– Miben látja a missziók, a hit éve és a zarándoklatok, ezen belül a
csíksomlyói pünkösdi búcsú szerepét abban a szekularizációs folyamatban,
amely fogyasztói szemléletével az ember transzcendens bizalmának felszámolásán munkálkodik?
– Gyakran lehetünk tanúi annak, hogy a világban párhuzamosan
tapasztalunk meg ellentétes folyamatokat. Gondoljunk csak a közösségi
és az egyéni érdek egymásnak ellentmondó érvényesítésére, vagy arra,
hogy Európában az egységesedés irányába mutató folyamatok mellett
érzékeljük azokat a törekvéseket, amelyek egy régió, egy nyelvi közösség
identitásának megerősödésére utalnak. Így vagyunk az Ön által említett
folyamatokkal is. Egyrészt érezzük, hogy a szekularizáció egyre erősebben jelentkezik még a hagyományokhoz leginkább ragaszkodó közösségek életében is, másrészt a kipróbált és biztos értékekhez való ragaszkodás is felerősödik. A felelősen gondolkodó emberek óhatatlanul és szinte
ösztönösen ráéreznek azokra a veszélyekre, amelyek a hagyományos értékek erodálódásával és szétforgácsolódásával a kisebb közösségek létét
kérdőjelezik meg. Talán éppen az e jelenségre adandó válaszként egyre
népszerűbbek azok a kezdeményezések, amelyek ismét az elfeledettnek
hitt értékek felé fordulnak. A zarándoklat a hitbeli megerősödés és a lelki
megújulás egyik eszköze. A zarándoklaton és a zarándokhelyen a résztvevők megerősödnek és megújulnak a hitben Isten szavának hallgatása,
a több és buzgóbb egyéni és közösségi imádság, a szentségek és a liturgiában való részvétel, valamint az egyház közösségének megtapasztalása
által. A zarándok hazaviszi a szent hely lelkületét, a zarándoklat élményeit.
Lélekben megtisztulva, bűneitől megszabadulva tér haza, és jobb akar lenni. A zarándoklat lelki élményei erre indítják őt. Ezért van ismét reneszánsza a zarándokutaknak és búcsújáró helyeknek. Természetesen közéjük
tartozik a csíksomlyói búcsú is.
A hit éve külön említést igényel, hiszen lehetőséget ad arra, hogy hitünk tartalmi kérdéseit is újra átgondoljuk. Ismét számba vehetjük hitünk
alapvető elemeit, hogy személyes hitünket hozzáigazítsuk egyházunk hitéhez, mint ahogy óránkat is időnként beállítjuk a pontos időhöz.
Így biztosíthatjuk azt, hogy az egy hit közössége kapcsoljon össze bennünket, hogy valóban hittestvérek legyünk, akik nem hajolnak el olyan
tanítások felé, amelyek a fülüket csiklandoztatják.

Dr. Ternyák Csaba
Az Egri Főegyházmegye 81.
főpásztora 1953. december 4-én
született
Fertőszentmiklóson.
Teológiai tanulmányait a Győri
Egyházmegyei Szemináriumban,
majd Budapesten a Központi
Szemináriumban végezte, ahol
a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust
szerzett.
1979. június 21-én szentelték
pappá Győrben. 1986-tól 1988-ig
dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a
római Pápai Magyar Intézet rektoraként tevékenykedett. 1992től 1997-ig a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia titkára volt.
1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést
kapott. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké
Rómában. 1997. december 11-én
címzetes eminentianai érsekké
és a Papi Kongregáció titkárává
nevezték ki. A Püspöki Kongregáció konzultora, a Kivándorlók
és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint
a Kultúra Pápai Tanácsának volt
a tagja.
XVI. Benedek pápa 2007.
március 15-én nevezte ki egri
érsekké. Beiktatására az egri főszékesegyházban került sor 2007.
június 9-én.
2010-től a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia alelnöke.
Jelmondata: „Ipsi gloria in
saecula!” („Dicsőség Neki mindörökké!”)

(Folytatás a 7. oldalon )
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Csíksomlyó

Márton Áron a csíksomlyói –

Üzenete

Minden iskola szívesen említi azok nevét, akik végzettjei közül sokra vitték, akik a jó és a közügy szolgálatában
jeleskedtek, az intézménynek dicséretére váltak. Mások
mellett a csíkszeredai gimnázium is büszke lehet egykori fiára, az iskola mai névadójára: Márton Áronra, akit
születésének centenáriumi évében méltatások, beszédek
sokszor idéztek. Iskolánk két épületének falai között gyermek- és ifjúkorából hét esztendőt töltött. Jelen írásunkban
ezeket az éveket fogtuk vallatóra. A múlt megismerésével
és ismertetésével kötelességet szeretnénk teljesíteni!
Márton Ágoston és Kurkó Juliánna bizonyára nem kevés latolgatás után és annak alapján, ahogyan Lukács Vilmos plébános, Györgypál Károly és Császár Donát tanító
urak vélekedtek, végül úgy döntöttek, hogy az alig 11 évet
töltött Áron gyermeküket Csíksomlyóra adják a Római
Katolikus Főgimnáziumba. 1907. augusztus utolsó napjai
valamelyikének hajnalán indult a szekér, melynek székelyharisnyás felnőtt és két gyermek utasa – a szekérben
ugyanis Áron mellett üldögélt (Karácson) Kristóf is, a tanító mostohafia – hosszú útra indultak. A Márton legényke édesanyjával már megfordult Somlyón. Akkor búcsúra
jöttek, és zúgtak a templom harangjai. Évtizedekkel később
is harangzúgás jelezte érkezését, az ő jöveteléit is. Most

Márton Áron osztálytársaival

azonban néhány órás szekerezés után csendben érkeztek.
A diákok érkezésére nem szoktak harangozni. Azoknak
csak csengetnek órák előtt és után, meg a finevelő intézetben áloműzőnek, szilenciumra parancsolónak, asztal mellé szólongatónak.
Az elemi iskolából a főgimnáziumi oktatásba való belépés, az iskolai és internátusi program szerinti életrend,
az iskola elvárásaihoz való alkalmazkodás kezdetben nem
kis nehézséget jelentett a vidéki, falusi környezetből verbuválódott kezdőknek. Küzdeni akarásuk, lelkesedésük
ébrentartását, szorgalmuk állandó élesztését a mögöttük
álló és a székely nép szellemi kincseit őrző, ápoló öntudatos pedagógusok állandó erkölcsi feladatuknak tekintették.
Így akinek szellemi képességei is azt lehetővé tették, nem
maradt el a talentumok kamatoztatása. A Csíksomlyói
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Főgimnázium 1907–1908. tanévének I. osztálya 59 beírt
tanulója közül 48 vizsgázott és nyert év végi lezárást. Minden tantárgyból megfelelt, és fennebb léphetett 35 tanuló,
elutasítottak 13-at. Az értesítő 101. oldalán Az ifjúság érdemsorozata cím alatt Márton Áron neve után 2 jeles, 6 jó
és 3 elégséges osztályzatot írtak. Ezekkel a minősítésekkel a
rangsorban a 17. tanuló volt, tehát erős közepes.
Márton Áron hét év alatt tanulmányi eredményei alapján a jó, olykor a jeles tanulók közé tartozott. Bizonyára
voltak kedvenc tanárai és tantárgyai – mint az akkori és
a mai iskolásoknak is. Osztálytársainak a sajátjáénál jobb
eredményeit elismerte, de nem irigyelte: „Valamikor a
gimnáziumban osztálytársam volt Fazakas János… Jeles
tanuló, dánfalvi fiú. Azon év (a 1912–13. tanév, azaz VI.
osztály – megj. B. L.) végére jeles tanuló lettem. Ketten voltunk jeles tanulók: Fazakas János és én. De én csak abban
az évben. Fazakas János továbbra is az maradt.” (Márton
Áron emlékkönyv, 1996)
Az osztály első tanulója valóban a felcsíki Fazakas János volt. Ő mindössze egyszer szorult a második helyre.
Márton Áron viszont, miután alkalmazkodott az elvárásokhoz, a gimnáziumi igényekhez, két esetben (II. és III.
osztály) volt harmadik, IV., V., VI. és VII.-ben második helyen zárta a tanévet. Az 1908–1909. és az 1912–1913. tanévek érdemtáblázatában nevét vastag betűvel szedték. Ez a
jeles tanulók kiváltsága volt – kiknek valamennyi osztályzata jeles volt, esetleg egy-két jó minősítés „éktelenkedett”,
zavarta a homogenitást.
A ferences kolostor mellett létesített és a franciskánusok által, majd az erdélyi római katolikus státus által működtetett iskola történetében új fejezet, időszak veszi kezdetét 1911. június 5-ével, amikor az intézet Csíksomlyóról
Csíkszeredába költözik. Az 1880-as évek vége felé hivatalos
iskolalátogatások, ellenőrzések során egyre gyakrabban elhangzanak a somlyói épület alkalmatlanságával kapcsolatos
megjegyzések, sürgetve az intézménynek Csíksomlyóról
Csíkszeredába való átköltöztetését. A pénzügyi és más természetű nehézségek ellenére a terület kijelölése után 1909.
május 29-én Pál Gábor igazgató felolvasta a Majláth Gusztáv Károly püspök által írt okmányt, amelyet „az intézet
négy értesítőjével és különféle pénzekkel együtt befalaztak
az alapkőbe.” A beszentelést Majláth püspök személyesen
végezte. Az építkezési munkálatok intenzitásán csak csodálkozni lehet, ha az épület méreteire, díszes külső és belső
elrendezésére gondolunk. Ábrahám Ambrus (1893–1989)
neurobiológus tudós, az iskola növendéke szerint: „Az akkori Magyarország legszebb gimnáziuma volt.” Az avatási,
az ünnepélyes átadási dátum: 1911. június 5.
Márton Áron az iskolaszentelés tanévét még Csíksomlyón fejezte be (1910–1911), és IV. osztályos volt. Az ismereteket számonkérő záróvizsgákra azonban már az új, a
csíkszeredai épületben került sor. Itt szeretnénk helyesbíteni az életrajzokban olvasott, az iskolai évekre vonatkozó el-

