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Márton Áron ifjúságszervezői és folyóirat-szerkesztői tevékenysége 
 

A gyulafehérvári (korábban erdélyi) római katolikus egyházmegye harminc évvel ezelőtt elhunyt 
nagynevű püspökével kapcsolatos legtöbb tanulmány a püspöki székben eltöltött, megpróbáltatásokkal 
teli időszakra helyezi fókuszpontját. Márton Áron élete és a katolikus magyarság története 
szempontjából is minden bizonnyal azok a leghangsúlyosabb esztendők, de nem hanyagolható el az a 
hét év sem, amit – 1932 és 1939 között – Kolozsváron töltött. Ebben az időben a katolikus 
egyetemisták lelkésze, az Erdélyi Iskola című nevelésügyi folyóirat szerkesztője, később a Szent Mihály 
plébánia vezetője, illetve az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség1 országos igazgatója volt.  

 
Egyetemi lelkész és szakosztályvezető 
 
Márton Áron az 1931–32-es egyetemi évben érkezett Kolozsvárra. Az Erdélyi Római Katolikus 

Népszövetség Egyetemi és Főiskolai Szakosztályának2 főtitkáraként Venczel József előbb vitadélutánra 
hívta meg az akkori gyulafehérvári püspöki titkárt, aki nagysikerű előadást tartott a városban tanuló 
magyar fiatalok részére. Az esemény sikerén felbuzdulva Venczel és György Lajos (akkori tanulmányi 
vezető, a Lyceum-könyvtár igazgatója) küldöttséget menesztett Gyulafehérvárra a következő kéréssel: 
„A jelenlegi kolozsvári katolikus egyetemi hallgatóság számára a korszerű kérdések és világnézeti 
eszmék keresztény képviseletére egy, a főiskolai ifjúságot vezető egyéniségre van szükség, melyre 
minden tekintetben az eszmék és irányzatok harcában a legkorszerűbbnek és legalkalmasabbnak Márton 
Áron gyulafehérvári püspöki titkárt tartjuk. Ezért kérjük az Egyházmegyei Hatóságot, szíveskedjék az Ő 
személyében főiskolai vezetőt, prézest kinevezni.”3 A kérésnek eleget téve, Mailáth Gusztáv Károly 
püspök Kolozsvárra engedte Márton Áront, aki a korábban lemondott Patay József helyére lépve 
átvette az Egyetemi és Főiskolai Szakosztály egyházi vezetését. Az említett szervezeten belüli ifjúsági 
munka gyakorlatilag innentől kezdve erősödött meg. Ekkortól kapott hangsúlyozottabb figyelmet 
programjukban a falumunka, intenzívebben foglalkoztak az ifjúság szociális problémáival, az 
egyetemesen magyar és erdélyi kérdésekkel, illetve azok megoldási lehetőségeivel. A vezetőség egyre 
erőteljesebben szorgalmazta a határozott célok megfogalmazását,  azok elkötelezett követését: „A 
tisztikar  tudatában  van  annak, hogy  az  egyesületi  élet első alapfeltétele  a  progresszív  fejlődés, az  
egyesület kitűzött célja felé való  biztos haladás. Ezért az egyesület célja, hogy összegyűjtse a 
Kolozsváron tanuló római katolikus főiskolai hallgatókat, hogy beléjük oltsa az ezeréves faji öntudat 
erdélyi kiteljesülése mellett a kétezer éves kultúrákat teremtő és fenntartó keresztény katolicizmus 
meggyőződését” – fogalmazott Venczel József az 1931. november 27-én tartott közgyűlésen.  

A katolikus egyetemisták egyesületi életének különösen a valláserkölcsi felfogás elmélyítését, a 
szociális gondolat tiszta felfogását és a falumunka általánosítását „programul” hirdető Márton Áron 
munkálkodása adott igazi lendületet.4 Márton Áron fiatalokkal való kapcsolatának alapja a beléjük 
helyezett bizalom volt, aminek több fórumon is hangot adott. Márton Áron nem utasította vissza az 
ifjúság apákat hibáztató magatartását, ám igyekezett nemesebb célok felé irányítani a múltban rekedt 
gondolkodást.5 Az ifjúság „nyilatkozataiban lehetnek és vannak elszólások – írja 1932 elején az Erdélyi 
Tudósítóban –, főképp a múltat illetően kegyeletsértően hangzó vagy merész kijelentések, tanulságos, 



