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Márton Áron 41 éve nincs 
közöttünk, de valójában 125 
éve itt van velünk, és marad is 
az idők végezetéig – hangzott 
el a püspök születésének 125. 
évfordulóján tartott megemlé-
kezésen Csíkszentdomokoson. 
A hétvégi ünnepség keretében 
megnyitották a településen fel-
épült Márton Áron Látogató- és 
Zarándokközpontot.

 » ISZLAI KATALIN

R engeteg érdeklődőt vonzott a 
Márton Áron püspök tisztele-
tére tizedik alkalommal szer-

vezett megemlékezés és egyházme-
gyei zarándoknap, amelyet napra 
pontosan a püspök születésének 125. 
évfordulóján tartottak szombaton a 
Hargita megyei Csíkszentdomoko-
son. A zarándoknap egyben a 2020 
decemberében elkezdődött, Márton 
Áron püspök boldoggá avatásáért 
végzett imakilenced záróeseménye 
volt. Az ünnepség a délelőtti órákban 
szentmisével kezdődött a helyi római 
katolikus templomban, amely kicsi-
nek bizonyult az összegyűlt ünneplők 
számához képest: a teljes egészében 
megtelt templom mellett a templom-
kertben elhelyezett két kivetítő előtt is 
rengetegen követték az eseményeket.

Keresztény emberként
Márton Áron szellemében
A megemlékezésen számos egyházi 
és világi elöljáró is jelen volt, többek 
között Kovács Gergely érsek, Kere-
kes László segédpüspök, Jakubinyi 
György nyugalmazott érsek, Tamás 
József nyugalmazott segédpüspök, 
Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
főosztályvezetője, Kelemen Hunor mi-
niszterelnök-helyettes, Tánczos Barna 
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter és Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke. A szent-
misét követően a templomban Marton 
József Márton Áron és Csíkszentdomo-
kos című előadását is meghallgathat-
ták az érdeklődők. Ezt követően a több 
száz ünneplő átvonult a 2016 és 2020 
között a magyar kormány, a csíkszent-
domokosi közbirtokosság és több jó-
akaratú személy munkájának, adomá-
nyának köszönhetően felépült Márton 
Áron Látogató- és Zarándokközpont-
hoz annak hivatalos megnyitójára. 
Karda Róbert polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket, köszönetet 
mondva mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a létesítmény megépítéséhez. 
„Nagyon remélem, hogy ez a központ 
minden idelátogatónak a hasznára 
lesz, mindenki lelkileg gazdagabban 
megy majd el innen. Székely népünk-
nek, magyar népünknek akkor lehet 
jövője, ha szülőföldünkön keresztény 
emberként Márton Áron szellemében 
élünk” – hangsúlyozta Csíkszentdo-
mokos polgármestere. Brendus Réka, 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályvezetője 
kiemelte, az egyetemes katolikus egy-
házban hatalmas emberi, szellemi és 
erkölcsi hagyatéka van Márton Áron-
nak, az erdélyi katolikus egyház pedig 
mind a mai napig, és ezután is ebből 
a hagyatékból táplálkozik. A püspök 
példája azért kiemelkedő, hogy meg 
tudta mutatni a világnak, hogy a va-
lódi értékek, a tényleges, igazi erköl-
csi tartás a legsötétebb időket is átéli. 
„Ma azért fontos ezt egyre nyomaté-
kosabban kimondani, mert meg kell 
tanítanunk az utánunk következő 
nemzedékeknek, mennyire nem ma-

gától értetődő a szabadság, az igaz-
ság, az emberség, az erkölcs. Ha nem 
úgy tanuljuk meg az igazi értékeket, 
hogy közben időről időre megtanu-
lunk harcolni értük, akkor éppoly 
könnyen tudunk ezektől eltávolod-
ni, mint amilyen könnyedén vesszük 
a létezésüket” – húzta alá Brendus 
Réka. Hozzátette: Márton Áron 41 éve 
nincs közöttünk, de valójában 125 éve 
itt van velünk.