csíkszeredai középiskolában

Csíksomlyó
Üzenete

írásokat a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján:
az I–IV. osztályokat Csíksomlyón, az V–VII. osztályokat
pedig Csíkszeredában a Római Katolikus Főgimnáziumban végezte. 1914-ben távozott Gyulafehérvárra középiskolai tanulmányai befejezésére, illetve a teológiai tanulmányok elkezdésére.
1937. május 27-én már mint főpásztor tér vissza egykori iskolájába, ahol a tiszteletére tartott fogadási ünnepségen az intézet ifjúsága és tanári kara előtt a következőket
mondta: „Nehéz megszólalnom (…), az elhangzott gondolatok mély forrásokat fakasztottak fel bennem, emlékek, érzelmek áradatát. Mindörökre szívembe zártam nevelőintézetemet, s mindazokat, akik lelkem kiformálásán
munkálkodtak.” Az intézet magasztos hivatásáról pedig
elismerően és bátorítóan szólt: „végvára volt a nyugati keresztény művelődésnek, s ma is az: legyenek a fiúk e nagy
hivatásnak igazi végvári vitézei!”
id. Borsodi László
(Részletek Az emberkatedrális. Márton Áron az iskoláról című kiadványból. Kiadja a Márton Áron Főgimnázium igazgatója, Csíkszereda, 1996)

A zarándoklat a hitbeli
megerősödés és a lelki
megújulás egyik eszköze
(Folytatás a 5. oldalról)

– Ön egyik elmélkedésében úgy fogalmaz,
hogy a pünkösdi esemény a félénk tanítványokat bátor hősökké tette, „akik elvitték Jézus nevét
az akkor ismert egész világra”. Milyen üzenettel
érkezik az Egri Főegyházmegye érseke a nemzet ünnepének is tekintett fogadalmi búcsúra, a
csíksomlyói zarándoklatra, amelyen az 1989-es
rendszerváltozást követően katolikus és nem katolikus magyarok egyaránt részt vesznek?
– A Bibliában 365 helyen olvasható, vagyis
minden napra jut egy bátorítás: „Ne féljetek!”
Azt mondom én is: ne féljetek Isten Szent Lelkétől! A pünkösd a Szentlélek kiáradásának nagy
ünnepe. Ahogy Mózes lelke kiáradt a hetven
vénre, sőt arra a két emberre is, akik távol voltak, úgy Isten Szent Lelke kiárad mindenkire.
Amikor Mózest arra akarták rávenni, hogy tiltsa meg a két távollévőnek, hogy prófétáljanak,
ő így válaszolt: „Bárcsak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét az Úr!”
(Szám 11, 29) Ez az ószövetségi ige pünkösdkor nyerte el beteljesülését. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja: „Isten, aki mindkét szövetség
sugalmazója és szerzője, bölcsen úgy rendezte,
hogy az új el legyen rejtve az óban, az ó viszont
az új szövetségben táruljon föl” (Dei Verbum,
16). Az apostolok Máriával együtt várták a
Szentlelket az utolsó vacsora termében. Mi is
a csíksomlyói Szűzanyával együtt készülünk
pünkösd ünnepére, azért zarándokolunk el ide,
hogy hívő vagy Istent kereső magyarokként a
Szentlélek segítségét kérjük egyéni és közösségi ügyeinkben. Szűz Máriához jövünk, az első
és igazi pünkösdi asszonyhoz, akit a Szentlélek
mátkájának is nevezünk. Őt az angyal szava
bátorította: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél” (Lk 13). Ő pedig mintha bennünket
bátorítana: ne féljetek, legyetek nagy bizalommal Isten iránt, aki szeret benneteket! Ne féljetek sem egymástól, sem azoktól a népektől,
akikkel együtt éltek! Anyai palástom alatt mind
együtt vagytok. Oltalmam kiterjed mindenkire,
nemzettől, felekezettől, nyelvtől és bőrszíntől
függetlenül.

Az Erdélyi Római Katholikus Státus Csíkszeredai Főgimnáziumának
Éretsítője a 1911-1912-ik iskolai évről,az 1908-1909-ik iskolai évről

Borsodi L. László
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Csíksomlyó
Üzenete

Példaképem,
akihez mérhetem magam

Márton Áron püspök úrról már sok írás megjelent.
Különféle alkalmakkor én is méltattam nagyságát, ezért
itt, a Csíksomlyó Üzenete Márton Áron-különszámában
inkább személyes élményeimet szeretném feleleveníteni.
Börtönéveit követően 1955-től Márton Áron püspök
úr szabadon mozoghatott egyházmegyéjében. 1956-tól
bérmakörútra indult. A ma ötvenes-hatvanas éveiben
járók közül sokan őrizgetik azokat a fényképeket, amelyeken a bérmálás szentségét kiosztó Áron püspök is látszik. Emlékszem, nagyon szép ünnep volt a mi falunkban
is. Ezeken a bérmautakon úgy ünnepeltük őt, mint egy
hőst, aki az egyházért vállalta a börtönt, és akár életét is
kockáztatta.
1958-tól tíz éven át Gyulafehérváron a kántoriskolában és a papnevelő intézetben végeztem tanulmányaimat. Ebben az időszakban Márton Áron szobafogságra
volt ítélve, mozgási lehetősége korlátozott volt, csak a
püspöki palota és a székesegyház között járhatott. Különösen az első négy év alatt csak akkor láttuk őt, amikor
a székesegyházban nagy ünnepek alkalmával szentmisét
tartott. Kispapként kerültünk közelebb népünk védelmező püspökéhez azáltal, hogy teológusként reggelente
ministráltunk a püspöki kápolnában. Ötöd- és hatodéves korunkban órára is jártunk hozzá. Kifejezetten azért
vállalta a tanítást, hogy közvetlenül megismerje azokat,
akik a papság útjára lépnek. Szociológiát és pasztorálist
tanított. Ekkor tapasztaltuk meg, mennyire tudott hatni
az emberekre, milyen nagy mestere volt a szónak, az előadásnak, a prédikációnak. Minden beszéde olyan kompozíció volt, mint egy szép zenei mű. Tekintetén pedig
átsugárzott egész belső lénye, amit a lélek gyümölcseként
a kedvesség aranyozott be.

Csoportkép Márton Áronnal, az 1968-as papszentelés alkalmával

Emlékezetes maradt mindannyiunk számára 1967.
november 26-a, az a nap, amikor szobafogságát megszüntetve váratlanul megjelent a teológián, hogy mi, az
ő kispapjai legyünk első részesei a nagy örömhírnek.
Annak idején a Ceaușescu párttitkárt ünneplő tömeggel
kapcsolatban írták az újságok: „szűnni nem akaró taps-
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sal köszöntötték”. A mi tapsunk azon a napon valóban
„szűnni nem akaró” volt. Ez a taps azonban szívből jövő
volt, nem parancsszóra történt.
Kispapkori élményeim közé tartozik az a nagy razzia
is, amelyet 1968 januárjában éppen a vizsgaidőszak alatt
rendezett a Szekuritáté. Többünket beidéztek azon a napon, amikor Márton Áron püspök úr megelégelte a zaklatást, és megjelent a Szekuritáté gyulafehévári székházának ajtajában. Amikor az ablakon át megpillantottam őt,
megkönnyebbültem, mert az ő védelme alatt biztonságban lehettünk. Volt is nagy riadalom a szekusok körében,
minket ugyanis egy másik szobába „menekítettek”, hogy
a püspök úr ne lásson meg. Ennek a látogatásnak és a Bukarestbe küldött panasznak az lett az eredménye, hogy
hosszú időn át nem zaklatták a kispapokat.
Nagy kiváltságként élem meg, hogy a papság szentségét tőle nyerhettem el, akit példaképemnek tekintettem. Plébánián való működésem tíz éve alatt nem sokszor találkozhattam vele. Tízéves érettségi találkozónkon
1972-ben nagy szeretettel fogadott a püspöki kertben, és
engedte, hogy fényképet készíthessünk vele. Amikor kérésére – amelyet Jakab Antal püspök úr közvetített – viszszakerültem a gyulafehérvári papnevelő intézetbe a kispapok lelki vezetőjének, már beteg volt, nemigen lehetett
látogatni.
1980. február 12-én, püspökké szentelésének 41. évfordulóján tanártársaimmal együtt ott lehettünk köszöntésén a díszteremben. Megdöbbentő volt, amikor ünneplését temetése kezdetének nevezte. Mindannyiunk,
tanárok és akkori diákok szép élménye volt az is, amikor
a püspöki kertben találkozhattunk vele. Tolókocsiban
érkezett a püspök úr. Elérzékenyülve vett búcsút, hiszen
tudta, hogy ez az utolsó ilyenfajta találkozó.
A temetésén a liturgia megszervezése és levezetése az
én feladatom volt. A székesegyházban tartott virrasztások két estéjén ravatala mellett én mondtam a homíliát,
amit szintén nagy megtiszteltetésként élek meg.
Számomra az is sokat mondó, hogy püspöki kinevezésemet nekem is a karácsonyi angyal hozta, úgy, mint
Márton Áron püspök atyánkét. Ha nagyságban nem is
tudom felérni, de olyan példaképemnek tartom, akihez
mérhetem magam.
Egy vele kapcsolatos epizóddal szeretném zárni írásom. A Vallásügyi Államtitkárságról látogatóba érkeztek
hozzá. A püspöki kertben fogadta a vendégeket. Egy kissé szellemeskedve ezek az „elvtársak” így szóltak hozzá:
– Egyedül? Egyedül?
Ő így válaszolt:
– Igen, a sas mindig egyedül száll, a verebek pedig
csapatostól.
Ahogy mondta: számunkra ő a sas, aki a magasban
száll, és mutatja az utat a magasságok felé.
Msgr. Tamás József

