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Született 1927-ben uzon
ban (Románia). Iró, mü
fordftó, publicista. A ko
lozsvári Bolyai Tudo
mányegyetemen szerzett
magyar nyelv és iroda
Iomszakos tanári diplo
mát. Romániai magyar la
pok szerkesztője volt,
számos regénye, szod
ográfiai kötete jelent meg.
1988 óta él Magyarorszá
gon.

Az erdélyi magyarság
"boldog egyenlősége"

Márton Áron
letartóztatása

Magyar egyházak .
a Groza-korszakban
Mindjárt ki is igazíthatom a címet. Románia miniszterelnöke 1945.
március 6-tól 1952 nyaráig csakugyan dr. Petru Groza polgári po
litikus, de egyáltalán nem volt a korszak meghatározó egyénisége.
Hatalma szinte semmi. Olyankor állították előtérbe a kormány iga
zi urai, a párt vezetői, ha Nyugat felé polgárbarát, demokrata ar
culatot akartak mutatni. Vagy amikor a görög katolikus egyházat
betiltották. Ennek megindoklását Petru Grozára, egy ortodox pap
fiára bízták, és ő a román nemzeti eszményekben jelölte meg a
görög katolikus felekezet drámai felszámolásának, püspökök, pa
pok bebörtönzésének, egyházi javak kisajátításának okát.

Akkor is Groza került reflektorfénybe, ha az erdélyi magyarság
"boldog egyenlőségét" kellett igazolnia. A hajdani szászvárosi re
formátus kollégium véndiákja, pesti egyetemi hallgató Erdély ma
gyar közönsége előtt vagy éppen Budapesten magyarul szólalt
meg, lelki barátiénak nevezte Kurkó Gyárfást, a "székely góbét", és
a határok létesítéséről. a nemzeti szabadságjogok kiszélesítéséről

biztosította a kényszerűen hiszékeny magyarságot. Arra már nem
szívesen emlékezett, hogy 1924-ben Erdély minisztereként a pa
rasztgyilkos Averescu-kormányban elől járt saját iskolájának elvé
telében. Baréíját, Kurkót, a Magyar Népi Szövetség elnökét pedig
az ő miniszterelnöksége idején csukták börtönbe, tizenhat hosszú
esztendőre, és az ország első hivatalnoka nem akarta vagy nem
tudta megmenteni, pedig nyilván tisztában volt az ártatlanságával.

Márton Áron furfangos letart6ztatásakor is Grozát használta
fel a bukaresti hatalom. 1949. június 20-án telefonon értesítést ka
pott a püspök, hogy dr. Petru Groza kihallgatáson kívánja fogad
ni, a katolikus egyház jogállásával kapcsolatos kérdéseket szeret
né vele megvitatni. Romániában akkor már törvényen kívül he
lyezték a görög katolikus egyházat, és a román állam felmondta
a konkordátumot a Vatikánnal. Nyilvánval6 volt, hogy a fehérvá
ri püspök minden alkalmat megragad, ha segíthet egyházán vagy
a görög katolikusokon. Csakhogy a bukaresti meghívás puszta
csel volt, útközben az államvédelmisek nagyobb feltűnés nélkül
elrabolták a püspököt. A miniszterelnök nem tudta, hogy az ó ne
vében csalták tőrbe az erdélyi magyar katolikusok megbecsült
püspökét? Nem is szólva arról, hogy a parlament által "megvá
lasztott" miniszterelnöknek őrködnie kellett volna az Alkotmány
betartása, ilyenképpen Márton Áron személyes biztonsága fölött.
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Akatolikus egyhiz
hátrányos helyzete

Erőszakos térfté8ek

KIsebbségi sorsban a
népcsoportok és az

egyházak szorosabban
összefonódnak

A Magyar Népi
Szövetség

megalakul'sa

Románia alkohnánya, az 1923-as, az 1948-as és az 1%5-ös elvi
leg azonos jogokat biztosított valamennyi elismert felekezetnek.
Az ortodox vallás azonban mindig kivételezett helyzetű volt. Kü
lönösen hátrányos helyzetben volt a római katolikus egyház, mí
vel Róma szupremációja alapján egyszerűen "kívülről" irányított
"kémfelekezetnek" volt kikiáltva.

