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Áldott, aki az Úr nevében jön
Márton Áron és Gyergyóditró

M O L N Á R  M E L I N D A

„Megjöttek a jó ditrói hívek!” – lépett 
eléjük, és mindig így köszöntötte 
helyhez kötöttsége idején az őt Gyu-
lafehérváron meglátogatókat. Érdek-
lődött ismerősökről, és mesélt a két-
tornyú őrhelyen megéltekből.

Személyesen

Mindössze egy sor volt Isten szolgája, 
Márton Áron életrajzában: 1924–1925 
– káplán Gyergyóditróban. 1994–95-
ben nem tűnt túl távolinak a dátum,
de akik Ditróban ismerhették, azok
már idősek, betegek voltak. Akik pe-
dig emlékeztek, elsősorban a püspök 
Márton Áronra gondoltak. Ma úgy ér-
zem: kegyelmi idő volt mégis. Utolsó
percen sikerült szóra bírnom embere-

ket, hiszen interjúalanyaim közül ma 
már szinte senkit nem kérdezhetnék.

Hittanulói meséltek – a sokat 
megéltek fáradt mozdulataival, de 
személyisége varázsának nem faku-
ló erejével. Márton Áron szavainak, 
tetteinek, példájának erkölcs- és kö-
zösségformáló ereje késztette ditrói 

munkatársait is arra, hogy minden 
gondolatát, cselekedetét leírják; le-
veleit külön borítékokban, dossziék-
ban őrizgessék. Csodálatos élmény 
volt a Márton Áronra vonatkozó do-
kumentumok keresése. Különleges 
interjú. Megfogalmazódtak bennem 
a kérdések, és írott válaszok kerültek 
elő dobozból, kartonfoglalatból.

Isten hozta!

1924. július elsején Majláth G. Károly 
püspök Márton Áront kinevezi ditrói 
káplánná. „Küldötték és jött az imént 
felszentelt pap, hogy Ditróban lépjen 
rá arra az útra, amely olyan csodá-
latos és gondviselésszerű Nagymél-
tóságod, de az egész egyház és az 
egyházmegye életében is. Jött a fi atal 
sas, mert valóban sas volt, hogy ki-
próbálja szárnyait” – dr. Lukács Jó-
zsef nyugalmazott plébános 1971. de-
cember 11-én kelt Memorándumszerű 

iratát Ditróról, amelyet Márton Áron 
püspökhöz címzett, nyolcvannyolc 
éves korában, szinte önmagának ír-
ta. Az együtt töltött évre emlékezett; 
a káplánról a püspöknek mesélt.
„Felálltam és köszöntöttem: Isten 
hozta. Beszélgettünk, ismerkedtünk. 
Lakás után érdeklődött. Megmu-
tattam az udvar közepén – kepes 
időkből maradt – gabonás tetejére 
épített emeletet. Nem kifogásolt, nem 
hiányolta szegényes egyszerűségét, 
de nem is itt lakik, jöttem rá hama-
rosan, hanem a papi hivatása nem 
tudom hányadik – talán századik 
emeletén.”

Felénekelték az emelet lakóját

Ditróban a káplánnak nem kellett 
ébresztőóra. Nem volt gond, hogyan 
keljen fel idejében, mert minden reg-
gel a kakas alatta kukorékolt. Áron 
püspök derűvel emlékezett: a ditrói 

káplánlakás alatt tyúkpajta volt. 
Valamikor egy tócsa volt a templom 
udvarán; fel volt töltve az egész, s a 
víz le volt vezetve az út alatt. A ré-
giek valószínűleg valami cölöpökre 
felépítették a káplánlakot, hogy ne 
érje a víz, a hideg ne tekerje el télen a 
fundamentumot. Hely volt, s a tyúk-
pajtát oda beillesztették. A káplán 
egy létrán feljárt a lakásba. „Minden 
reggel négy órakor – a kakas nem 
tévesztette el – kukorékolt. Csak úgy 
saccoltuk az időt” – mesélte Márton 
Áron püspök. 

A püspökszentelés 30. jubile-
umán a ditrói esperes-plébános, 
Lőrincz József által írt levélből idé-
zek: „Szerény momentóul melléke-
lem a ditrói régi kápláni lakot. (A 
tusrajzot Ferencz András készítette.) 
Ahonnan papi működése indult. Ha 
igaz, alul pulykák s kókisok laktak. 
Minden hajnalban felénekelték az 
emelet lakóját. Ha nem is volt szük-

ség ébresztőre. Azóta, milyen kár, 
hogy az idők vasfoga megemésztette 
ezen egyetlen, praktikus ú.n. káplá-
nyi berendezést.” 

A sokszorosított főpásztori köszö-
nőlevél végén utólag rágépelt sorok: 
„Külön köszönöm a régi kápláni 
lakásról küldött képet. Kedves em-
léket idéz. Igazság, hogy akkor két 
szobám volt, melyeket nagyon sze-
rettem. Hosszú évek múltak el, amíg 
újból két szobára tehettem szert. Jól 
éreztem magam az emeleten, az al-
só rész lakói sem zavartak. Akkor jó 
idegeim voltak” – írta Áron püspök a 
ditrói esperesnek. Az új káplánlakást 
1933–34-ben építették.

Bizalommal, szeretettel

Az életrajzíró Domokos Pál Péter 
sorai: „Az egyik legnagyobb temp-
lom Csík vármegyében a századelőn 
épült, kéttornyú gyergyóditrói temp-
lom. Ennek szószékéről tartotta első 
beszédeit Márton Áron. Első szent-
beszédét 1924. augusztus 17-én mon-
dotta. Amilyen szép, vonzó volt be-
széde, olyan ragaszkodást keltő volt 
Ditróban egész évi működése. (…) A 
gyermekek az iskolában a bizalom-
nak és a szeretnek a melegét érezték 
körében. Szavaival és szeretetével 
hódította vissza tévelygő embertár-
sait az igaz útra.” 

Első principálisa leírása sze-
rint: „Én hozzátettem a két fi liát, 
két iskolával, Ditróban a szokásos 
istentiszteleteket, szolgálatokat és 
szentség-kiszolgáltatásokat, négy 
iskolával, 800 tanulóval; nyugodt 
volt. Mint aki komoly elszántsággal 
fog neki az előtte álló munkának. 
Még nyugodtabb, sőt jókedvű a 
munkában.”

Későbbi prédikációinak meghatá-
rozó élményét máig emlegetik, akik 
hallhatták. Nemcsak hangulatát, 
példázatait is idézik.

Márton Áron és Márton Áron

„Fásult lelkek is voltak, összetörtek, 
reményvesztett, csalódott lelkület-
tel, s olyanok, akiknek a sok szenve-

• Az első világhábo-
rút követő bizonyta-
lan idők és eszmék
Ditróban is éreztették
hatásukat. A pályá-
ját ott kezdő Márton
Áronnak, „a kicsi
papnak sok szavába
és fáradságába ke-
rült, hogy a legények
és marcona férfiak
ismét lelkiatyát láttak
a papban, amíg is-
mét forrásnak, éltető
kútnak tekintették a
vallást” – jegyezte fel
Domokos Pál Péter.
Ismerjük meg az első
őrhelyhez, lakóihoz
szívvel kötődő Áron
püspököt!

Szavaival és szeretetével 
hódította vissza tévelygő 
embertársait az igaz 
útra.

1969. augusztus 15.: nem lépett a 
virágszőnyegre
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