önérzetes és bizakodó mondások, de ezek egyrészt a temperamentum velejárói, másrészt pedig az a 
magyarázatuk, hogy az eléje zuhant tények hatása alatt kénytelen jövő sorsával halálos komolyan 
szembenézni. Nem jelenti azt, hogy önmagát egyedül elégségesnek tartja s visszalöki a segítő kezet. […] 
Azt kell mondanunk, hogy a nagyobb igények türelemmel munkált és kivárt beváltására, az 
öntudatosabb vallási élet kifejlődésére is az ifjúság mai lelki adottságaiban megvan az ígéret. […] Már 
sejti a katolicizmus hatalmas kultúrértékeit, a kétezer esztendő óta művészetet és lelkiséget adó egyház 
providenciális szerepét, a birtokában lévő, szociális megújhodásra alkalmas és képes örökfriss erőket. 
Őszinte akarata, hogy a jövő rendszerének kikezdésekor igaz érték legyen a társadalmi épület anyaga.”6 
Írásaival, beszédeivel elsősorban a saját magukba, illetve az általuk munkált jövőbe vetett bizalmát adta 
vissza a fiataloknak. Ám jól tudta, hogy a liberális, sőt marxista elvektől is megérintet gondolkodást 
elsősorban a céltudatos nevelőmunka képes átalakítani. Ilyen körülmények között „meggyőződéses 
munkáját egyeseken kezdi, vezetőséget nevel annak a főiskolás egyletnek, melynek irányítását egy év 
múlva ténylegesen átveszi” – emlékezik vissza 1938-ban Venczel József.7  „És hogy nevel bennünket? – 
folytatja. Szó és magyarázkodás nélkül kezünkbe adja a Quadragesimo Anno szövegét, önmagunktól 
leszünk a keresztény szociális tanok híreivé; hosszasan elvitatkozik mindegyikünkkel, nem unja és nem 
int le: észrevétlenül azzá lesz egyesületi és magánéletünk, amivé lennie kell, s amire most oly büszkék 
vagyunk.” Az egyetemista korosztálynál a hit elmélyítése mellett az apostoli lelkület kialakítását is 
elsőrendű feladatnak tekintette, ennek érdekében különösképpen a személyes kapcsolattartásra 
törekedett. Erre legjobb lehetőséget a számára is otthont biztosító Báthory-Apor Szeminárium kínált.8 
Az ő érdeme, hogy a laza internátusi kapcsolatokat erős baráti szálakká fűzte. A szellemileg képzett pap 
híre hamar túljutott a Szeminárium falain, így vasárnapi szentbeszédeit nagy számban hallgatták a 
másvallású fiatalok is, minden vasárnap zsúfolásig megtöltve a kolozsvári egyetemi (piarista) 
templomot.  

 
A Szociális Szeminárium élén  
 
A kúriákra tagolódott egyetemi egyesületet Márton Áron átszervezte – vallva, hogy ha az csak az egy 

helyről származó fiatalok számára nyújt találkozási alkalmat, életképtelen lesz a közös munkára. A régi 
felosztást a szemináriumi rendszerrel helyettesítette, így már nem a földrajzi helyhez tartozás, hanem a 
szellemi és a vállalt társadalmi munka gyűjtötte egy csoportba az egyetemi hallgatókat.9 Nagy hatású 
prédikációi és erőteljes szervezőmunkája nyomán Márton Áront egyre erősebben támadták a marxista 
elveket valló főiskolás fiatalok, nem egyszer röpiratokat szórtak szét ellene, s fenyegetésükkel is szembe 
kellett néznie.10 Mindez viszont nem fékezte őt a jól megtervezett munkában. Először a szakosztály 
szociális szemináriumát alapította meg,11 mely a nagy ifjúságszervező püspökről a Majláth-Kör nevet 
vette fel. (Nem sokkal később a teljes Szakosztály átvette ezt a nevet.) A szociális csoport munkaterve 
szerint a kedd esti összejövetelek alkalmával elsősorban szociológiai képzést kívánt nyújtani tagjainak. 
Az első félévben az elméleti előadások után Márton Áron XI. Pius pápa Quadragesimo Anno című 
szociális enciklikájának új társadalmat alakító normáit ismertette és magyarázta részletességgel, majd 
Baráth Béla teológiai tanár a marxizmus alapfogalmairól tartott előadásokat. A marxista eszmék 
elemzése a második félévben is folytatódott, amikor Migray József A marxizmus csődje című könyvéről 
vitáztak az előadók és a hallgatók. Propagatív és gyakorlati munka is szerepelt a szeminárium tervei 
között. A propaganda tevékenység részét képezte a hat röpiratban kiadott Quadragesimo Anno című 
szociális enciklika – Venczel József táblázataival és grafikonjaival illusztrált – magyarázatának 
terjesztése,12 gyakorlati munkaként pedig az egységes erdélyi katolikus mozgalom megszervezésére 