Nagy sajtónyilvánosságot kapott, ha Nikodém pátriárka
Moszkvába utazott, noha a két egyház - az orosz és a román 
között nincs függőségi viszony. Ezzel szemben a romániai katoli
kus püspökök nem jelenhettek meg az egyház feje, a római pápa
előtt ad limina látogatásokon.

Az ortodoxok igyekeztek meghálálni a kívételezést, Szomorú
emlék, hogy amikor a párt és a kormányzat keményebben lépett
fel a magyarság, a magyar felekezetek ellen, akkor az ortodox ér
sekségek, a temesvári és a nagyszebeni jelentettek meg elsőnek

nyíltan magyare11enes kiadványokat. Ezután követték őket az
"állami" kiadványok, olyan írói pamflettek, mint Ion Lancranjan
hírhedett könyve Erdélyről.

Erdély magyar egyházai soha nem éltek hasonló vádaskodás
sal. A két háború között a római katolikus, a református, az uni
tárius és az evangélikus egyházak nagy önfegyelemmel igyekez
tek védelmezni híveiket az erőszakos térítésekkel szemben. Ez
egyben nemzeti renegálást is jelentett, mert aki ortodox hitre "tért
át" - noha egy szót sem tudott románul - automatikusan ro
mánnak számított azután. A hatóságok és az ortodox papok a
csábítás és a kényszerítés minden eszközét felhasználták. Jogtalan
nyugdíjat folyósítottak a sokgyermekes, áttért családfőknek, sok
szoros adóval sújtották azokat, akik ragaszkodtak hitükhöz. Tíz
ezerszámra szereztek így új "híveket". Szomorú ilyen szempont
ból átnézni az 194O-es székelyföldi egyházi anyakönyveket: az
erőszakkal vagy csábítással "románná lettek" a bécsi döntés után
majdnem mind visszatértek eredeti vallásukra, és ekkor látszott
meg, hogy milyen sokan voltak!

Az utolsó nagy "áttérési hullám" 1944 őszén érte el a Székely
földet. Az oroszok nyomában érkező román megszállók ezrével
hurcolták el a földvári (Brassó megye) fogolytáborba a katonakö
teles magyar férfiakat, és csak úgy engedték szabadon őket, ha
nyilatkozatot írtak alá, hogy ők és családtagjaik áttérnek az orto
dox hitre. Ezrek tagadták meg a renegálást, inkább a biztos halált
választották (tífusz, kínzások, hideg, éhezés). Kisebbségi sorsban
a népcsoportok és az egyházak szorosabban összefonódnak, mint
bármilyen más történelmi helyzetben. Ez mondható el a "Groza
korszakról" is.

Amikor a magát "nemzetiségi anyaszervezetnek" minősítő Ma
gyar Népi Szövetség 1944 októberében Brassóban megalakult, az
eseményt "előkészítő" kiáltvány még egyszerűen nem vett tudo
mást az egyházak szerepéről az erdélyi magyarság életében. Ro-
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1Szemlér Ferenc: Harc
szélmalmokkaJ.

Bukarest. 1979.

Teljes egyenjogúságot
a magyar egyházak

számára

Az. anyanyelvi oktatás,
a felekezeti Iskolák

nemzetment6 szerepe

mán aktivista ugyan nem szerepelt a kiáltvány aláírói között, de
Szemlér Ferenc költő visszaemlékezéséből tudjuk, hogy az egész
szervezkedés mögött a Román Kommunista Párt Brassó tartomá
nyi titkára állt, az a Vincze János, aki később ezen a néven buda
pesti román nagykövet, majd Ion Vinteként román helyettes be
lügyminiszter, hogy megint Vincze János néven a "Magyar Nem
zetiségű Román Dolgozók tanácsának" alelnökeként fejezze be
politikai pályafutását 1989 decemberében.'

"A magyar egyházak szabadon múködhessenek" - ez áll a
követelések élén. A kongresszus teljes egyenjogúságot kívánt a ro
mániai magyar egyházak számára. Szűnjön meg a "kisebbségi
egyház" fogalma! A magyar papok ugyanolyan állami segélyben
részesüljenek, mint a románok. "Az egyházak intézményei: kolos
torok, felekezeti iskolák egyenlő állami támogatást kapjanak a ro
mán egyházak hasonló intézményeivel."