Nagysága abban állt, hogy nem
dőlt be semmilyen ideológiának
Márton Áron püspök urat először – mint sok fiatal
– bérmálkozóként láttam 1948-ban, majd kántoriskolásként az 1950-es években. A börtönből való szabadulása
után minden este részt vett a gyulafehérvári székesegyházban a kántoriskolások októberi és májusi ájtatosságán: a kórus alatt mindig belső örömet sugározva, felállva
nézte végig, ahogy kivonulunk a templomból.
A teológián már többször találkoztam vele: minden
tanév végén, mielőtt vakációra mentünk volna, átmentünk a püspökségre, ahol házi őrizetben élt. Egyik tanév végén azzal bocsátott nyári vakációra, hogy: „Fiaim,
lehet, jövőben nem foglak visszahívni.” Később tudtam
meg, ez a kijelentés abból fakadt, hogy a püspök úr keményen harcolt a minisztériummal, mert a teológiát be
akarták vinni Bukarestbe, hogy ezzel kivonják az ő közvetlen hatása alól. Ő azonban inkább beszüntette volna a
teológiát, minthogy a kezéből kiadja. Hála Istennek, erre
nem került sor.
Ötöd- és hatodéven tanított is minket, azért, hogy
találkozzon velünk, és közvetlenül neveljen bennünket.
Nagyon tömören fogalmazott: az anyagot szóról szóra
meg kellett tanulnunk. A szövegtanulással a szókészletünket akarta fejleszteni. Tanári módszerének sajátosságai közé tartozott, hogy már első órákon kiszűrte azokat
a diákokat, akik számításból nem minden órára készültek. Azokat szinte minden órán feleltette.
Pappá szentelésünkre a gyulafehérvári székesegyházban került sor. Az volt a püspök úr szokása, hogy a
szentelést követő első szentmise után a rokonokat behívta csoportosan a püspökségre, és kifejezte háláját a szülőknek, hogy gyermeküket a papságra segítették.
Következett a kinevezés. Abban az időben a kinevezésekhez még szükség volt az állam előzetes jóváhagyására. Ezért Márton Áron a szentelés után felterjesztette
a kinevezéseket az állami szerveknek. Volt, akinek jóváhagyták, volt, akinek nem hagyták jóvá a kérését. Én azok
közé tartoztam, akiket nem hagytak jóvá. Ezért egy évet
várnom kellett. Ezalatt egy ideig alkalmi kisegítő voltam Csíkszépvízen, ahol levelet kaptam a püspök úrtól,
amelyben jelezte, hogy tanárnak fog kinevezni: öt évig a
teológián egyháztörténelmet, a kántoriskolában magyar
irodalmat kellett tanítanom.
Áron püspök 1970 januárjában „postásként” Bukarestbe küldött. Két ügyet bízott rám: az egyik az volt,
hogy a püspök úr ígéretet kapott útlevélre, hogy Rómába
mehet. Ekkor már felmentették a házi őrizet alól. Nekem
kellett elvégeznem az útlevélkérelemmel kapcsolatos papírmunkát. A másik feladatom az volt, hogy részt vegyek
azon a gyűlésen, amelyre összehívták a romániai felekezetek képviselőit, és ismertették az úgynevezett „protokoll” törvényt. A törvény azt foglalta magában, hogy a
román állampolgárok milyen formában lehetnek kapcsolatban külföldi állampolgárokkal vagy intézményekkel. A
nagyon szigorú gyűlés azzal a felhívással ért véget, hogy
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Kezében tartotta a munka irányítását

az egyházi személyek, ha külföldi állampolgárt fogadnak,
kötelesek két példányban a püspökségen keresztül a Vallásügyi Osztálynak jelenteni a látogatás lefolyását. Hazajöttem, jelentettem a püspök úrnak, hogy milyen rendelkezés született, de ő a törvényt nem közölte a papsággal.
Később, amikor a Szekuritáté más ügyben vallatott, tőlem is számon kérték, miért nem jelentettem a külföldi
vendégek látogatását. Azért, mondtam, mert a püspök úr
nem kívánja, hogy jelentsük. A kihallgató felháborodott,
micsoda dolog, hogy a püspök nem tartja be az állam törvényeit.
Az 1969–1970. tanév végén elmentem szabadságra
Borszékre. Rövid időn belül azonban levél érkezett Márton Árontól, hogy azonnal jelentkezzem a püspökségen.
Elmentem Gyulafehérvárra, ahol azzal fogadott, hogy kinevez titkárává.
Nagyon sok munka volt, amelynek az irányítását a
szó szoros értelmében a kezében tartotta. Ez azt jelentette, hogy egyetlen papír nem jött be a püspök úr előzetes
elfogadása nélkül, és egyetlen irat sem ment ki az ő előzetes aláírása nélkül. Gondolom, ki akarta zárni annak a lehetőségét is, hogy valaki illetéktelenül vagy megfelelő tudás nélkül beleszóljon az egyházkormányzásba. „Tudok
én dolgoztatni” – mondogatta, és ezt meg is valósította.
A munkamódszerében semmit nem tekintett lezártnak.
Voltak nehéz, hosszú előtanulmányozást igénylő ügyek,
amelyeken sokszor egy héten át dolgoztunk, és amikor
már elkészült egy-egy irat, boldogan vittük aláírásra, de
a püspök úr nem írta alá, mondván, hogy az aznapi postával újabb adat érkezett, ami az ügy megoldását teljesen
megváltoztatja. Mi pedig kezdtük elölről a munkát.
Külön figyelmet érdemel Márton püspök úrnak az
állammal való kapcsolata. Erre vonatkozóan többször
hangsúlyozta, hogy az udvariasság sosem árt, ami nála
nem külső máz volt, hanem lélekből fakadó magatartás.
Jó példa erre Fazakas János látogatása. Titkárával, Blénesi
Ernő újságíróval érkezett Gyulafehérvárra.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Nagysága abban állt, hogy
nem dőlt be
semmilyen ideológiának

(Folytatás a 9. oldalról)

Én jelentettem a püspök úrnak, hogy vendége érkezett. Kért, vigyem fel őket a kertbe, és szóljak a konyhán,
hogy készítsenek nekik uzsonnát. A püspök úr fogadta
őket, megkínálta nagyon finom uzsonnával és borral.
Emlékszem, a magyar egyház akkor vezette be az
anyanyelvű liturgiát, és a beszélgetés során a püspök úr
Fazakas Jánostól engedélyt kért, hogy magyarországi
nyomtatványokat hozathasson be. Fazakas János pedig –
nyilván a szíves vendéglátás hatására is – engedélyt adott,
és pozitívan értékelte az anyanyelvű liturgia bevezetését.
Nekem a bejelentésen kívül még az volt a szerepem a fogadásban, hogy jelen legyek.
Márton Áron ugyanis, ha egyházmegyés papot fogadott, általában külön fogadta, de ha civilt fogadott, főként
állami tisztviselőt, akkor a fogadáson mindig ott kellett
lennie vagy az igazgatónak vagy a titkárnak. Ennek a
módszernek az volt az értelme, hogy legyen tanú, aki –
szükség esetén – a tárgyalásokról tanúskodik.
1968-ban, a gyulafehérvári gyűlés 50. évfordulóján
Nicolae Ceauşescu Gyulafehérvárra látogatott. A programban nem volt benne a római katolikus székesegyház
és a püspök úr meglátogatása, de amikor a diktátor meglátta a székesegyházat, azt mondta, be akar menni, meg
akarja nézni. Amikor a székesegyház előcsarnokába ért,
nagy meglepetésére azt látta, hogy piros szőnyeg van leterítve, és ott várja Márton püspök úr, az akkori irodaigazgató, Huber József és a titkár, Leitner János. A püspök úr
végigvezette Ceauşescut a székesegyházon, és magyarázta neki a történetét. A fogadással kapcsolatban hallottam,
hogy a püspök úr azt mondta, Ceauşescu államelnök, és
az államelnököt neki mint házigazdának illő módon kell
fogadnia. Attól függetlenül, hogy személy szerint milyen
viszonyban voltak, Márton Áron ezen felülemelkedett, és
megadta azt a tiszteletet, ami az illető személynek kijárt.
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Ha össze szeretném foglalni, hogy ki volt nekem
Márton Áron püspök úr, akkor be kell vallanom, hogy
amikor mellette dolgoztam, nem értettem meg, és nem
ismertem fel az ő nagyságát. Ahogy telik az idő, és egyre
több adat kerül nyilvánosságra róla és az ő tevékenységéről, egyre jobban nő bennem is emberi és főpásztori
nagysága, noha kezdettől fogva tudtuk róla, hogy rendkívüli képességei voltak, amelyeket az évek folyamán kiművelt. Így jutott el arra a szellemi, lelki, erkölcsi szintre,
amiért ma oly sokan tiszteljük.
A püspök úr olyan volt, mint az iránytű, aki beállt
északi és déli irányba, bármerre forgatták. Nagysága abban állt – és ezért üldözte minden elnyomó rendszer, a
hitleristák is, a kommunisták is –, hogy nem dőlt be semmilyen ideológiának, hanem mindenkinek megmondta
az igazságot. Ezért kellett szenvednie, és ezért tisztelték.
Mindenki tisztelte.
Amikor kiszabadult a börtönből 1955-ben, fogadta
Petru Groza államelnök. A kihallgatás után kikísérte az
előszoba kijáratáig, és Márton püspök úr után következett egy unitárius pap. Miután az államelnök jött vissza,
azt mondta a püspök úrra: makacs, de roppant becsületes. A becsületességét még az államvezetők is elismerték,
de ha arra gondolok, hogy a Szekuritáté éjjel-nappal szolgálatot tartott a gyulafehérvári székesegyházban, amíg
a püspök úr fel volt ravatalozva, akkor azt hiszem, még
halálában is féltek tőle. Újra igaz lett a hugenotta háborúk idejéből a francia király mondása: „Holtában még
nagyobb, mint élve.”
Fr. Bartalis János
(A fenti írás egy hosszabb, a Mária Rádió számára
készített beszélgetés szerkesztett, rövidített változata. Fr.
Bartalis János beszélgetőtársa Ferencz Kornélia volt.)

