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dés kiülte a szívéből az érzékenysé-
get (…) be kellett volna lopni ismét 
beléjük a szeretet melegét, hogy 
önmagukhoz térjenek – jegyezte 
fel Lukács plébános. – A Gondvi-
selés éppen erre adott alkalmat: 
gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 
1925-ben, a háború után első alka-
lommal bérmált Ditróban. A faluban 
élt egy Márton Áron nevű géplaka-
tos, de azzal nem foglalkozott. A 
háború idején őrmester volt. Amikor 
hazajött, üzleteket kergetett, ebből 
magának házat épített, autót vett. 
Pénzcsinálás gyanújába keveredett, 
s ezzel kapcsolatban Kerezsi nevű 
barátját, ki társ volt, meglőtte – írja 
a plébános. – Milliókra biztosított, 
kitermelés alatt álló erdők borultak 
lángba – Márton Áront emlegették. 
Az egyházközség hárommilliós 
erdőügyletét, mikor a kitermelés 
javában folyt, megtámadta, jóval 
magasabb árat ígért, s ajánlatát nem 
az egyházközségnek adta be, hanem 
egyenest a püspökhöz küldte…”

Ilyen előzményekkel természete-
sen botrány lett volna, ha bérmaszü-
lőként látják falusfelei. „Áttörtetett 
az egyház rendelkezésein, és már 
bent is volt a neve.” De nem ő állt 

a gyermek mögött, hanem Márton 
Áron káplán „az igazi, az ő tiszta ne-
vével; nem kellett javítani, a név ma-
radt ’nomen omen’.”

Károly bá’ felöltője

Az új télikabát történetét szinte 
mindenki tudja ma is Ditróban. A 
lépcsőn üldögélő koldusnak nincs 
már neve, és – a későbbiek fényé-
ben – megfogalmazták cselekedete 
jelképes értelmét is: a kabátot püs-
pöki palástra cserélte. A szemtanú 
plébános így írta le: „Eljött november 
is. Meleg novemberi napok, de már 
fagyosak is. Nagyméltóságod meg-
látta a templomból jövet, a plébánia 
gradicsán ülve, didergő, elhagyott, 
szegény, öreg és félszeg Károlybát. 
Nem lehetett soha bennebb hívni. Ott 
fogyasztotta el, amit kapott. Nagy-
méltóságod levetette egyetlen téli-

kabátját és Károlybára adta. És ezt a 
meleg, hősies lelkületet választotta 
ki Isten, mely akkor és később annyi 
hősies tett forrása volt és fordította 
Nagyméltóságod személyében, fő-
papságában az egyház javára, külön 
egyházmegyénk dicsőségére.”

Emlegették, visszavárták

Az állami iskola szervezése körüli 
bonyodalmak, épületeik későbbi el-
vesztésének „Lukács memóriájából” 
történő megismerése tanulságos 
minden korszakban. A plébánia gaz-
dasági összeomlása követte. Márton 
Áron káplán Ditrót mentő terveit ké-
sőbb sokszor emlegették…

A Csíki Néplap 1939. június 14-ei 
és 21-ei számában terjedelmes írás je-
lent meg a bérmálásról, amikor püs-
pökké szentelése után első alkalom-
mal érkezett főpásztorként Ditróba.

„Már a püspökszenteléskor megí-
gérte a Főpásztor, hogy Gyergyóban 

kezdi meg bérmaútját. Ezzel a gyer-
gyói papságot kívánta kitüntetni és I. 
kápláni helyét, Ditrót” – olvasható a 
Ház krónikájában.

„Márton Áron püspököt már régen 
szeretik. (…) Mire az áhítat mozdulat-
lanságba fegyelmezi a tömeget, fel-
csendül a pápai himnusz hangja. (…) 
Mosolyogva jelennek meg a főpapok 
az első díszkapu előtt, ahol a politi-
kai község fejezi ki hódolatát. (…) A 
himnusz végszavait már elnyomja a 
tömeg éljenzése, – de ez a tömeg a kö-
vetkező pillanatban térdrehull a közte 
átvonuló áldásosztásra. (…) 1000 szé-
kely legény fehérharisnyája festői ké-
pet nyújt a szemlélőnek – írja a Csíki 
Néplap. – Negyven egyháztanácsos 
élén, a fehéredő hajú, magas termetű 
Csiby Tamás egyházgondnok köszön-
ti a magas vendégeket. Idézi a püspök 
ditrói múltját. Meghatódottság ül az 
arcokon. (…) Most csak a nagyharang 
szól. Egyedül, méltósággal. Jelzi, 
hogy a főpapok a nagytemplom felé 
indulnak. 1200 kisdiák, ezer székely 
leány, sok száz asszony – festői szé-
kely viseletben képezi a sorfalat. (…) A 
templom lépcsőjén dr. Lőrincz József 