Szembemenni a világgal
Tánczos Barna miniszter úgy fogal-
mazott, Márton Áron szellemisége 
biztos pontja az erdélyi közösségnek, 
akár egyházi, akár világi szemmel te-
kintünk a munkásságára. „Meggyőző-
désem, hogy az isteni gondviselésen 
túl szükség volt arra is, hogy Márton 
Áron abból a magyarságból, abból a 
székely közösségből, abból a felcsíki 
faluból származzon, amely megadta 
neki a hátteret ahhoz, amit az élete 
során megmutatott nekünk papként 
és vezetőként egyaránt. Mi magya-
rok tudjuk, mit jelent akár a világgal 
is szembemenni, amikor lelki- és 
szabadságjogainkat is megtiporják” 
– nyomatékosította a miniszter. Bor-
boly Csaba, a megyei önkormányzat 
elnöke örömének adott hangot, hogy 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, illetve 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
Erdélyt, azon belül pedig Székelyföl-
det több szempontból is kiemelten 
támogatják. Kovács Gergely érsek 
Isten áldását kérte az új központra, 
majd közös ima után a jelenlévők be-
lülről is megtekinthették az épületet, 
amelyben a megemlékezés részeként 
könyvbemutatót és kiállításmegnyitót 
is tartottak. Számos makett és egyéb 
látnivaló mellett az érdeklődők a Már-
ton Áron által használt 1600-as fekete 
Volkswagent is megcsodálhatták.

 Erdélyi tudósítások 2021. augusztus 30.
hétfő

Nagygyűlések
Trianonja

Időről időre kiveri a biztosítékot román politikusok-
nál Magyarország trianoni országcsonkításának a 
felemlegetése. Ezúttal Áder János magyar köztársa-
sági elnök Kĳ evben elhangzott beszéde jelentette 
a gyutacsot a Nemzeti Liberális Párt (PNL) – apai 
ágon magyar származású – elnöke, Ludovic Orban 
és a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, a szociál-
demokrata Marcel Ciolacu számára. Mindketten 
felháborodásuknak adtak hangot, miszerint az uk-
ránoknak a Krím-félsziget elvesztése okozta fájdal-
ma nem hasonlítható össze a magyarság trianoni 
fájdalmával. A román politikusok szerint ugyanis 
Erdély Romániához történő csatolása román népa-
karat volt, amelyet az 1918. december elsejei gyula-
fehérvári nagygyűlés szentesített.

Ha már a román politikusokat annyira zavarja a 
párhuzam, érdemes szóba hozni azt a történetet 
is, amelyre a Krím elcsatolását követően került sor: 
Oroszország helyi népszavazást rendezett az ukrán 
tartomány sorsáról, a voksolók elsöprő többsége az 
elszakadás mellett döntött. Moszkva mintegy szépí-
teni akarta tettét, ezért volt szüksége a népszava-
zásra. Mindezt azért emlegetem fel, mert a gyere-
keknek szóló tündérmesék kategóriájába tartozik a 
román történészek 20. századi történetírásának az 
a passzusa is, amely szerint a Gyulafehérvári Hatá-
rozat döntötte el Erdély Romániához történő csato-
lását. Gondoljunk bele ebbe a mesterségesen kita-
lált történetbe, amellyel immár száz éve a román és 
a magyar gyerekek tudatát fertőzik az iskolákban. 
A történelem során ugyanis egy puszta nagygyűlés-
sel soha nem lehetett határokat megváltoztatni, ha 
a szándék mögött nem volt kőkemény nagyhatalmi 
akarat. Ahogyan ez Románia esetében adott volt 
az Osztrák–Magyar Monarchiát felszámolni akaró 
nagyhatalmi döntések fényében.