Isten kegyelme, hogy Márton
Áron püspök titkára lehettem
A mi korosztályunk volt az utolsó, amelyet még
Márton Áron püspök szentelt pappá 1976. június 20-án
a gyulafehérvári székesegyházban. A négy erdélyi egyházmegyéből tizenheten voltunk, akiket – többek között
– ezekkel a szavakkal indított utunkra: „Ti arra vállalkoztatok, hogy Isten ügyéért és az emberek üdvéért dolgozzatok egy elvilágiasodott és Istentől eltávolodó világban.
Arra köteleztétek el magatokat, hogy a hitet hirdetitek, és
képviselitek egy olyan társadalomban, mely hivatalosan
és többségében gyakorlatilag hitetlen, vagy legalábbis közömbös a hit iránt.”
Isteni gondviselésnek látom, hogy papszentelésem
után Márton Áron szülőfalujába, Csíkszentdomokosra
Bálint Lajos plébános mellé kerültem káplánnak, és most
már isteni gondviselésnek tartom 1978 júliusában kézbesített titkári kinevezésemet is. A feladatra méltatlan,
felkészületlen és tapasztalatlan papnak éreztem magamat. Mikor először jelentkeztem lakosztályában, Márton
Áron, a hófehér hajú, nyílt tekintetű, a nehézségekben és
küzdelmekben megedződött egyházfő rám nézett, és ezt
kérdezte: „Te vagy ugye, fiam, az új titkárom?” Úgy éreztem, hogy lelkem mélyéig belém lát, ám olyan, mint egy
jóságos édesapa, és alig tudtam kimondani az igent.
Néhány nap elteltével megtapasztaltam, hogy ez a
82 éves jóságos ember még mindig mennyire határozott
egyházfő. Amikor a Vallásügyi Osztály azt kérte, hogy a
püspökségi és a teológiai személyek kinevezése hármas felterjesztés formájában történjen, amelyek közül majd egyet
jóváhagy az állami hivatal, határozottan visszautasította.
A Vallásügyi Osztály elnökét soha nem lehetett telefonközelben találni. Mikor azt mondtam, hogy Márton Áron
keresi, azonnal jelentkezett, sőt másnap személyesen jött
el Fehérvárra az ügyet megtárgyalni, de a püspök úr hajthatatlan maradt, és az elnöknek engednie kellett.
Azt is átéltem, hogy egy félreértés miatt nagyon megneheztelt a püspök úr Szabó Sándor gazdasági igazgatóra
és rám. Annyira, hogy a közös étkezéseknél három napon
át egy szót sem szólt senkihez. Öten étkeztünk együtt:
Márton Áron, Jakab Antal, Erőss Lajos, Szabó Sándor és
én. Harmadnapon kérésünkre fogadott, és meghallgatott.
Sándor bocsánatkérések között próbálta elmagyarázni,
hogy mi is történt. A püspök úr csukott szemhéja alatt
könnycseppek kezdtek szivárogni, és azt mondta: „Fiaim,
belátom, tévedtem, kérem, bocsássatok meg!” Szerettem
volna nyomtalanul eltűnni abban a pillanatban, mert éreztem, hogy a porszemtől kért bocsánatot az „EMBERKATEDRÁLIS”.
Kegyelem volt számomra látni az imádkozó embert.
1979. február 13-ig ministránsa voltam magánkápolnájában. Ettől a naptól együtt miséztünk, majd ahogy betegsége súlyosbodott, szentmisét hallgatott. Csodáltam

Csíksomlyó
Üzenete

a szentáldozás után
mintegy negyedórát
elmélyülten, csukott
szemmel és mozdulatlanul
imádkozó
püspököt. Látszott
az arcán, hogy nincs
egyedül. Láttam a
kertben sétálva rózsafűzért imádkozó
Márton Áront, de
A 84. éves Márton Áron
láttam, amikor dolgozószobájában ülve megállt az ujja a rózsafüzér egy-egy
szemén, és hosszan töprengve talán Mesterét faggatta, mi
lenne a legjobb megoldás nehéz kérdésekben. Sokszor
előfordult, hogy egy-egy megoldandó ügyben nem hozott döntést, csak annyit mondott: „Majd holnap megoldjuk, erre még aludnunk kell egyet.” Sejtettem, hogy
ezt is meg kell beszélnie még Mesterével. Láttam továbbá, milyen alázattal vette magához egy héten át ágyban
fekve a súlyos beteg püspök Krisztus testét, utoljára 1980.
szeptember 28-án reggel.
Élete utolsó két hónapja alatt éjszaka hálószobája
nyitott ajtaja előtt aludtam azért, hogyha szüksége lenne
segítségemre, rendelkezésére álljak. Isten kegyelme volt
számomra látni a szenvedést elfogadó és tudatosan megélő embert. Éreztem, hogy a fájdalom sóhajait visszafogja, nehogy azzal zavarjon engem. Amikor fájdalmai elviselhetetlenek voltak, tudtán kívül egy morfium injekciót
kapott, ami megzavarta gondolkodását. Láttam, hogyan
utasította vissza, és tiltotta meg, hogy abból a gyógyszerből adjanak neki. A nővér ugyanis nem merte bevallani,
hogy milyen injekciót adott.
Immár ketten élünk azok közül, akik jelen voltunk a
szent püspök halálánál. 1980. szeptember 29-én a reggeli
szentmise után a ház népe együtt imádkozott a haldokló
püspök mellett. Jelen volt Huber József teológiai tanár is,
aki a püspöki szinóduson lévő Jakab Antal püspököt helyettesítette. Áron püspök élete utolsó perceit élte, nagy
csendességben, szakadozottan lélegzett. Ekkor Huber vikárius a püspök füle fölé hajolva hangosan ezt mondta:
„Püspök úr, ne féljen, itt vagyunk, és imádkozunk.” Aztán
elhalt az utolsó sóhaj is, nagy csendesség ülte meg a házat,
elment a Jó Pásztor. S ekkor megszólalt a székesegyház harangja, másodikat harangoztak Szent Mihály búcsúnapján
az ünnepi szentmisére. Néhány perc múlva zúgni kezdtek
a székesegyház harangjai, és síró hangon kongatták szívünkben: árvák lettünk Atya nélkül, de már akkor éreztük,
hogy pártfogót és közbenjárót kaptunk az égben.
Ft. Bara Ferenc
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Hosszú életemnek
két kiemelkedő eseménye volt: az egyik
az, hogy 1990 szeptemberében két-három percig beszélhettem Boldog II. János
Pál pápával, a másik
pedig az, hogy féligmeddig kortársa lehettem megboldogult Márton Áron püspöknek.
Gyermekkoromban, 1926-ban hallottam először ezt a
nevet. Bátyám gyergyószentmiklósi diák volt, lelkendezve beszélt kedves
hittanáráról, pedig itthon, Szárhegyen is kitűnő hitoktatói voltak. Nyolc évvel később, egyetemista korában szintén Márton Áron volt Kolozsváron az egyetemi lelkész.
Akkor már Erdély-szerte ismert volt a neve, és az egyetemi templomban a piaristáknál tele templom hallgatta
mindig a prédikációit.
Az 1940-es változás után a megboldogult püspök
úr Dél-Erdélyben, Gyulafehérváron maradt megritkult
híveivel. A mi ferences teológiánk Vajdahunyadon maradt, és a gyulafehérvári, dél-erdélyi kispapok is nálunk
folytatták tanulmányaikat. Így érthető, hogy a püspök úr
gyakran látogatott hozzánk, és az akkori körülmények
között megfontolt szavakkal jellemezte híveinek sanyarú
helyzetét. A II. Vatikáni Zsinat előtti előírások szerint a
tulajdonképpeni papszentelést a szubdiakónusi és a diakónusi rend előzte meg. Ezek a találkozások alkalmul
szolgáltak a püspök úrnak arra, hogy minket is felkészítsen az elkövetkezendő nehéz időkre.
A papszentelés a gyulafehérvári katedrálisban történt
néhány hívő jelenlétében 1943. június 20-án. Az ebéd is
bizalmas légkörben folyt le. Csendben hallgattuk a meghívott előkelőségek asztali társalgását. Minden szónak
súlya volt.
1945 őszén az elsők között iratkoztam be a Bolyai
Egyetemre. Éppen a megszervezés időszakában volt. Sokat hallottunk a püspök úr anyagi és szellemi erőlködéseiről, hogy az számunkra nemzeti és keresztény szellemben történjen. Úgy emlékszem, hogy a Magyar Nemzeti
Színházban előre meghirdették az ő programbeszédét.
Tömve volt a terem, de csalódást okozott föllépése. Ott
akarta eredetileg kifejteni az erdélyi felsőoktatás keresztény jelentőségét, de éppen akkor „forróvá” vált a helyzet,
és így inkább a Szent Mihály templomban tartotta helyesebbnek elmondani az Egalité, Fraternité, Liberté keresztény szempontú jelentőségét. Nagy visszhangja volt
ennek a beszédnek.
Három év múlva már Somlyón voltam, amikor közel
100 000 búcsús jelenlétében beszélt. A következő évben,
1949-bem már sűrűsödtek a viharfelhők. Zetelakán 1949
márciusától P. Bíró Antallal helyettesítettük az elhurcolt
plébánost. A búcsús zarándoklatot Antal atya vezette
Somlyóra. A püspök úr megkérdezte az atyát: „No, mi
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az eredménye az ottani lelkipásztori munkálkodásotoknak?” Az atya elővette az Székelyudvahelyen megjelenő
újságot, amelyben a szerkesztőség alaposan gyalázta a két
barátot. A püspök úr mosolygott, és az íróasztal fiókjából
elővett egy másik újságot, amelynek az első oldalán ez a
cím állt: A rablólovag kalandozásai. A cikk a püspök úrról
szólt. Csak ennyit mondott: „Ti nem a legrosszabb társaságban vagytok.”
Miután befejezte bérmálási körútját, átjött Székelyudvarhelyre a szokásos Úr napi búcsúra. Én vezettem be
a zetelaki ezres keresztalját a búcsúra, és nekem kellett az
ünnepi beszédet is tartanom. A liturgikus előírásoknak
megfelelően a beszédem előtt letérdeltem a püspök elé,
és áldását kértem. Összehúzta a szemöldökét, rám nézett,
és azt kérdezte: „Te miről beszélsz?” Három pontban öszszefoglaltam beszédem témáját, és ő az áldás helyett csak
ennyit mondott: „Én már téged nem tudlak megvédeni!”
Erre én, lehet, hogy többet is mondtam a szószéken, mint
kellett volna. A templom bejárati ajtajánál az elhurcolt
szárhegyi főgondnok hallgatta a beszédemet, és állítása
szerint valami civilek ezt a megjegyzést ették: „Le kell
lőni!” Az ünnepi ebéd végén körülálltuk a püspök urat,
és ő a legfontosabb utasításait adta ki az összegyűlt papoknak. Egy jó barátunk, Sztojka Feri vállalkozott arra,
hogy kerülő utakon hazaviszi Gyulafehérvárra. Ez sikerült is neki. (Tudjuk, hogy egy-két hét múlva a püspök
urat csalafinta módon le is tartóztatták.) Nekem pedig a
zetelaki híveket kellett hazavezetnem. A fenyédi hídnál
találkoztunk egy szénásszekérrel: „Emberek – buzdítottam a híveinket –, ezt az Úr napját megszentségtelenítő
szekeret borítsuk be a Küküllőbe!” Készek is lettek volna,
de az emberünk leugrott a szekérről, letérdelt az úton, és
mi megkegyelmeztünk neki. Hát akkoriban még olyan
idők voltak, hogy a hitért még ilyen fanatikus terrorcselekményre is képesek lettünk volna.
Közben eltelt hat esztendő. Máriaradnáról berendeltek a dési rendházba. Gurzó Anaklét atya tervrajzzal és
kidolgozott utasításokkal Bukarestbe küldött az érsekségre, ahol a börtönből kiszabadult püspök atyát próbálták egészségileg feljavítani. Megérkeztem a bejárathoz,
és onnan valaki tovább vezetett. Nyolc óra két perckor
kellett bemennem a püspök atyához, akinek röviden elmondtam a jobboldal üzenetét, és azzal el is tűntem. A
püspök atya március 25-ére érkezett haza Gyulafehérvárra. Azelőtt való éjszaka összeszedték a legmegbízhatóbb
papjait, és a Szekuritátéra szállították őket.
A kitűzött tárgyalás előtt a püspök úr engem bízott
meg azzal, hogy ügyvédeket fogadjak, és felvilágosítsam őket a vádlottak „bűneiről”. A tárgyalás előtti éjszakán Kolozsváron Bartha Náci „Tátinál” (a ferencesek
konfrátere volt) gyűltek össze az ügyvédek, és aprólékosan felvilágosítottam őket, hogy a vádlottaktól mit kérdezzenek. A tárgyalóterembe csak az elsőfokú rokonságnak volt joga bemenni. A püspök úr titkára, Ferencz Béni
szintén letartóztatott volt. Ügyvédjével együtt mentünk a
tárgyalásra, és én igazoltam magamat személyazonossági
igazolványommal, hogy rokona vagyok, Ferencz Béla, és
beengedtek. Rajtam kívül csak egy békepap képviselte az
anyaszentegyházat. A tárgyalás tíz órától késő estig tar-

