
MÁRTON ÁRON LEVELEI

Az elmúlt esztendőben emlékez tünk meg a
szentéletű püspök, Márton Áron szüle
tésének 100. év ford ulójáró l. E felkutatott do
kume ntum közread ásával nemcsa k a forrá
sok szerény növekedését kívánjuk seg íteni.
Márton Áro n levelének csaknem minden so ra
a nyájáért aggódó, azt sze retve pasztoráló
pü spök tanúságtétele.

A főpásztor ezt a levelét az akk ori minisz
terelnöknek, Bárdossy Lászlónak írta . A püs
pöki címer és felirata Márton Áron hitvallása
axiómájá na k tekinthető. Vencze l József olva
sa tában: "do mbo k fölött örökzö ld fenyő

eme lkedi k, ez az egyenes t magasba növő jel
képes fa, mely a kopár szi klán mostoha idők

köz t is görcsös kap aszkodással tartja magát.
Alája három szó íratott : Non recuso laborem,
azaz Nem térek ki a munka ef81.,,2A nap és a
hold a csíki címer attrib útuma .'

A levélben emlí tett bukovinai csángó k
azo k a szé kelyek, akik Bukovi ná t 1777-86 kö
zött nép esítették be. Öket telepítették át 1941
ben Bácskába, majd onna n kellett a világh á
ború végé n menekülniük; elsősorban Tolna
megye kiürített német falvaiba települtek. A
püsp ök mint jó pásztor az áttelepítésre kerülő

falvak nép ének tovább i sorsás ról is gondos
kod ik, amikor kéri, hogy az "ne szórassé k
szé t" . Amiko r levelében a .rnegfigyelök"-re
hivatkozik, minden bizonnyal arra utal, hogy
konzultált Dom okos Pál Péterrel, aki ekkor az
erdé lyi római katolikus püsp ökség tanfelü
gyelője vo lt. Erd ély nép ének nag y tudósa
visszaemlékezésében megemlíti , hogy a ko
lozsvári konzul üzenete után , amely sze rint a
hazatelep ítéssel kap csolatban a bukaresti
nagykövetségen új á llást kell elfoglalnia,
konzultált Márton Áronnal, "aki azt mondot
ta, hogy itt nincs mit gondolkodni, menni

kell!,,4 Domokos Pál Péter rövid tevékenység
után végü l is azért nem vállalt szerepet az átte
lepítésben, mert látta, hogy ezt a feladatot kö
rültekintően, tehát időigényesen lehet csak
mind enki számára megoldani, amihez az akko
ri had i helyzet egyáltalán nem volt kedvező.

Az utókor szá má ra talán megnyugtat ó az
a tény, ami a bukovin aiak 1996. évi lengyel
országi találkozóján elhangzott: "a ma Tolna
megyében élő bukovinai székelyeket Rudolf
Lász ló bátaszéki és Höflerné Kelemen Anna
bonyhádi lakosok képviselték és adták hírül,
hogy Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts, Fo
gadjisten és Józseffalva bukovinai faluból szár
mazó magyarok hosszú évtizedek után is meg
tartották régi kultúrájuk fontos elemeit, ápo lják
a hagyományukat, és továbbadják az értékeket
a más körülmények között élő ut ódoknak ."

Márton Áron levelében említés t tesz a ha
dikfalvi főesperes plébán osról. Sebestyén An
tal minden bizonnyal a híveivel tartott , mivel
neve nem szerepe l abb an a mold vai magyar
katolikusok további lelki gondozásával fog
lalkozó feljegyzésben, amely tartalmazta a
Bukovinában maradt, magyarul tudó lelké
szek nevét. Ezt a feljegyzést nyújtotta át a Va
tikánban ifj. Parcher Félix követ ségi titkár,
ide iglenes ügyvivő, 1941 júliusában Maglione
bíboros állam ti tká rnak."

A főpásztor dokumentumértékű levelét
1941 májusában vetette papírra. Csaknem
napra pontosan akkor mondja majd el Erd ély
pü sp öke híres sze ntbeszédé t a kolozsvári
Szent Mihály-templomban, bírálva a vidé ki
zsidóság megkezdett deportálását. Ezekb en
az egy re inkább emb ert próbáló időkben is
Márton Áron minden cselekede tét az Evangé
lium szellem e hatotta át.
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Nagyméltóságú M iniszterelnök Úr,
Kegyelmes Uram!