Ha nagygyűlésekkel határokat lehetne megvál-
toztatni – ahogyan azt a román politika állítja –, 
Nagy-Románia meg sem alakulhatott volna. Az 1918. 
december elsejei úgynevezett gyulafehérvári nem-
zetgyűlés mintájára három héttel később Erdély ma-
gyarsága Kolozsváron gyűlt össze egyöntetű akarat-
tal, hogy a világ tudomására hozza: Erdély a Magyar 
Királyság szerves része akar maradni, és az erdélyi 
magyarság semmi szín alatt nem szeretne idegen 
hatalmak alá kerülni. A román és magyar nagygyűlé-
sek között az volt a különbség, hogy a nagyhatalmak 
által pártolt országcsonkítást a román fél egyféle kö-
rítésként a gyulafehérvári nagygyűléssel igyekezett 
megtámogatni, az erdélyi magyarok kérésére pedig 
fi ttyet hányt az európai nagypolitika.

Ha az egységes román népakaratot megtestesítő 
gyulafehérvári nagygyűlésnek akkora erőt tulajdoní-
tanánk, ahogyan azt a hivatalos propaganda állítja, 
ennek mintájára az erdélyi magyarság rég területi és 
személyi elvű, kulturális autonómiával rendelkezne, 
annyiszor kértük nagygyűlések keretében közösségi 
jogainkat. Követeléseink mégis süket fülekre talál-
tak. A román politikusok valójában el akarják vitatni 
a magyarságnak azt a jogát is, hogy meggyőződése 
szerint dolgozza fel történelmét, és veszteségeire 
méltósággal emlékezzen. A román hatalmi törekvés-
ben ezzel egy lapra kerül Antonescu marsall, Nicolae 
Ceaușescu, illetve rendszerváltás utáni követőik, 
közöttük Ludovic Orban PNL-elnök is. Akinek semmi 
sem drága, ha hatalmát akarja megtartani. A Nem-
zeti Liberális Párt vezetőjének iszapbirkózása jól 
mutatja, hogy az alma nem esik messze a fájától. 
A székelyföldi magyarokat megfi gyelő szekus apa 
árnyékában szocializálódott politikus refl exeiből 
minduntalan visszaköszön a magyarellenesség. Egy 
olyan párt vezetőjeként, amelyik erdélyi magyar poli-
tikusokkal kormányoz Bukarestben.

Szerencsére ma már vannak józanul gondolkodó 
román politikusok is, akik egy szomszédos és szö-
vetségesnek tartott ország államfőjének a nyilatko-
zatait a maguk helyén kezelik, és nem használják fel 
kampánycélokra. Ludovic Orban ezzel szemben nem 
csak a saját pártjában, hanem a magyarság fele is 
kiviselte magát. Olyan emberként, aki magyar szár-
mazását megtagadva a románoknál is románabb 
szeretne lenni.
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LÁTOGATÓ- ÉS ZARÁNDOKKÖZPONT LÉTESÜLT AZ EGYKORI PÜSPÖK TISZTELETÉRE

Márton Áron velünk marad

Biztos pont. Kovács Gergely érsek (balról a második) Isten áldását kérte az új központra

A Rákóczi Szövetség szeptember-
ben több mint kilencezer külho-

ni magyar iskolakezdő kisdiákot kö-
szönt ösztöndíjjal és iskolatáskával 
Kárpát-medencei hálózatán keresz-
tül. Több mint félezer településen 
adják át külhoni magyar iskolakezdő 
gyermekek családjának a több száz 

anyaországi települési önkormány-
zat magyar iskolaválasztást elismerő 
ösztöndíját. Ezzel is szeretnék meg-
köszönni a szülőknek azt a felelős 
döntést, hogy gyermeküknek a szü-
lőföldjükön magyar iskolát válasz-
tottak, „mert a határon túli területe-
ken a magyariskola-választás egyet 

jelent a magyar nyelv, a kultúra és 
a közösség fennmaradásával”. Az 
iskolaválasztást elismerő ösztön-
díjat és az iskolatáskát Erdélyben 
és a Partiumban több mint 2000 is-
kolakezdőnek, valamint 200, magyar 
oktatásban részesülő moldvai csán-
gó gyermeknek adják át. (Krónika)

Köszönet a magyar iskola választásáért




