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Csodát tett Márton Áron
Felgyógyult sérüléséből egy segédlelkész, miután a püspökhöz imádkoztak érte
• Egy súlyos balesetet
szenvedő, majd cso-
dával határos módon
felépülő segédlelkész
történetét dokumentál-
ta Darvas-Kozma József
csíkszeredai címzetes
esperes a Márton Áron
a mi „szent” püspökünk
–Napló egy csodáról
című könyvében. A ki-
advány, amelyet először
hétfőn mutattak be a
csíkszeredai Millenniu-
mi-templomban, hozzá-
járulhat az erdélyi nagy-
nevű püspök boldoggá
avatási eljárásának
elkezdéséhez.

B A R A B Á S  H A J N A L

Tíz évvel ezelőtt Mihai Zoltán 
Lajos, az akkor 26 éves csíksze-
redai segédlelkész súlyos köz-

úti balesetet szenvedett Csíkszereda 
közelében, Csibánál, és a helyszínen 
kétszer kellett újraéleszteni. Többek 
között traumás agysérüléssel, több-
szörös agyi zúzódásokkal, kómás 
állapotban, és nyílt lábtöréssel szál-
lították a csíkszeredai kórházba, ahol 
az orvosok a marosvásárhelyi szakor-
vosokkal együtt értékelték ki a kom-
putertomográfi ás (CT) vizsgálat ered-
ményeit. „Az egyik marosvásárhelyi 
orvos az eredmények láttán ennyit 
mondott: Meghalni ne hozzák ide!” 
– osztotta meg Darvas Kozma József
csíkszeredai esperes-plébános, aki a
súlyosan sérült, majd csoda folytán
felépülő segédlelkész esetét a Márton
Áron a mi „szent” püspökünk – Napló 
egy csodáról című könyvében doku-
mentálta. A fi atal papról ugyanis a ro-
mániai orvosok lemondtak, és anna k
ellenére, hogy úgy látták 1 százalék-
nyi esélye van a túlélésre, egy buda-
pesti kórházba szállították. „Gyulafe-
hérváron az erdélyi Római Katolikus
Püspökség 1000 éves fennállását
ünnepeltük számos külföldi és hazai
vendég jelenlétében. Ekkor többek kö-
zött Magyarország romániai nagykö-
vetéhez, dr. Füzes Oszkárhoz fordul-
tunk, valamint az orvosok segítségét
is kértük, hiszen nekünk többet ér az,
hogy egy papot megmentsünk, mint
egy székesegyház építése” – fogalma-
zott a szerző. Hozzátette, segítségké-
résük eredménnyel járt, megszületett
a döntés, így a sérültet helikopterrel
Budapestre szállították az Országos
Baleseti és Sürgősségi Intézetbe. Há-
rom hétig élet-halál között lebegett,

műtéteken esett át, majd csodával ha-
táros módon lassan mégis felépült. „A 
tisztelendő úr egyébként öt hónapra 
született, és mégis életben maradt, és 
a balesetekor is új életet kapott, pedig 
a szakorvosok azt mondták, életben 
maradására nincsen remény” – je-
gyezte meg az esperes.

Imahadjárat életéért

„November végén került ki a kórház-
ból, meglátogatott engem és Már-
ton Áron püspök sírjához is elment 
Gyulafehérvárra hálát adni. Ugyanis 
szülei Márton Áron püspök közbenjá-
rását kérték a gyógyulásához, még a 
püspök képmását is a betegágya fölé 
helyezték” – mondta Darvas Kozma 
József. Hozzátette, hogy ugyanakkor 
nemcsak a szülők és a hozzátarto-
zók, hanem a csíkszeredai plébánia 
is „imahadjáratot” indított a Csip-
kebokor levelezőlistán a püspökhöz 
fohászkodva égi közbenjárásért. „Az 
egyházi berkekben jártas emberek 
levelezőlistájának tagjai közül több 
mint 300-an kapcsolódtak be az imád-
kozásba, sokan külföldről is, például 
Magyarországról, a Fülöp-szigetekről 
Manilából, Rómából, és Svédország-
ból” – sorolta. Miután a segédlelkész 
meggyógyult és rehabilitációs kezelé-
sét befejezték, a csíkszeredai plébános 
az összes orvosi dokumentumát ösz-
szegyűjtötte és mindmáig megőrizte.

Eljárás a boldoggá avatáshoz

Mihai Zoltán Lajos ma a gyergyószent-
miklósi Árpád-házi Szent Erzsébet 
Otthon lelkiigazgatójaként tevékeny-

kedik. Gyógyulásának történetét Dar-
vas-Kozma József naplózta, a könyv 
kiadását pedig a magyar kormány tá-
mogatta. Ezt egy kéréssel együtt felter-
jesztik a Főegyházmegyei Hatósághoz 
Márton Áron püspök boldoggá avatási 
eljárásával megbízott hazai posztulá-
tornak. „A boldoggá avatáshoz szük-
séges legalább egy csodának a meg-
léte. A könyvet ezért adtuk ki, és ezért 
is van benne a címében, hogy napló 
egy csodáról. Reméljük, ez hozzájárul 
a számunkra szent püspök ügyéhez, 
boldoggá avatásához” – emelte ki Dar-
vas-Kozma József. A kiadványt először 
hétfőn mutatták be a csíkszeredai Mil-
lenniumi templomban, amelyen jelen 
volt Mihai Zoltán Lajos is. A kiadványt 
ma Gyergyószentmiklóson ismertetik.

Isteni csoda történt

„2009. szeptember 27-én, vasárnap 
délután 6 órakor fi gyelmetlenségem 
következtében majdnem életemmel 
fi zettem. Azzal sok kellemetlenséget 
okoztam embertársaimnak, csalá-
domnak, munkatársaknak és az or-
vostársadalomnak. Istennek dicső-
ség és hála, hogy a balesetet követően 
mindenki mellém állt erős hittel, se-
gítőkészséggel és Isten Szolgája Már-
ton Áron püspök atya közbenjárását 
kérték életben maradásomért és fel-
gyógyulásomért. Köszönöm minden-
kinek az értem végzett imádságokat, 
mert az isteni csoda megtörtént: élek 
és meggyógyultam” – fogalmazott 
az egykoron balesetet szenvedett Mi-
hai Zoltán Lajos. Hozzátette, balesete 
után minden napja ajándék, hogy jó 
legyen és jót tegyen.

Márton Áron püspök közbenjárásáért imádkoztak csodáért. Könyvben írták 
meg a balesetet szenvedett segédlelkész gyógyulását
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