E követelések döntő többsége soha nem valósult meg, de a
kongresszus határozatai igyekeztek széles kapukat nyitni az egy
házak felé, nyilván azzal a céllal is, hogy ezeken a kapukon át a
magyar hívők tömegei beáramoljanak a Magyar Népi Szövet
ségbe.

Egyetlen olyan magyar közéleti tekintély maradt Erdélyben,
akit nem érhetett semmilyen vád, nem illethetett más, mint tiszte
let: Gyulafehérvár püspöke. Márton Áronra, hajdani főpap-had
vezérek kései utódj ára a történelem azt a kötelességet rótta, hogy
egyházépítő munkája mellett a nemzeti megmaradás békés küz
delmét irányítsa Erdélyben. A magyar egyetemi ifjúság népszerű

hitszónoka Kolozsvárott, 1933-tól ugyanott - György Lajos pro
fesszorral együtt - az Erdélyi Iskola című folyóirat szerkesztője.

Minden adódó alkalommal hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás, a
felekezeti iskolák nemzetmentő szerepét a kisebbségi életben. An
tonescu diktatúrája idején megakadályozta, hogy az erdélyi római
katolikus iskolák - a bánságiakhoz hasonlóan - hitlerista irá
nyítás alá kerüljenek. 1944 pünkösdjén nagy visszhangot keltő

szentbeszédben tiltakozott Kolozsvárott a zsidók üldözése ellen,
és követelte a deportálások azonnali leállitását. A Magyar Népkö
zösség vezetőségében Dél-Erdélyben szorgalmazta a közeledést a
román demokratikus erőkhöz. Mikor 1944 nyarán a Népközösség
vezetői a háborús veszélyre hivatkozva vonakodtak összegyűlni,

Márton Áron éles hangon ítélte el őket. A püspöknek minden
kockázatot vállalnia kellett. Márton Áron közéleti küzdelme sze
rencsésen találkozott Kurkó Gyárfás brassói kisiparos felfogásá
val. A MNSZ-elnök, Kurkó erkölcsi támaszra és tanácsadóra talált
a püspökben, Márton Áron pedig - egy ideig - szövetségest a
magyar népállomány megmentésében, a magyar nép kollektív
búnösségét hangoztató román vádak kivédésében, a magyar isko
lák és művelödési intézmények továbbélésének biztosításában.
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Graza kormánya
gátolta a magyar

egyetem és Iskolák
működését

Márton Áron beszéde

A január 28-1
memorandum

Egy-egy püspöki nyilatkozat a Bolyai Egyetem, az anyanyelvű

iskolahálózat mellett, megmozgatta az egész erdélyi magyarságot.
Tévhitként ívódott be a magyar közvéleménybe, hogy a Bolyai
Egyetemet a Groza-kormány hozta létre. Egyszeruen kénytelen
volt jóváhagyni azt, aminek a felszámolásához - az akkori törté
nelmi körülmények között - nem volt lehetősége. A magyar
egyetemi tanárok 1944 októberében, Kolozsvár elfoglalásakor
többségükben a helyükön maradtak, a megszálló szovjet parancs
nokság állásponíja szerint pedig minden ott folytatódott, ahol a
háború félbeszakította.