Áron püspök úrról
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tott. Estefelé hozzám jött egy szekus tiszt, és azt kérdezte,
kinek a rokona vagyok. Mondtam, hogy a Ferencz Bénié.
Otthagyott, fölment a színpadra – mert hát a vádlottak
színpadon ültek –, odahajolt Bénihez, és valamit kérdezett tőle. Nem tudom, mit, de ő csavargatta a fejét. Hű,
itt baj lesz, gondoltam. Visszajött hozzám a tiszt, és újra
megkérdezte, hogy milyen rokonom Ferencz Béni. Azt
feleltem, hogy testvérem. „Milyen testvére?” – kérdezte.
Mondtam, hogy paptestvérem. Erre az elvtárs elkezdett
káromkodni: „Az apád s az anyád… Ha még egyszer a
kezünkbe kerülsz, soha meg nem szabadulsz! Ha Szabad
Európa megtudja, véged van!” Kirúgott a tárgyalóteremből.
Hazamentem a szállásomra a sógornőmhöz, hogy
vegyem a csomagomat. „Hallottad-e, Béla – kérdezte
tőlem a sógornőm –, most mondta be a Szabad Európa,
hogy valami nagy papi per van Kolozsváron.” Én búcsúzás nélkül kirohantam az állomásra, és eltűntem.
Egy hét múlva hívatott a püspök úr, hogy számoljak be a történtekről. „Hogyan viselkedtek a papjaim a
tárgyalás alatt?” – kérdezte. „Hát ha szabad az igazságot
megmondanom, elég gyávák voltak! De egy közülük bátran megmondta az igazságot.” „Ki volt az?” – kérdezte a
püspök atya. Mondtam, hogy… Szeréna nővér (szociális
testvér). Erre ő nagyot kacagott. Soha sem láttam ilyen
jókedvűnek.
Sok próbálkozás után a püspök úr kihasználta a pillanatnyi diplomáciai helyzetet, és 1977-ben visszahelye-

zett engem Tornyáról Kolozsvárra. Nekem kellett ellenőriznem a műemlékesek munkáját a kolozsvári ferences
templomnál. A műemlékvédelem Ceauşescu utasítására
hirtelen megszüntette a műemlékvédelem működését. El
kellett számolniuk. Nekem feltűnt, hogy egy kicsit sokat
költöttek. Fölmentem Gyulafehérvárra, és jelentést tettem. „Mit csináljunk ezekkel a semmirevalókkal? – kérdeztem a püspök úrtól. – Akasszuk fel őket?” „Fiam – felelte a püspök atya –, annyi fa nincs az erdőben, ahányat
fel kellene akasztani, de tudod-e, hogy olyan kevesen vagyunk? Menj haza, adj az igazgatónak kétezer lejt! Menjen el Bukarestbe, és számítsák újra az elszámolást!” Meg
is vettem rögtön a jegyet, és mondtam az illetőnek, hogy
mi az utasítás. Ő elkezdett káromkodni. „Holnap reggel –
mondtam neki – ha te nem vagy hajlandó az utasítást követni, akkor én utazom le.” Meggondolta magát, és mégis
ő ment Bukarestbe. Visszajött az új számadással, és a 900
millió helyett 200 millió maradt a papíron. Én pedig két
hónap múlva már a börtönben ültem.
Betegségében még egyszer meglátogattam, és ő áldást
adott nekem. Temetése Szent Ferenc napján volt. Az ő bátorságának köszönhetjük, hogy a titkos teológián végzett
kispapokat a hatóság ellenkezése ellenére is fölszentelte.
Ők mentették tovább a ferences rendet a szabadulásig.
Szent Ferenc atyánk könyörögjön érette, hogy a boldogok között tisztelhessük!
P. Ferencz Ervin