vállalkoztak. Ez utóbbi érdekében Gál József, Laczkó László és Venczel József, Márton Áron 
vezetésével – és az Erdélyi Római Katolikus Státus anyagi támogatása mellett – tíz székelyföldi falu13 
fiatalajait keresték fel, és tartottak számukra szociális és világnézeti kérdésekről szóló felvilágosító, 
oktató előadásokat. Püspöknek küldött beszámolójában Márton Áron részletesen ismertette falujáró 
programjukat és elbeszélte útjuk során szerzett tapasztalataikat is. „Mindenik faluban az előadásokra 
átlag 200 legény és fiatal házasember jött össze. Legtöbb helyen az elöljáróság is részt vett. A 
megnyilatkozásokból az állapítható meg, hogy a földműves közönség még mindenütt a kezünkben van, 
vezetésre és alakításra alkalmas anyag, csak kézbe kell venni” – jegyezte fel. Márton Áron figyelme a 
csíkszeredai és kézdivásárhelyi katolikus értelmiség tagjaival való találkozóra is kiterjedt, akik ígéretet 
tettek a társadalmi és gazdasági kérdések keresztény szempontú tárgyalására és városi és falusi ifjúsági 
egyesületekben tartandó előadások által, illetve az általuk is szerkesztett sajtótermékek útján történő 
propagalására.14  

A szociális csoport tagjai különös hangsúlyt fektettek a keresztény munkásmozgalom 
megszervezésére, és gyakorlati munkát vállaltak a Szent Vince konferenciák szegénysegítő akciójának 
keretében.15  

Az egyetemi hallgatókkal kapcsolatos munka nyomán is napi kapcsolat – és fokozatosan mély 
barátság – alakult ki Márton Áron és György Lajos között. Hagyatékaik fényt derítenek arra is, milyen 
ifjúság- és társadalomszervező kérdések foglalkoztatták őket és milyen megoldási lehetőségeket kerestek 
azokra. Ők ketten vezették az Egyetemi és Főiskolai szakosztály két legizmosabb szemináriumát (nem 
sokkal a szociális szeminárium életbe hívása után György Lajos elindította a pedagógiai szemináriumot 
is), majd ők alapították és szerkesztették a két világháború közötti erdélyi magyar nevelésügyi sajtó 
legnívósabb folyóiratát, az Erdélyi Iskolát.  

 
Az Erdélyi Iskola szerkesztői székében 
 
Az 1933 őszén megjelentetett pedagógiai és népnevelési folyóirat iskolai neveléssel foglalkozó nagy 

egységét György Lajos, a népnevelési részt pedig Márton Áron vezette.16  
Márton Áron világosan látta, hogy az – önhibáján kívül – mélyre süllyedt erdélyi magyarság 

gazdasági, szellemi, lelki felemelkedése csak akkor következhet be, ha látásmódját átformáló, a közösség 
érdekében felelős munkára ösztönző képzést biztosítanak számára. Meggyőződéssel hirdette, hogy a 
tanuláshoz minden népnek joga van, tanítani pedig mindenkinek kötelessége, aki Isten országának 
hirdetésére szenteltetett vagy kapott hivatást.17 Abban az időben különösen nagy jelentősége volt annak, 
hogy Erdélyben milyen képzettségű pedagógusok, papok ültek a katedráknál vagy prédikáltak a 
szószékekről.  

1938-as püspöki kinevezéséig Márton Áron az Erdélyi Iskola szerkesztői feladatainak ellátása mellett 
rendszeresen publikált is a folyóiratban; a hat évfolyam alatt tizennégy írása jelent meg. Általában 
vezércikkeket írt, így írásai a lap karakterének, eszmei irányultságának alapvető meghatározói voltak.  