Groza kormánya nemhogy segítette volna, hanem évekig gá
tolta a magyar egyetem és iskolák működését. Az állami költség
vetés egyszeruen nem irányzott elő elegendő pénzt számukra. A
Bolyai Egyetem vezető tanácsa 1946. január 17-én drámai hangú
felhívásban közölte: "A professzorok és az egyetem más alkalma
zottai hónapok óta a legsúlyosabb nélkülözések közt végzik a
szervezés áldozatos munkáját." A felhívás így fejeződött be: "Há
lásan mondunk köszönetet Márton Áron római katolikus püspök
nek, aki gyorssegély alakjában hárommillió lejes adományával el
sőnek járult hozzá az egyetemi és közművelődési célokat szolgáló
Petőfi-alap felállításához." Márton Áron püspök és az erdélyi ma
gyar protestáns egyházi vezetők magatartása ambivalens volt. A
nemzetiségi anyaszervezet kezdeményezéseinek egy részét - f6
leg az oktatás és a nemzeti kultúra védelmét - támogatták, má
sik részét, amelyet a román nacionalizmus szolgálatában állóknak
ítéltek meg, ellenezték és elvetették. 1945 novemberében a MNSZ
vezető testülete, nyílt román nyomásra, amelynek egyik megteste
sítője éppen Petru Groza volt, Marosvásárhelyen kiáltványt foga
dott el, amely lényegében Erdélynek Romániához csatolása mel
lett foglalt állást. Márton Áron ezt szerencsétlen lépésnek tartotta,
és a következő év pünkösdjén, a csíksomlyói búcsúsokhoz inté
zett beszédében így felelt a MNSZ kiáltványára: "Szabad ember
hez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Is
tenadta jogunk van. Kicsiny nép vagyunk, de kicsinységünk elle
nére is tartós békére vágyakozunk, és az új rend felépítésére ké
szülő népek családjának hasznos tagjai kívánunk lenni." Közös
nyilatkozat is született ebben a szellemben. Márton Áronnal
együtt aláírta Vásárhelyi János református püspök, Korparich
Ede, a "Hangya" szövetkezeti hálózat elnöke, Lakatos István, a
Romániai Szociáldemokrata Párt magyar tagozatának vezetője és
dr. Szász Pál, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke.

Több ízben kifogásolta Márton Áron azt is, hogy a Magyar Né
pi Szövetség egyoldalúan kormánypárti, noha az erdélyi magyar
ságot súlyos sérelmek érik a Groza-kabinet részéről (magyarok
földjeinek, házainak "idegen javakként" való elkobzása, elár
verezése, hátrányos megkülönböztetésük a bécsi döntés után vég
bement magyar-román ingatlancserék "visszaperlésekor", a ma-
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ElszigeteInI és
lejáratnl a püspököt, a

katolikus
értelmiségieket

Trianon után
átrajzol6dtak a

frontvonalak

gyarokat sújtó méltánytalan adóztatás stb). Gyulafehérvár püspö
ke súlyos fenntartásait nyíltan közölte Groza kormányfővel. 1946.
január 28-i részletes memoranduma így sommázott: "A román
fennhatóság alatt élő magyarság helyzete nem felel meg azoknak
a nagy erkölcsi követelményeknek, melyeket az Egyesült Nemze
tek Alapokmánya a békés együttélés rendezőelveként megjelölt."

Mindezek ellenére az erdélyi magyar egyházak támogatták a
Magyar Népi Szövetséget az 1946. november 19-i parlamenti vá
lasztásokon. Az önálló magyar listán mind a három nagy erdélyi
magyar felekezet jelölteket állított. Valamennyiüket beválasztották
a bukaresti parlamentbe, de az alig másfél esztendőre zsugorított
ciklus alatt érdemi tevékenységre nem nagyon nyílott lehetöségük,

Az 1946-os csíksomlyói búcsú után megkezdődika "bizalmas"
bujtogatás a katolikusok ellen. Néhol kívülről próbálnak gyűlöl

ködést szítani a különbözö felekezetek között, ezzel a példás öku
menét szeretnék megbontani.

Más, "rejtett" módszert használtak fel arra, hogy az erdélyi
magyar egyházak, elsősorban a katolikusok és a Magyar Népi
Szövetség együttműködését megtörjék. Olyan furfangos tervet
eszeltek ki, amellyel a román nacionalisták három fontos céljukat
kívánták elérni. Szembeállítani a katolikus egyházat, illetve Már
ton Áront a Magyar Népi Szövetséggel, elszigetelni és lejáratni a
püspököt. a katolikus értelmiségieket, hogy ne akadályozhassák a
felekezeti iskolák tervezett államosítását, végül pedig belevemi a
félelmet az erdélyi magyarokba, hogy ne merészeljenek tovább is
kapcsolatokat fenntartani az anyaországgal.