Örömmel hallottam, hogy a bukovinai csán
gók sorsa kedvező és gyors elintézés előtt ál!.
Ma itt is megjelent néhány csáng ó-szülö,
hogyagimnáziumunkban tanuló 8 csángófi
út magával vigye.

Szabadjon az áttelepítéssel kapcsolatban
mély tisztelettel kérnem, méltóztassál úgy in
tézkedni, hogy az áttelepülő falvak népe ne
szórassék szét, hanem a falu lehetőleg együtt
maradjon s a falvak is egymás szo rn
szédságába kerüljenek az új helyen. A megfi
gyelők is mondják s magam is az itteni tele
peseknél az t tapasztaltam, hogy csak abban
az esetbe n fejlődésképesek, ha a telep népe az
együttélés és a természetes vérségi kapcsola
tok kötelékében megmarad .

Örömmel hallom a bölcs intézkedést, hogy
a papok marad ásra és a mold vai csángók
pásztorá lásá ra utasíttattak. Ha alka lma m nyí
lik, magam is kérn i fogo m a jasi püspök urat ,
hogy eze n a területen alkal mazza őket. A pa
poknak pedig üze ntem, s kér tem őket, hogy
vállalják örö mme l a további missziós mun
kát. A hadikfalvi főesperes-pl é b á nost, Sebes-

tyén Anta lt azonban - úgy gondo lom - jó
volna a híveivel vinni. A hetven év felé járó,
fehér hajú öreg úr, negyvennégy éven át be
csület tel teljesítette a kötelességét, atyja volt
az egész csángóte lepnek, ő gondoskodott pa 
pokról s a tehetségesebb gyerme kek nevelte
t és é r ő l . Nagy öröm és több évtizedes munk á
jának jutalma volna, ha most híveivel együtt
mehetne át a szabad hazába. Tőlem nem kért
ilyen irán yban közben-járást, de az t hiszem,
méltányos volna, s az új helyen, min t a csán
gók fia és régi vezetője, jó szolgálatot tehetne
mind a népnek, mind a telepek berendezésére
kiküldött közegeknek.

Enged d meg, hog y magas kinevezésedhez
és felelősségteljes hivatalaidhoz ez úton gra
tuláljak. A jó lsten adjon Neked, Kegyelm es
Uram, a súlyos terhek viseléséhez mindig
elégséges testi és lelki erő t, és a munkád at
áldja meg a kívá nt sikerrel minden vona tko
zásban.

Mély tisztelettel és igaz nagyrabecsüléssel
mind enk or készséges híved

Gyulafehéroár, 1941. május 12.

MÁ RTON ÁRON
(Országos Levéltár K. 58. 2941)
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Tisztelt Szerkesztőség!

A Vigilia ezi dei 4. szá má t bön gészve rátalál
tam Németh Lász ló: VI. Pál és Mindszenty bí
boros cím ű cikkére.

Érdekl ődéssel olvastam, hiszen a bécsi
Pázmán eumban va ló tartózkodása idején kö
ze lében voltam. Éppen ezé rt jutott esze mbe
1973 júniusa, amikor Carlo Bayer prelátus úr
(ő volt az Europa ischer Hilfsfondsn ak, az
Osztrák és Német Püspöki Kar segélysze rve
zeténe k első vezetője) hazajött Róm ából, és
közölte velem: eldöntött tén y Mind szen ty bí
boros ú r elmozdítása az esztergo mi székb ő l .

Jó lenne, ha erre el ő k ész íten ém.

Kellemetlen felad at, hiszen ismertem a bí
boros úr beá llíto ttságát ebben a kérdés ben.
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Mégis, hogy elege t tegyek a kívánalomnak,
vettem egy csoko r piros rózsá t, és megjelen
tem a Pázmáneum rektori lakásában.

Elmondtam jövetelem célját. 'Bíboros úr
meghallgatta, majd néhány érdeklődő rnon
dat után, milyen a helyzet Magyarország on ,
visszatért az általam közölt hírre, és a követ
kezőket mondta.

"Amikor Rómát elhagytam, a Szentatya
sze mélyesen mondta: Amíg én vagyok a pá
pa, Maga marad Esztergo m érseke . Kérem ez t
közölni Bayer prelát us úrral is, és nyu gtassa
meg, hogy ez a veszé ly enge m nem fenyeget.
És köszönöm szé pen üzenetét és gondos ko
dását."

VALENTINY GÉZA