Márton Áron olyan iskolát hirdetett, amely minden új iránt nyitott, tanárai bátran vállalják az 
önképzést, az új módszerek, elvek megtanulását és alkalmazását. Optimistán állnak a feladatok elé és 
diákjaikat is erre nevelik. Az iskolát csak így tudta elképzelni: „szélesre tárt ajtókkal, melyeken ki és 
beáramlik az élet”.18 Szerinte a pedagógus igazi misszionárius kell legyen, aki elkötelezetten vállalja a 
nevelői munkát az iskolában és azon kívül is, munkaidőben és azon kívül is.19 Látván, hogy az egyoldalú 
műveltség nem kielégítő, hangoztatta, hogy nevelésre van szükség, amelyben a családi érzés és a 
családias gondolkozás kialakítása is fontos helyet kap, ugyanúgy, mint a honismeretek átadása, melyek 



az egyén akarati és érzelmi világát is teljesebbé teszik. Szintén fontosnak tartotta a társadalmi műveltség 
és a kultúra ügyét is.20  

Márton Áron az Erdélyi Iskola hasábjain keresztül útmutatást, gyakorlati tanácsokat kívánt nyújtani 
az Erdélyben sokfelé dolgozó, de egymásról mit sem tudó népművelőknek is. Vallotta, hogy a 
népnevelésnek kettős célt kell szolgálnia: gyarapítani az egyéni és társadalmi műveltséget. Mindenekelőtt 
azonban a személyiség kibontakozásának kell a középpontban állnia: „Népünk életmegújulása 
elválaszthatatlan a lélek nemességétől, a szellemi magatartás tisztaságától, az értelem eleven 
frissességétől és az akarat szilárdságától függ. Lehet társadalmi utópiák fölött elmélkedni, lehet 
gazdasági terveket készíteni, lehet merész reformokért tüzesedni, de észjárásunk csak akkor jut a valós 
szükségletek közelébe, ha számba veszi a bajok okát: s ez a nép kellő műveltségének hiánya” – 
vallotta.21 Márton Áron, a népnevelő, nem üres szózatokat, hanem tetteket akart látni, gyakorlati 
formákat keresett. Népnevelési elveiben két gyakorlati szempontot követett: 1. A nép lelki világképe 
egyszerű, de nagyfokú igényesség jellemzi. A népnevelőtől világos, szabatos és magyar beszédet kíván 
hallani, kritikai szelleme azonnal megérzi és felrója a készületlenséget. Szakítani kell tehát a népnevelési 
primitivizmussal, a nyegleséggel. A népnevelés mint alkotó szellemi munka nehéz, igényes és 
körültekintő gondosságot és felkészülést kíván, lelkiismeretességet az anyag megválasztásában és 
művészetet annak közvetítésében – vallotta a népnevelést szorgalmazó, arra útmutatást adó írásaiban. 2. 
Másik szempontja a népnevelő szellemi magatartására vonatkozott. A nép nyelvében, zenéjében, 
költészetében, díszítőművészetében, építésmódjában, közösségi életformájában, gondolkodásában, 
világnézetében az ősi magyar kultúra emlékeit őrzi és továbbítja. A magyar hagyományoktól idegen, 
polgári lelkülettel rontás nélkül nem lehet közeledni a néphez. A népnevelőnek úgy kell a műveltség 
terén haladást hirdetnie, hogy közben a gyökereket erősíti – vallotta Márton Áron alig negyvenévesen.22  

Meggyőződése szerint az erdélyi nép nevelését tehát – a pedagógusokon és papokon túl – minden 
értelmiségi ember hivatásának kell tekintse. Hiszen „ha nem lesz vezető rétegünk, mely az erkölcsi 
felelősség eleven tudatával él és tanít a nép között, s ha népünk, tudatlansága következtében, a hajszás 
életversenyen alul marad, ha műveltségében megfogyatkozik, ha múltjának az emlékeit nem tudja 
átvenni, s nem lesz számára lehetséges, hogy belső gazdagsásának kibontott pompázatában rangosan, 
egyenlő félként jelenhessék meg a többi népek között, a kultúrtenyészet kellős közepén bűnökbe 
nyomorodik, lelkileg is elbitangolódik.”23 

Püspökké szentelése után még rövid ideig szerkesztőként jelent meg Márton Áron az Erdélyi Iskola 
fedőlapján, de aztán már – érthető módon – teljesen visszavonult ettől a munkától. Távozása után 
érezhetően gyengült a folyóirat iskolán kívüli neveléssel foglalkozó része, s az általa mutatott mércét 
egyik utódja sem tudta megközelíteni. – A püspöki kinevezése előtti ifjúság- és népnevelő 
tevékenységével tehát Márton Áron irányt szabott, sőt mércét állított minden idők erdélyi magyar papjai 
és nevelői számára.  
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