Papságomat döntő módon
Márton Áron püspök úrnak köszönhetem
Sok más egyéb mellett azért is fölnézek rá, mert döntő módon neki köszönhetem, hogy végül is pap lett belőlem, és immár 51 éve szolgálhatok az Úr szőlőjében.
Állításomat igazolandó elmesélem röviden a vele történt
élményszerű és „sorsfordító” találkozásomat. Harmadéves kispapkoromban súlyos lelki válságba kerültem,
aminek következtében magamban a teológiai intézetből
való eltávozás mellett döntöttem. Előtte azonban még
többi papnövendéktársaimhoz hasonlóan eleget tettem
annak az intézeti szokásnak, hogy elmentem a püspökhöz az év eleji napok egyikén személyes, négyszemközti
kihallgatásra. Nos, ekkor, ezen a számomra felejthetetlennek bizonyult napon esett meg az egészen váratlan
fordulat. Az történt ugyanis, hogy miután egykedvűen
belehuppantam az íróasztala melletti kopott bőrszékbe vele szemben (amely szék ma is ott látható múzeumi
emléktárgyként hajdani irodájában), rám nézett a maga
sajátos, senkiéhez nem hasonlítható és nagyon mélyre
látó tekintetével, majd ezt kérdezte: „Mondd, Gábor, mi
fáj!” Ez a „Mondd, Gábor, mi fáj!” megszólítás derült égből villámcsapásként ért, és nagyon erősen szíven ütött
engem. Úgyannyira, hogy hatására a lelkem ablakainak
előzőleg teljesen lehúzott zsalugáterei egyből felcsapódtak, és a legőszintébben megnyílva kezdtem elősorolni

problémáimat, gondjaimat. Egy olyan atya-fiúi természetű bensőséges beszélgetésre került sor, amely a távozás
melletti korábbi döntésemet gyökeresen áthúzta. És én –
maradtam. Ha ez a személyes találkozás és beszélgetés ott
és akkor nem jön létre, akkor ma én egészen biztos, hogy
nem vagyok pap! Hát külön ezért a sorsfordító találkozásért is őreá mindig fölnézek, s a remélhetőleg előbb-utóbb
bekövetkező szentté avatása előtt is szentként tisztelem.
Ft. Jakab Gábor

1969 – nyári kirándulás alkalmával a püspöki kertben.
Balról jobbra: Erőss Lajos, Márton Áron és Jakab Gábor.
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A csíksomlyói Szűzanya
lábaitól a miséző oltárig

Emlékeink tudatalatti rejtekeiből gyakran kerülnek
felszínre személyek, események, akik és amelyek döntően meghatározták életünk alakulását. Számomra ilyen
meghatározó személy volt már gyermekkoromtól kezdve
Márton Áron püspök atya.
A történet az 1946. évi pünkösdi búcsúhoz vezet
vissza. Az évszázadok során Bákó környéki falvakból
rendszeresen érkeztek zarándokcsoportok Csíksomlyóra. 1946-ban édesapám egy különleges kérés teljesülését
remélte a Szűzanyától. Szándékát egy egyházi személy
közbenjárásával vélte megvalósíthatónak. A kegytemplom felé özönlő népáradat sodrásában feltűnt neki egy
magas termetű pap alakja. Igyekezett közelébe kerülni,
és tisztelettel megszólította: „Tisztelendő Páter, szeretnék
beszélni magával!” És előadta a szívében dédelgetett kérését: „Van otthon egy 12 éves fiacskám. Szeretném, ha
magyarul tanulhatna. Bákó megyében erre nincs lehetőség. Isten segedelmével magyar papocska is lehetne.
Megkérném, segítsen nekem ebben!” Éppen a katolikus
gimnázium közelében haladtak el. „Keresse meg az igazgató urat, kérje meg, vegye fel fiacskáját az iskolába!” –
hangzott a válasz.
Az illető pap gondviselésszerűen éppen főtisztelendő Jakab László volt, akkoriban a gyulafehérvári Majlát
római katolikus gimnázium régense, lelki igazgatója és
tanára. Nála illetékesebb személyt, aki érdemlegesen segíthetett, édesapám nem is találhatott volna.
Ezt követően útjaik elváltak, de a vasútállomáson ismét találkoztak. A tanár úr vette észre édesapámat a vonatra várakozók között. Kíváncsi lett, mit intézett az igazgató úrnál fiacskájával kapcsolatosan. Édesapám sajnos
nemleges választ kapott: közölték vele, hogy nincs hely
fia számára az iskolában. „Na, azért ne búsuljon – vigasztalta Jakab László édesapámat –, nincs még minden vesz-

ve! Most utazom vissza diákjaimmal Gyulafehérvárra.
Mihamarabb fölkeresem kérésével magát Márton Áron
püspök atyát, és levélben közlöm a válaszát.” Nyár közepe
táján jött is az örömteli válasz: „A püspök úr utasítására
felveszik a gyereket a gimnázium első osztályába.” A következő évben, ugyancsak a püspök atya jóindulatának
köszönhetően, a falumbeli Horváth Antal barátom is jöhetett Gyulafehérvárra a gimnáziumba.
Sajnos 1948-ban a kommunista hatalom a felekezeti
iskolákat államosította, így a Majlát gimnázium működését is megszüntették. Azt a tényt, hogy ebben a helyzetben is a püspök atya felelősségteljesen törődött sorsunk
további alakulásával, mutatja, hogy Székelyudvarhelyre
irányítottak bennünket az ugyancsak államosított római katolikus gimnáziumba. Mészáros Imre igazgató úr
tudott ügyünkről, várta jelentkezésünket. Az érettségit
követően innen mentünk vissza Gyulafehérvárra a teológiára.
1958. június 1-jén szentelt pappá Márton Áron püspök atyánk.
A Gyulafehérvári Főegyházmegye papjaként kezdettől fogva éreztem a püspök atya gondoskodó jóakaratát,
megértését problémáim, nehézségeim iránt. Papjait „fiam”-nak szólította, de nem felkiáltó jellel, hanem vesszővel, ennek megfelelő hanglejtéssel, jellegzetes hangsúllyal.
Hangzása most is fülemben cseng, sohasem lehet elfelejteni. Látogatásaim alkalmával, amikor fiának nevezett, a
biztonságnak, gondoskodásnak kellemes érzését keltette
bennem, és azt a tudatot, hogy ténylegesen, személy szerint is fiának érez. Ennek megfelelően magam is mindig
valóságosan atyának éreztem személyét. Istennek legyen
hála érte!

A fiatal Salamon Antal (középen) Máron Áron társaságában
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Ft. Salamon Antal

Hit és erkölcs
kérdésében nincs alku
Birtók Ferenc káplán buzgolkodásásra Csíkszentdomokoson rendi egyházközség alakult, amelynek 1947ben 133. törzskönyvi szám alatt gimnazista kispapnak indulva én is tagja lettem. Terciáriusként Madarász Ferenc
rendi igazgató előtt Csíksomlyón 1948-ban Mária nevekor
fogadalmat tettem. Különös, hogy amikor Márton püspök
úr ismerkedni jött az új papnövendékeivel, Szent Ferenc
napján éppen szolgálni voltam beosztva templomában.
„Ha jól emlékszem, az újak névsorában egy földim
neve is szerepelt, hol van?” Tájékozódása után meghagyta, hogy keressem fel. Így kerültem hozzá ismerkedő
találkozásra. Vakációra menetelkor egy liter aszú bort
küldött édesapjának. Ezt Márton József esperessel és Madarász Ferenc káplánnal együtt vittük el Letőbe, kedvenc
tanyájára, ahol állatait gondozta. Így került sor első és
utolsó beszélgetésünkre Ágoston bácsival, aki értesülésem szerint az 1949-es felcsíki dicsőséges bérmaútja alkalmával a pártosok támadásai tudatában megkérdezte
Áron fiától, hogy nem lehetne-e engedékenyebb. „Hit és
erkölcs kérdésében nincs alku” – volt a válasz.
Következett a csíksomlyói lovas bevonulás után a börtön, és kispapjai számára is a megpróbáltatás. Különféle
helyeken való munkálkodási próbálkozásaim után jött a
munkaszolgálatos katonaság számomra is. 1954 februárjában leszerelve, gondviselésszerűen, hamar következett
Ágoston bácsi egyszerű temetése az akkori körülmények
miatt. Életem első fényképét a sírba tételről készítettem.
Brassóban munkahelyemen vettük a hírt, hogy a püspök úr 1955. vízkereszt ünnepén kiszabadult a börtönből, és a bukaresti érsekségről édesapja felől érdeklődött.
Borbély Gábor és Tornay Gergely munkás kispaptársaimmal örömmel mentünk Gyulafehérvárra tisztelegni a
püspök úr hazaérkezése után. Örömmel vittem magammal, és adtam át főpásztoromnak személyesen a mellékelt
fényképet a sírba tételről.

Csíksomlyó
Üzenete

Márton Ágoston, Áron püspök édesapjának temetése
(1954. február 20–22.)

Befejezésül jegyzem meg, hogy csak pár éve tudtam
meg egy Szekuritátéhoz intézett panaszából, hogy mai
szóval élve Áron püspök úr is Ferences Világi Rendi tag
volt. Alázattal vallotta, hogy gyarlón teljesíti kötelezettségeit. Biztosította az illetékeseket, hogy az állam biztonságát nem sértik az ilyen vallásos egyesületek.
Szent Ferenc atyánk mennyei társaságából támogassák velünk együtt Ferenc pápánk tevékenységét az anyaszentegyház javára!
Ft. Bodó Péter