plébános fogadja az érkezőket. (…) 
Most a székely főpásztorhoz intézi a 
szavait, akit Ditró jobban várt, mint a 
többi egyházközségek, mert itt kezdte 
a főpásztor papi működését.

(…) Szentségi áldás után Márton 
Áron pp Atyánk beszél arról a szó-

székről, amelyről 15 évvel ezelőtt, 
mint áldozatos lelkű kispap indult el 
tüneményesen ívelő pályáján. Idézi 
a múltat, dicséri a jelent, megerő-
sít a jövőre. Zokog a nép. S ebben a 

nehéz akusztikájú templomban még 
csak egy ember tudott ilyen szépen, 
minden szót megértetően beszélni, 
Majláth püspök” – így a korabeli kró-
nikás.

Örök emlékezetű

A következő ditrói bérmálásra a II. 
világháborút követően, 1948-ban ke-
rült sor. „Őseink tisztes viseletében”, 
ditrói szóhasználattal szőttesben, 
illetve harisnyában várták. Lőrincz 
József plébános felemlegette: „Sok 
esemény zúgott végig a lelkekben 
ebben az egyházközségben is. A vi-
lágháború, a menekülés felborították 
az egyházközség anyagi alapjait.” A 
veszteségek sorában megemlítette, 
hogy még a tabernákulum, a szent-
ségtartó „béléseit is kitépték hitetlen 
kezek”…

Szólnom kellene két nagy ditrói 
püspökjárásról: a palotafogságát kö-
vető első bérmaútjáról – 2605-en bér-
málkoztunk 1969-ben, Nagyboldog-
asszony napján. Olyan virágszőnyeg 
soha nem készült Ditróban, mint ak-
kor. Díszkapu helyett a fi atalok virág-
díszes botjaikból képeztek alagutat 
a püspöknek. Aki viszont nem lépett 
a virágszőnyegre, elhaladt mellette, 
hogy ne sérüljenek meg a virágfejek-
ből kirakott jelképek. Mire vége lett 
a misének, egyetlen növény sem ma-
radt: a népek mind felszedték, „mert 
azokon áthaladt a püspök”.

A másik, egyháztörténelmi jelen-
tőségű esemény 1971. szeptember 
12-én a papszentelés volt: Márton 
Áron egyetlenegyszer szentelt Gyu-
lafehérváron kívül papot a halálát 
megelőző, szabad mozgású korsza-
kában, két ditrói, Rómában tanuló 
növendékét, Szabó Árpádot és Ven-
cser Lászlót. Ezen az eseményen 
több mint ötezren vettek részt a 
nagytemplomban.

Az iktatott, cenzúrázott levelek 
mellett kézi postával is érkeztek 
üzenetek a ditrói kis- és nagytemp-
lomban imádkozókhoz. Álljon itt 
egy részlet abból a prédikációs 
levélből, amelyet a nagytemplom 
felszentelésének 50. évfordulójára 
küldött.

„Ne engedjétek, hogy a gyűlöl-
ködés, ellenségeskedés, visszavo-
nás, árulkodás gyilkos szelleme 
befészkelje magát és a széthúzás 
magját hintse el köztetek. Elvész a 
nép, melynek fi ai nem éreznek egy-
másért felelősséget.” Ezek a sorok 
1962. november 25-én íródtak. „(…) 
Mindenek  előtt kölcsönös szeretettel 
legyetek egymás iránt szüntelenül, 
mert a szeretet befödi a bűnök soka-
ságát (1 Pét 4, 8). Mindnyájan Isten 
gyermekei és Krisztusban testvérek 
vagyunk. Mindnyájan osztályosai 
ugyanazon sorsnak. Mindnyájan 
kereszthordozók az élet útján. Mind-
nyájan vándorok a földi rögös uta-
kon, az örök élet felé.”

A gyergyóditrói templom főoltáránál. 
1969-ben még háttal miséztek
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A nagytemplom szószékén 
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