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Nem dőlt le az Egyeskő
Üvegfestmény Márton Áron püspökről

1. A negyvenes szám a teljessé-
get jelenti. Majdnem fél évszázad. 
Az ószövetségi Biblia is tele van 
40-es utalásokkal (negyven nap, 
negyven év; vízözön, pusztai ván-
dorlás, Illés menekülése stb.), de az 
Úr Jézus életében is fontos szerepet 
játszik (negyven nap a pusztában 
készül, majd megkísérti a sátán, 
még negyvenéves sem vagy és lát-
tad az Istent – kérdik tőle a farize-
usok…, feltámadása után a negy-
venedik nap jelenik meg utoljára 
tanítványainak, majd felemelkedik 
a mennybe... stb.). A negyven év 
már életünkben is egyfajta érett-
séget, felnőttséget jelent. Ilyenkor 
van ereje teljében az érett férfi , már 
családot alapított, megtalálta szá-
mításait a munka mezején, ilyenkor 
már építkezik, alkot. Történelmi 
szempontból is fontos távlat. Már 
van rálátásunk a múltra, az ösz-
szefüggésekre, még élnek az adat-
közlők, és kellő tárgyilagossággal 
lehet megítélni egy-egy eseményt.

2. Márton Áron püspök úr negy-
ven éve hunyt el. Érdekes a négyes 

és a nyolcas szám jelenléte 
életrajzi adataiban. 1896-
ban született. 1980 szept. 
29-én, reggel háromnegyed 
kilenckor hunyt el. 84 éves 
volt, 40 évig vezette az erdé-

lyi katolikus püspökséget. 
Négyszer adta be lemondását a 

Szentszéknél, de csak negyedikre, 
1980 tavaszán fogadták el. 

3. Püspöksége idején mindössze 
két templomot szentelt: 1949-ben 
a csíkpálfalvit, majd 1972-ben a 
marosvásárhelyi Ady-negyedben, 
miután a főtéri Barátok templomát 
lebontották.

4. 1968-ban az akkori kommu-
nista hatalom Marosvásárhelyen 
kinézte magának a ferences temp-
lomot és udvarát. Ajánlatot is tett a 
nagy püspöknek egy cserére. Ezzel 
kapcsolatban Márton Áron püspök 
ezt írta Benkő János Maros megyei 

elnöknek: „Az ajánlat komoly meg-
fontolás elé állított minket… […] 
Három templomunk közül, szerény 
külseje ellenére, a ferences temp-
lom volt talán a leglátogatottabb. 

Híveink szerették és ragaszkodtak 
hozzá. De azt is tudtuk, hogy az új 
városnegyedben is híveink vannak, 
és évről évre még többen lesznek, 
mi pedig a saját erőnkből számukra 
templomot építeni belátható időn 
belül nem tudunk… […] Hangsú-
lyozni akarom, hogy szabadon ha-
tároztunk, a hatóság részéről nem 
voltunk kitéve semmiféle nyomás-
nak… […] Mindazt, amit fentebb 
mondok, a templom szentelése előtt 
külön levélben a marosvásárhelyi 
hívek tudomására hoztam, s a temp-
lom szentelése alkalmával magam 
is megismételtem az egybegyűlt 
közönség előtt.” (669/1973 sz. levél, 
plébániai irattár). Ez így is történt 

sőt 1972. május 5-én a püspök azzal 
a meghagyással fordul Léstyán Fe-
renc marosvásárhelyi plébánoshoz, 
hogy a hatóságot emlékeztesse: a 
templom lebontásához csak 1972. 

május 29-ei kezdettel járul hozzá. 
Vagyis: „Szükségesnek látjuk, hogy 
az új templomot az egyház előírásá-
nak megfelelően előbb ünnepélye-
sen felszenteljük és rendeltetésének 
átadjuk, híveink megnyugtatása 
érdekében is. Nem volna tehát kívá-
natos a lebontást előbb megkezde-
ni…” (Áron püspök levele a maros-
vásárhelyi plébániának, 2329/1971 
– Irattár). Egyszer látni akarta, 
hogy az elvtársak állják-e a szavu-
kat. Még februárban (1972. február 

26-án kelt levél, 605/1972, plébáni-
ai irattár) pedig a híveknek szánt 
közlésre többek között a következő-
ket írta: „Nem szoktunk lemondani 
templomról, sem színházért, sem 
megfélemlítés hatása alatt. A ma-
rosvásárhelyi ferences templomról 
sem mondottunk le, nem adtuk el és 
nem adtuk fel, hanem felelősségünk 
tudatában, józan megfontolás után, 
sürgető lelkipásztori érdekből, meg-
egyezve a Hatósággal, áthelyeztük 
a város olyan részébe, ahol arra 
nagyobb szükség van… […] Magyar 
érték marad és lesz, ott is, ahol van, 
ha az új templomot a hívek, vallási 
igényeik kielégítése céljából birtok-
ba veszik és használják…” 1972. má-
jus 28-án a templomszentelést maga 
Márton Áron püspök vezette, és ki-
hangsúlyozta, miért döntött így. Az-
nap délután Jakab Antal segédpüs-
pök 10 gyermeket keresztelt az új 
templomban. És aznap született egy 
gyermek is az egyházközségben. 

