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Bevezetés egy Márto" Áron szentbeszédhez

Hatvanadik évfordulója annak, hogy korunk egyik legnagyobb főpásztora,

Márton Áron erdélyi püspök megkezdte papi szolgálatát. Mailáth Gusztáv Ká
roly, az erdélyi katolicizmus megújítója, a magyar nyelv ú liturgia korai szorgal
mazója szentelte pappá 1924. július 6-án, sőt a nagy előd még csíkszentdomo
kosi primiciáján is meglátogatta Márton Áront. Ditrói és gyergyószentmiklósi
kápláni beosztása után Marosvásárhelyt lett hitoktató, majd a nagyszebeni árva
házi lelk észs ég és a vöröstoronyi plébánosság után püspöki levéltáros. Egy ideig
a titkári t eendőket is e llátt a, ígyelkísérhette Rómába Mailáth püspököt. Amikor
püspöke bemutatta XI. Pius pápának az ifjúsági lelkipásztori ambíciókat hordo
zó fiatal székely papot, akkor a Szentatya külön is áldását adta rá: "Szereted-e az
ifjúságot? Mert annak a szeretete és nevelése korunk legfőbb feladata. Erre a
munkára adom kűlőnös áldásomat." Ezzel a pápai indíttatással kezdte meg
1932-ben a koloz svári egye te mi lelkészi működését. Közben 1934 februárjától
1936 júliusáig az Erdé lyi Római Katholikus Népszövetség igazgatója is volt,
1933-ban pedig megindította és az erdélyi magyar társadalom megszervezésének
szolg álatába állította az Erdélyi Iskola című folyóiratot. Ezeket az intézményeket
az ifjúság nevel és én ek rendelte alá, hiszen tudta, hogy a magvetést" itt kell elvé
gezni. Olyan munkatársakat talált ehhez; mint György Lajos irodalomtörténész,
történ ész, az Erdé lyi Múzeum Egyesület főtitkára, az MTA tagja, Domokos Pál
Péter népz en ekutató, a legeredményesebb kórusszervező pedagógus, és Venczel
József, a fiatal kolozsvári szociológusnemzedék egyik vezető egyénisége.

Márton Áron ritka adottságaira a Szentszék is felfigyelt, mert 1938 karácso
nyán XI. Pius pápa őt találta alkalmasnak az erdélyi püspöki szék betöltésére.
Vésztjó sló an borús volt már akkor az ég Európa felett. Néhány hónap múlva ki

tört a második világháború. Márton
Áron -az elsők között em elte fel hangját
az elszabaduló embertelens éggel szem
ben, amikor 1939 novemberében ezeket
mondta az Egyházmegyei Tanács előtt:

"Ugy érezzük, mintha az eseményekben,
melyek az ősz elején kirobban tak és
megremegtették egész Európát, egy sö
tét végzet kelt volna fcl;- hogy végrehajt
son egy szörnyű ítéletet az emberisé
gen .... Az idők Urának, az Ur Jézus
nak a szavaival felelek: ne fogyatkozzon
meg a ti hitetek testvéreim és ne félje
tek azokt ól; akik a testet megölhetik, de
a lélek fölött nincs hatalmuk!" Egy év
múlva negyvenkét éves püspöksége ta
lán legnehezebb próbája elé került: egy
nagyhatalmi döntés országhatárral vá-



lasztotta kétfelé egyházmegyéjét. Mehetett volna ő is a Magyarországhoz vissza
került Észak-Erdélybe, ahol hívei többsége élt, mégis Gyulafehérváron, román
területen maradt. Igy tette lehetővé az évezredes püspöki székhely folytonossá
gát.. Azután 1944-ben Magyarország német megszállása után, amikor megkez
dődtek a zsidóüldözések, a magyar fennhatóság alatt lévő Kolozsvárra jött, és el
mondta legendássá vált beszédét, melyben egyházi részről nyíltan és bátran
szállt szembe az embertelen törvényekkel. Ezt a beszédet még nem közölték fel
jes terjedelmében, most azonban az egykori szemtanú, Domokos Pál Péter gyűj

teményéből ezt pótoljuk. Fiatal újmisés papokhoz szólt itt az egyházfejedelem 
hiszen papszentelésen hangzott el a beszéd - és figyelmeztette őket, hogy abban
a nehéz időben egy papnak a vértanúságig is el kell mennie. Közben népe becsü
letét is védve kemény szavakkal bírálta a hatalmi rendszert, mely keresztényte
len módon állítja szembe egymással a népeket úgy, hogy legelemibb emberi jo
gaiktól is megfosztja őket. A rögtönzött beszéd stílusa jellemző Márton Aronra:
nincs benne egy fölösleges szó, minden hangsúlynak jelentőségevan.

Márton Áron 1980-ban halt meg 84 éves korában. Halálát" a Szeritatya szemé
lyesen jelentette be a világnak a Vatikáni Rádión keresztül, amikor ezeket
mondta róla: "Istenbe vetett nagy bizalommal és lelki derűvel nézett szembe a
rendkívül nehéz időszakokkal." (Magyar Kurir, 1980. október 6.) Márton Aron
egész élete hitelesíti az alább közölt szentbeszédet, és példája lehet minden, a
népeket lelkiismeretre ébresztő és egymáshoz közelítő próbálkozásnak.

Virt László

Márton Áron szentbeszéde 1944. május 18-án,
papszenteléskor a kolozsvári
Szent Mihály plébániatemplomban

Isten jóságából föladtam a szent papi rendet fiatal testvéreimnek, s ez alka
lomból most fölszentelt testvéreimhez, de egyúttal összes papjaimhoz kívánok
szólni, arról a kötelességről és magatartásról, melyet jelen körülmények között
hangsúlyozni szükségesnek látok.

Az Egyház - híven isteni alapítójának parancsához - a felebaráti szeretet kö
vetkezetes vállalásával és szorgalmazásával tudatosította az emberi nem egysé
gének és egyetlen nagy családba való tartozásának gondolatát. Uldöztetéseket
kellett magáravennie, de magára vette; évszázadok erőfeszítésébe, nevelő mun
kájába került, de a nehézségektől nem riadt vissza, hogy a rabszolga és a szabad
közötti pogány különbséget megszüntesse - és ezen túlmenően a különböző fajú
és nyelvű népeket a különböző és sokszor elválasztó tulajdonságok ellenére az
embertestvériség egyetemes gondolatában egyesítse. .

Az Egyház állásfoglalásának és következetes magatartásának a felebaráti sze
retet pozitív parancsa mellett a kereszténység alapvető hittétele, mely szerint
mindnyájan Isten gyermekei és Krisztusban mindnyájan egymás testvérei va-
gyunk. ' .

A világ mind a kettőt megtagadta - elméletben és még inkább gyakorlatban. El
vetette az istengyermekség és a Krisztusban való testvériség gondolatát, hangza
tos és megtévesztő elméletek hirdetésével - a tudomány nevében. Ellene dolgo
zott a felebaráti szeretet. érvényesülésének a különböző címek alatt szervezett
érdekek egyoldalú és igazságtalan túlhajtásával - nem egyszer szent igék ne
vében is.
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