Márton Áron szülei
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Engem mindig érdekelt Márton Áron püspök úr lelki, erkölcsi és történelmi fejlődése, az, hogy miként alakítja az adott történelmi kor egy Csíkszentdomokoson
született fiúcska lelki életét, hivatását.
Ha Márton püspök úr életútjára tekintünk, azt láthatjuk, hogy számára minden kegyelem volt: a keresztségétől egészen a haláláig. Ez a kegyelem sugárzott belőle,
aki belelátott a lélekbe, az ember gondolkodásába. Ez a
kegyelem kísérte viszontagságos életkörülményei között,
már az első világháború idején, amelyben katonaként
vett részt. Az a szellemiség, amely a lelkéből áradt, a közvetlenség, a megértés, megtanította engedelmeskedni, az
engedelmesség pedig – a hadseregben való előléptetése
után – megtanította parancsolni. Nem véletlen, hogy
katonái a rajongásig szerették őt. A katonaságnál töltött
időszak alatt szerzett tapasztalatait később kamatoztatta
papként is, főpásztorként is.
Fizikai és lelki sebekkel túlélve a háborút, hazatért,
és vívódott: Isten útját kereste. Az Úr kegyelme továbbra is vele volt, és két év gyötrődés után szólította, hogy
lépje át a teológia küszöbét, ahonnan elindulva abban a
történelmi korszakban, amelyben élnie adatott, gyertyatartóra helyezett gyertya lett. Nem ment ez egyik percről
a másikra, hiszen csak fokozatosan tudta „letenni” a háborúban átélt szörnyűségeket. Borzasztó lelkiállapotban
lehetett, hiszen egy háborúban senki sem szent, mindenki harcos, aki veszélyeknek van kitéve, és maga is veszélyeztet. Márton Áronnak megadta az Úr, hogy többször is
mélységes bűnbánatot tartva, lelkigyakorlatok segítségével
felülemelkedjék a múlt szenvedésein, és előre tekintsen.
Teológusi, papi és főpásztori útján pedig példaképei segítették. Jelszavát („Non recuso laborem”) Szent Mártontól
választotta, aki – akárcsak Áron püspök – szintén katona
volt, és fiatal katonatisztként tért meg. Annyira komolyan
vette keresztény hivatását, hogy kettéosztotta a palástját, és
egyik felét a koldusnak adta. Márton Áron püspök úrnak
az élete vált így ketté főpásztorként a trianoni diktátumot
követően, amikor Erdélyt kettéosztották: lelkének egyik
fele észak-, másik fele dél-erdélyi híveiért aggódott.
Akárcsak Szent Márton, nem utasította vissza a munkát. Szent Mártonnak ez a mondása akkor keletkezett, amikor nagy betegként szinte haldoklott, és a hívek kérték, hogy
imádkozzék, nehogy ő meghaljon. Erre a szent azt mondta,
hogy ha Isten azt akarja, hogy meghaljon, meghal. A hívek
azonban tovább kérték, imádkozzék az életben maradásáért. Akkor Szent Márton azt felelte: „Non recuso laborem”.
Márton Áron püspök úr ezt fiatalon vállalta, és a Gondviselés számon is kérte tőle. Nemcsak azt, hogy ne utasítsa viszsza a munkát, hanem azt is, hogy fogadja el a szenvedést,
a megaláztatást, a szörnyűségeket, amik a munkája vállalásával jártak. Ennek a jelszónak a megélésével tehát Márton
Áron a szenvedésre is igent mondott.
Példaképe volt Szent Domokos is, szülőfaluja védőszentje, aki szerzetesrend-alapítóként csodálatosan
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„Non recuso
laborem”
beszélt, és védte a keresztény hitet a szakadárok ellen.
Márton püspök is abban a világban, amelyben élnie adatott, egyenes, tiszta beszédével, bátorságával és az isteni
kegyelemmel együttműködve szembeszállt a kommunizmus pogány, erkölcstelen, ateista világával.
Végül meg kell említenünk példaképei közül a Szűzanyát, hiszen nincsen csíki ember, akiben ne volna Mária-tisztelet. Hogy ne lenne egy csíkszentdomokosiban!
Van egy fénykép, amely őt ábrázolja édesanyjával a
csíksztdomokosi zászló alatt Csíksomlyón, háttérben a
kegytemplommal. A gyermekkorából hozott Mária-tisz-

Márton Áron, a hadnagy

telet felnőtt korában is átsugárzott egész magatartásán,
szentbeszédein, gondolok elsősorban a Csíksomlyón
mondott prédikációira. Amikor a csíksomlyói búcsúkon
beszélt, már kommunizmus volt, de ő bátran szót emelt
a vallásszabadságért, a kisebbségekért, pedig bármelyik
pillanatban lelőhették volna, amilyen vad volt az induló
kommunizmus. Ő azonban merte vállalni szavait, mert
érezte, hogy a jelenlevők és a Szűz anya mellette állnak.
Ft. Borbély Gábor
(A fenti írás egy hosszabb, a Mária Rádió számára
készített beszélgetés szerkesztett, rövidített változata. Ft.
Borbély Gábor beszélgetőtársa Ferencz Kornélia volt.)

Csíksomlyói emlékek a
csíkszentdomokosi
Márton Áron Múzeumban
Amikor 1938 szeptemberében kolozsvári plébánossá választották, Márton Áron e szavakkal „mutatkozott
be” a Szent Mihály Egyházközség képviselő testületének:
„Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen
lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták,
ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol
az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van
Isten, s beléje vetik bizalmukat. Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek
iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő
nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el,
és örökítették át a századok során.” A csíkszentdomokosi
Márton Áron Múzeumban is ez az idézet fogadja elsőként a látogatókat, mert úgy gondoljuk, ez a
három mondat összefoglalja Márton Áron püspök legfontosabb jellemzőit: az egyszerűséget,
a nehézségekkel dacoló helytállást (melynek
jelképeként a későbbi püspöki címerbe is bekerül a csíki fenyő), és – legfontosabbként – a
Csíksomlyói Mária gyermekkori „tapasztalata”
által megerősített istenhitet.
Márton Áron gyermekkorát nagyban meghatározta Csíksomlyó: hét évet tanult a somlyói,
majd csíkszeredai gimnáziumban. Nem véletlen,
hogy a róla fennmaradt mindkét gyermekkori fotó
Csíksomlyón készült: egyiken édesanyjával látható
a pünkösdi búcsún, másikon a csíksomlyói katolikus gimnázium diákjaként osztálytársai körében.
Csíksomyó – a gyermekkoron túl – két
negyvenes évekbeli esemény okán kapott fontos szerepet
a múzeumban. Az első az 1946-os pünkösdi búcsú, melyen Márton Áron is részt vett, és azt tapasztalta, hogy
híveit aggodalommal töltik el a második világháborút
követő, párizsi béketárgyalásokról érkező kedvezőtlen
hírek, melyek szerint nemsokára visszaállítják a trianoni magyar-román határt. „A püspöknek (…) meg kellett
hallania híveinek nagy aggodalmát, és ki kellett mondania azt, amit nekik nincsen szabadságukban kimondani.
(…) Ez azonban nem politika. Itt az életünkről van szó.
És az emberi élethez a teremtő Istentől nyertünk jogot.
Az önmagunk becsülete és a jövő nemzedék sorsáért reánk háruló felelősség követeli, hogy jogaink védelmében
tiltakozzunk egy igazságtalan ítélet kimondása és végrehajtása ellen. A mindenható Isten áldása és a Nagyaszszonyunk védelmező jósága legyen veletek!” – e szavakkal bocsátotta el híveit a püspök. Nékám Sándor egykori
szemtanú így látta az eseményeket: „A párizsi határozat
hatására a különben igen fegyelmezett csoportokban felvonuló tömeg hangulata rendkívül nyomott és egyben
veszedelmesen feszült volt. Jelenlevők szerint a püspöki
beszéd előtt a légkör annyira telített volt, hogy az elkeseredettség könnyen politikai tüntetésben robbanhatott
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volna ki. (…) Ilyen körülmények között Márton Áron
püspökre hárult az a feladat, hogy a tömeg érzelmeinek
olyan formában adjon kifejezést, hogy azzal egyben az
indulatokat is levezesse. A püspök beszédét tehát úgy kell
értelmezni, hogy az tiltakozás volt a párizsi határozat ellen, de egyúttal a legmegfelelőbb, sőt egyedül hatékony
eszköz a tömegszenvedélyek és az elkeseredés levezetésére.” Az itt leírt feszültség jól érzékelhető az Andory
Aladics Zoltán hagyatékából származó – elsőként a
múzeumban látható – korabeli színes fényképeken is: a
nagy szárazságtól sárgára aszott Kissomlyón a Salvatorkápolna égieket tanúságul hívó felirata előtt a püspök
gondterhelt arccal áll, és tanácstalanul földre szegezett
tekintettel csoportosulnak körülötte hétköznapivá vásott
ünneplőruhában a fiatal férfiak.

Márton Áron fehér lovon az 1949-es csíksomlyói pünkösdi búcsún

A kiállításon megidézett másik csíksomlyói búcsú:
1949. június 4. Gagyi József társadalomkutató így foglalja
össze e nap jelentőségét: „Ezen a napon szemtől szemben álltak a frontok: a búcsúra vonulók és a kultúrversenyre igyekvők; az (...) egyik a szervező egyház, élén a
Gyimesből fehér lovon bevonuló, embergyűrűvel védett
Márton Áronnal, a másik a szervező új hatalom a maga
aktivistáinak csapataival, valamint a tényleges hadsereg
felvonuló, minden eshetőségre kész katonai hadgyakorlatot tartó egységeivel.” Az 1949-es lovas bevonulásról
sajnos egyetlen felvétel maradt az utókorra. Ezt a fényképet ellenpontozzák a múzeumban a kultúrharcos rendezvényekről ezidőtájt készült fotográfiák, a kommunista
agitátorok beszámolói és a katolikus papokat befeketíteni
„hivatott” újságcikkek.
Márton Áron püspököt a búcsú után alig két héttel
letartóztatták, és életfogytiglani kényszermunkára ítélték
azért, hogy „szétszéledjen a nyáj”. De a búcsún elhangzott
szavak erőt adtak híveinek, hogy hitükhöz és a püspök
szellemiségéhez való hűségben megmaradjanak.
Lázár Csilla
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Imets László Márton Áron-portréja a csíkszentdomokosi iskolában
és a csíkszeredai Gimnáziumban