Erdély történetében nem először szigetelődött el a római kato
likus egyház, miként a protestáns egyházak is hasonló helyzetbe
kerültek. Hajdani századokban felekezeti küzdelmek állítottak
szembe magyart a magyarral, egyazon Krisztus-hit nevében. Tria
non után azonban a keleti magyarságban átrajzolódtak a frontvo
nalak. A magyar egyházak mindegyikének élet-halál harcot kellett
vívnia a román nacionalista, beolvasztó államhatalommal és 
sajnos - a mohön hódító másik nagy keresztény egyházzal, az
államvallássá nyilvánított ortodoxiával. Római katolikusok, refor
mátusok, unitáriusok és evangélikusok sorsszerűert közeledtek
egymáshoz, társadalmi, kulturális téren, főleg pedig az anyanyel
vű oktatás, a nemzeti nyelv védelmében.

Nyomban a trianoni elszakítás után példás felekezeti összefo
gás hozott létre főiskolai kísérleteket Kolozsvárott. Nagy Károly
református püspök a kolozsvári teológia mellett szervezett tanár
képző intézetet, nyilván minden felekezet diákjai számára. Majd
Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári római katolikus püspök a
kolozsvári Marianum keretében hozott létre polgári iskolai tanár
képzó főiskolát, hároméves oktatási időtartammal, a nyelv- és tör
ténettudomány, a földrajz, természetrajz, vegytan, illetve a meny
nyiségtan, természettan jövendő tanárainak képzésére. A bukares-
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2 Antal Árpád: György
Lajos életmOve.

Kolozsvár, 1992.

JóPásztor misszió

Márton Áron
bérmakÖfútjal

A cselekvő magyar
ökumené

ti oktatásügyi mínisztérium még a húszas évek elején mind a két
főiskolaalapító kísérletet megfojtotta.2

E kudarcok ellenére, vagy éppen ezek okán is, még inkább
megtartó történelmi tapasztalattá vált a kisebbségi magyar egyhá
zak összefogásának szükségessége, amely 1944 után - ama
"Groza-korszakban" is - létfeltétele a puszta megmaradásnak.
Kiterjed a testvéri kéznyújtás egymás felé a magyar keresztények
és zsidók között. A Népi Egység 1945. augusztus 15-én arról ír,
hogy a református egyház Jó Pásztor missziója, amely 1942 óta a
zsidók közötti lelki, szociális és karitatív szolgálatot végzi, a többi
magyar egyház bevonásával gondoskodni kíván a depor
tálásokból hazatérő zsidó fiatalokról.

Márton Áron bérmakörútiaí a Székelyföldön nemcsak a római
katolikusok, de minden magyar ünnepének számítottak. A püs
pök megköveteli, hogy a bérmálkozó fiatalok székely népviselet
be öltözzenek. Nem népies külsöség ez, hanem a szülöföldhöz, a
székely hagyományokhoz kötődés ébren tartása. A somlyói búcsú
azokban az időkben vált az egész székelység és a moldvai csán
gók igazi nemzeti ünnepévé. Gyakran találkoztam itt a diktatúra
idején háromszéki protestánsokkal is - ismertem őket személye
sen -, és megkérdeztem tőlük: "TI itt? Hiszen reformátusok
vagytok." Igen, itt, felelték, mert ez már nemcsak a katolikusoké,
ez székely búcsú is. Mikor bebörtönzése előtt Márton Áron utol
jára vehetett részt a csíksomlyói búcsún, a gyimesi völgyből lóhá
ton vonult végig a falvakon, s a székely legények úgy fogták kö
rül püspöküket, mint győztes hadvezért a testőrei.

Erdélyben, a tolerancia hagyomáyos földjén született meg elő

ször a cselekvő magyar ökumené. Még akkor is így van ez, és ak
kor is történelmi példa, ha ama bizonyos tolerancia egy adott
korszakban a katolikusok ellenében érvényesült.

Mostanság olyan társadalmi igény az erdélyi ökumené, hogy
ki se lehetne térni előle. Nemcsak annyiból áll, hogy évente egy
szer vagy többször katolikus és protestáns papok egymás templo
mában szolgálnak. Állandó testvéri odafigyelés és segélynyújtás
váltotta fel - ez a döntő vonás, ha nem is mindenütt - a fele
kezeti rivalizálást. Az élet követeli így. És a nemzeti megmaradás
népi, össztársadalmi józansága válaszol az egyházak felelősség

vállalására.
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