5. Halálának 40. évfordulóján az 
Ady-negyedi Szent Imre-templom 
közössége egy magyar értékkel gaz-
dagodik, egy üvegfestménnyel tisz-
teleg a nagy emberkatedrális előtt. 
Ez az egyetlen Márton Áron püs-
pököt ábrázoló, ember nagyságú 
üvegfestmény Erdélyben, egy olyan 
templomban, amelyet ő maga szen-
telt fel… A Munkás moziból átalakí-
tott templom egyik ablaka ugyanis 
eddig „vakablak” volt, egy egyszínű 
sárga üveg engedett be némi fényt 
a szentélybe. Mostantól – hála a jó 
szándékú, adakozó híveknek, Eg-
ri István kolozsvári festőművész, 
restaurátor, dizájner lelkiismeretes 
és ihletett munkájának – elkészült 
a sugárzó színektől tobzódó vitrálé, 
amelyen Isten napja ragyogóvá teszi 
Márton Áron püspökünk alakját. 
A szimbólumok: pásztorbot, hegy, 
templom, címer, angyalok – ön-
magukért beszélnek, és a mennyei 
dicsőség felé vonzanak mindenkit, 
aki erre a képre föltekint. Ezzel is él-
tetjük emlékét, továbbadjuk öröksé-
gét, és elősegítjük szentté avatását.

6. Márton Áron püspök, amikor 
Ágoston testvérét temette otthon, 
Csíkszentdomokoson, a szertar-
tás előtt felsóhajtott, és valakinek 
ezt mondta: „A múlt héten láttam 
álmomban, hogy az Egyeskő le-
dőlt…”(https://szekelyhon.ro/ak-
tualis/negy-evtizede-kisertek-utol-
so-utjara-marton-aron-puspokot). 
Prófétai szavak. Imádkozzunk égi 
közbenjárásáért, hogy Isten adjon 
ilyen Egyeskő nagyságú prófétákat, 
világító tornyokat Erdély népének, 
egyházunknak, akiken – mint a fest-
ményen is – átsugárzik Isten szerete-
tének fénye, derűje, előretekintő-hí-
vó példája, bátor, gerinces alakja, 
akik mutatják az utat az égi haza 
felé. Hogy az Egyeskő ne omoljon le!

Sebestyén Péter

A marosvásárhelyi Szent 
Imre-templomban található 
üvegfestmény 

▴  F O T Ó :  S E B E S T Y É N  H U N O R

• A negyven évvel ezelőtt elhunyt Márton Áron püspökről készült üvegfestményt 
helyeznek el és áldanak meg a november 5-ei Szent Imre-búcsú alkalmával a 
marosvásárhelyi Szent Imre-templomban. A templomot a nagytiszteletű püspök 
szentelte fel. A festményt a tervek szerint Oláh Dénes Maros-Küküllői főesperes 
áldja meg. Az esemény előtt a templom plébánosa, Sebestyén Péter érdekes 
„számösszeállítást” készített. 

Ez az egyetlen Márton 
Áron püspököt ábrá-
zoló, ember nagyságú 
üvegfestmény Erdély-
ben, egy olyan temp-
lomban, amelyet ő 
maga szentelt fel… 

Korlátozások 
az adóosztályon
A járványhelyzetre való 
tekintettel, az alkalmazottak 
és az ügyfelek megbetegedé-
sének elkerülése érdekében a 
marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatalban korlátozzák a 
személyek belépését a helyi 
adóosztály pénztáraihoz. Ok-
tóber 22-étől a magánszemé-
lyek csak online előjegyzéssel 
mehetnek adót és illetéket 
fizetni. Időpontot lehet igé-
nyeli a városháza honlapján 
(www.tirgumures.ro), vagy 
telefonon a 0265-268-330-as 
szám 130-as mellékállomá-
sán. Jogi személyek esetében 
a helyi adóosztályra való 
belépést egyetlen személyre 
korlátozzák. 

Szünetel 
a sürgősségi ellátás
A Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház rövid 
közleményben tájékoztatja 
a térség lakosságát, hogy 
október 21-étől kezdődően két 
héten át szünetel a sürgős-
ségi fogászati tevékenység a 
kórház sürgősségi betegellátó 
egységében. A sürgősségi 
fogászati rendelő tevékenysé-
gét betegség miatt kénytelen 
felfüggeszteni a kórház. A két 
hét leteltével várhatóan ismét 
a megszokott rend szerint, ál-
landó ügyelettel tud működni a 
sürgősségi fogászati rendelő.

Közel ötezer 
új fertőzött
Rekordszámú, 4848 új koro-
navírusos esetet regisztráltak 
Romániában a szerdai össze-
sítés szerint. A koronavírus-
sal összefüggésbe hozható 
halálesetek száma 69-cel 
nőtt, míg jelenleg 766 páci-
enst kezelnek intenzív osz-
tályon. 37 025 tesztből 4848 

igazolt fertőzést mutattak ki 
a szerdai adatok szerint. Az 
új regisztrált koronavírus-fer-
tőzésekkel immár elérte a 191 
102-et a járvány kezdete óta 
azonosított megbetegedések 
száma az országban. Hargita 
megyében 97, Kovászna 
megyében 37, Maros megyé-
ben pedig 234 új fertőzéses 
esetet regisztráltak. A Straté-
giai Kommunikációs Csoport 
tájékoztatása szerint az ezer 
lakosra jutó igazolt fertőzé-
sek száma Hargita megyében 
2,78, Maros megyében 2,15, 
míg Kovászna megyében 1,66 
ezrelékesre emelkedett.

A Gyergyói Fotóklub 
tárlata
Ma 18 órától nyitják meg 
Csíkszeredában, a Megye-
háza Galériában a Gyergyói 
Fotóklub Absztrakt című 
kiállítását. A tárlat november 
11-éig látogatható. 
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