Az 1989-es politikai rendszerváltást követő időszakban a
romániai tanintézmények többsége megvált korábbi nevétől, amely általában egy sorszámból, valamint az iskola
profiljának megnevezéséből állt. Az iskolák arra törekedtek, hogy olyan személyiség nevét válasszák, aki egykori
tanárként vagy diákként kötődik az intézményhez, és szellemisége meghatározó lehet az eljövendő generációk számára. Így vette fel Márton Áron püspök úr nevét 1990-ben
a csíkszeredai gimnázium és a csíkszentdomokosi általános
iskola. Márton Áronról – először a Kárpát-medencében –
Székelyudvarhelyen köztéri szobor készült, Csíkszeredában
ma már utca is viseli a nevét. Az alábbiakban ezeket veszszük számba.
(Borsodi L. László)

A csíkszentdomokosi Márton Áron
Általános Iskola
Az eddigi legrégibbnek tűnő adat arról, hogy mióta
létezik szervezett oktatás Csíkszentdomokoson, a Csíki Székely Múzeum Könyvtára (az egykori Csíksomlyói
Ferences Állomány részét képező) egyik könyvének bejegyzése szolgáltatja. A kiadvány második lapján a következő beírás és évszám olvasható: NICOLAE ZEN
DAMOKOSY 1597 SENIOR RECTORU. Miklós deákot
tekintjük tehát a csíkszentdomokosi iskola első ismert
tanítójának. Talán ő volt a felcsíki tanítóság rangidős
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tagja, amire a „senior Rectoru” utal. A község legrégibb
iskolaépülete pedig a mai templom melletti elemi iskola,
amelynek fő szárnya 1856-ban épült.
Az 1989–1990-es tanévben, amikor iskolánk felvette
a falu nagy szülötte, Márton Áron püspök nevét, intézményünkben 438 óvodás, 444 elemi iskolás, 581 V–X.
osztályos tanuló tanult, és 58 pedagógus tanított.
A névadási ünnepségre 1990. május 6-án került sor:
Horváth Antal kanonok úr méltatta a püspök személyiségét, majd Nagy Árpád iskolaigazgató ünnepi beszédét a
gyermekek kulturális műsora követte. Az igazgató leleplezte az iskola előterében elhelyezett, a püspök urat ábrázoló portrét, amely Imets László képzőművész munkája.
Az arckép mellett a püspök úrnak a nevelésről és a jövőről megfogalmazott egyik alapgondolata olvasható: „A
világ új rendjének a sorsa közvetlen érdeke és személyes
ügye mindenkinek. Természetesen nagyobb felelősség
terheli azokat, akiknek a kultúra áldásaiból több jutott.
A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapokon tervezett új rendet csak erkölcseikben megújult nemzedékek
építhetik fel. (…) Elmélkedjük át az igazságosság jelentését minden vonatkozásban, és elmélkedjük át a szeretet
tartalmát egész mélységében.” (1947. évi VIII. körlevél,
Kolozsvár, Krisztus király ünnepén)
Kérjük a jó Istent, hogy iskolánk évszázadok múlva is
őrhelyünk legyen!
Veress Anna Aranka

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium
„Kezdetben Gábor Áron és Kájoni János neve vetődött fel, hiszen a nagy ágyúöntő Csíksomlyón tanult, a
neves polihisztor pedig az iskola tanára volt. Nemsokára
azonban, az egyházi emberek sugallatára is, Márton Áron
püspök neve került előtérbe, vagyis annak a nevezetes erdélyi püspöknek a neve, aki hét évig iskolánk tanítványa
volt, és akit a kommunista hatóságok az erdélyi magyarság ügyének rendíthetetlen védelmezése miatt súlyos
börtönbüntetésre, majd házi fogságra ítéltek.
Az igazgatóság a kezdeményezést felkarolta, és hozzáfogott a névadási ünnepség előkészítéséhez. A püspök
életéről rövid ismertetőt készítettünk, és azt átadtuk az
osztályfőnököknek, hogy óráikon bemutassák. Emlékkiállítást indítványoztunk, amelyre az anyagokat régi évkönyvekből, korabeli újságcikkekből és a püspök írásaiból válogattuk össze. A képanyag Csíkszentdomokoson
készült, ahol Rusz Pál és Pozsony Mihály tanárok a szülőházat, a volt felekezeti iskolát és a templomot fényképezték le. Gaál András festőművésztől megrendeltük Márton
Áron portréját és püspöki címerét, amelyek a dísztermet
díszítik. Imets László festőművész az iskolát két Márton
Áron-portréval ajándékozta meg: az egyiket a tanári szobában, a másikat a főbejárati lépcsőcsarnokban helyeztük el. (…)
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A névadási ünnepséget május 24–25-re tűztük ki.
Erre az alkalomra elkészült a fent említetteken kívül az
ünnepség plakátja, amelyen a régi, erőltetett MatematikaFizika Líceum elnevezést átvágja, megszünteti az új
Márton Áron Líceum név. A Traktorgyár igazgatójának
adományaként az új megnevezés az iskola homlokzatára is felkerült, az emeleti folyosócsarnokban pedig négy
emléktáblát (Márton Áron, Gábor Áron, Kájoni János,
Majláth Gusztáv Károly) helyeztünk el, amelyek az akkori Házgyár márványfaragó részlegén készültek.
Május 24-én Eigel Ernő igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd tudományos ülésszak következett. Pál Antal Sándor marosvásárhelyi levéltáros A csíksomlyói tanoda a főgimnáziumok sorában, Muckenhaupt Erzsébet
csíkszeredai muzeológus A csíkszeredai ferences nyomda
tankönyvei 1678–1848 között, valamint Szőcs János csíkszeredai muzeológus A csíksomlyói kolostor kisiskolája
a XVIII. század első felében címmel tartott értekezést.
Ugyanaznap megalakult a gimnázium Márton Áron Alapítványa, amelynek a későbbiek során igen nagy szerepe
lesz az egész iskola életében. Az első napi programot a
diákok alkalomhoz illő ünnepi műsora zárta. Május 25-én
először a négy új emléktáblát lepleztük le, majd az öszszegyűlt öregdiákok találkozója, osztályfőnöki órája következett. A nap fénypontjaként szentmisén vettünk részt
a díszteremben, amelyet iskolánk volt tanítványa, Bálint
Lajos érsek celebrált.”

vül sok unitárius és református hívő is részt vett. Azután
– mivel veszélyben volt a püspök biztonsága és szabadsága – sofőrje, Sztojka Frigyes kerülő erdei utakon, mezei ösvényeken vitte el Székelyudvarhelyről, és így akkor
sikerült meghiusítania Márton Áron letartóztatását. Mire
az állambiztonsági hatóságok felocsúdhattak volna, 1949.
június 16-án a püspök már otthon volt gyulafehérvári rezidenciáján.
A székelyudvarhelyi Szent Miklós főplébánia egyháztanácsának régi vágya vált valóra kereken húsz esztendeje, 1993-ban, amikor Hunyadi László marosvásárhelyi

Márton Áron szobra Székelyudvarhelyen

Miklós József
(Részletek a szerző A megtisztulás útján című írásából. In: Tíz év krónikája, Csíkszereda, 2000)

Márton Áron székelyudvarhelyi szobra
Isten Szolgája Márton Áron püspök urat Székelyudvarhelyen, mint mindenhol az egyházmegyében és
valamennyi magyar nyelvterületen, nagyon tisztelték és
szerették. Az emlékezetes 1949. június 11-ei csíksomlyói
pünkösdi búcsú után – amelyre ünnepélyesen vonult be
– öt napot pihent Székelyudvarhelyen. „Áron püspök fehér lován bevonult már a székely nép legendáiba…” – írta
az Osservatore Romano 1949. július 1-jei száma.
A püspök régi katonatársánál, László Ignác plébánosnál szállt meg, és ő vezette a hagyományos Úr napi
búcsús körmenetet, amelyen a katolikus székelyeken kí-

képzőművész elkészítette felejthetetlen püspök atyánk
szobrának mintáját, aki protestáns létére nagy tisztelője
volt Márton Áronnak. Őt műhelyében felkereste Lőrincz
György író, és a művész elmondta neki, hogy ha valahol
szükség lesz alkotására, díjmentesen odaadja.
Amikor ez tudomásomra jutott, felvettem Hunyadi
Lászlóval a kapcsolatot, és egy szabadkai szobrász közreműködésével sikerült a székelyudvarhelyi matricagyárban Fábián István akkori igazgató lelkes hozzájárulásával elkészíttetnünk az egyik legszebbre sikerült Márton
Áron-bronzszobrot. A Szent Miklós-hegy oldalába helyeztük el ünnepélyesen 1993-ban, és nagyméltóságú Bálint Lajos érsek úr áldotta meg, hogy nagy püspökünk,
Isten Szolgája Márton Áron innen oltalmazza népét és a
várost.
Ft. Kovács Sándor
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Ferenczes István

Himnusz
Márton Áron püspökhöz
1.
Napnak, Holdnak s csillagoknak szép Fia,
Téged küldött pásztorunknak Mária.
Erdély fölött éjsötétben égi fény,
Áron püspök tisztaság vagy s jó remény.
Általad most Krisztus Király van velünk,
Fölemelt főt, méltóságot adj nekünk!
2.
Mikor minden összetört és elvetélt,
Hozzád fordult mind ki fázott, mind ki félt.
Golgotát járt, a jóságod átitat,
Himnuszunk vagy Áron püspök, áhítat.
Írd az égre árvaságunk, Istenünk,
Fölemelt főt, méltóságot adj nekünk!
3.
Glóriát zeng Csíksomlyón a szent harang,
Szívedhez száll szívünkből a vadgalamb.
Csillagos a keresztedtől homlokunk,
Hazánk lettél, Áron püspök, otthonunk.
Áldd meg hittel székely néped, nemzetünk,
Fölemelt főt, méltóságot adj nekünk!

