
ségével, a Vatikán ügynökével!!!«”. Mi-
vel ezt az aljas utasítást mindhárman 
határozottan visszautasították, a tag-
ságnak juttatott minden kedvezményt 
megvontak tőlük, és egy fi zetési osz-
tállyal visszaminősítették őket.

A könyvből is megtudjuk: Gyimes-
felsőlokon lovas bandérium köszön-
tötte a püspököt. „A lovak között volt 
egy szürke félvér lipicai mén, amely a 
püspöknek is feltűnt és megtetszett. A 
csángó atyafi aknak tudomására jutott 
ez, és rögtön felajánlották, hogy üljön 
rá, és azon vonuljon be Csíksomlyóra. 
Egyben azt is megígérték, hogy ke-
resztaljával kísérik be a búcsúra, mert 
semmiképpen nem engedik el magá-
ra. Tudták, hogy szabadsága veszély-

1949. május 12-én Áron püspök meg-
kezdte öthetes felcsíki bérmakörút-
ját, majd Gyimesfelsőlokról a csík-
somlyói pünkösdi búcsúra indult. 
Ekkor történt a nevezetes fehér lovas 
bevonulása a csángók gyűrűjétől kö-
rülvéve, és ekkor mondta el utolsó 
csíksomlyói búcsús beszédét, amely-
ből aztán évtizedeken keresztül táp-
lálkozhattak a hívek. A sajtóban gya-
lázkodó cikkek jelennek meg róla, a 
Securitate emberei folyamatosan kö-
vették, és minden lépését fi gyelték.

A rendszer ellen „bujtogatott”

A csíkszentdomokosi Márton Áron 
Múzeum Denisa Bodeanu történész, 
a Securitate Irattárát Vizsgáló Nem-
zeti Tanács tudományos munkatársa 
jóváhagyásával rendelkezésünkre 
bocsátotta a bérmaútról készült tit-
kosszolgálati jelentést. Ebben napra, 
órára pontosan végigkövethetjük Már-
ton Áron útját. Például megtudhatjuk, 
hogy Csíkcsicsó és Madéfalva után, 
május 21-én délután öt órakor Csíkrá-
kosra látogatott, elkísérte őt mintegy 
ötszáz hívő, többségük nő. Rákoson 
1500 személy vett részt az esti misén, 
másnap kétezren, miközben közel 230 
fi atalt bérmált meg. A hozzájuk inté-
zett beszédben „bujtogatott a szocia-
lista rendszer emberei ellen, akárcsak 
a többi településen”.

Madarasra négyszázan kísérték el 
a püspököt, aki arra buzdította a fi -
atalokat, hogy vegyenek részt minél 
nagyobb számban a másnapi szent-
misén. Ekkor mintegy 450, 8 és 17 év 
közötti fi atalt részesített a bérmálás 
szentségében, beszédében pedig – 
a jelentés szerint – ismét felszólalt 
a rendszer ellen. Azt is megjegyzik, 
hogy a gyerekek aznap nem mentek 
iskolába. Dánfalára menet félúton 90 
dánfalvi lovas várta és mintegy 800 
hívő – többnyire nők és ifj ak. Itt három 
díszkapuval fogadták a püspököt, az 
út szélén pedig nyírfaágakat szúrtak 
le. Este tizenegy óra körül egy harminc 
főből álló fi atal és a település fúvósze-
nekara a parókia előtt egyházi és ma-
gyar népdalokat énekelt. A másnapi 
bérmáláson mintegy ezer személy 
vett részt, és körülbelül 500 bérmál-
kozó. Sem a gyerekek, sem a tanárok 

nem vettek részt a tanórákon aznap. 
Délután a püspök Karcfalvára indult 
négyszáz hívő és kilencven lovas kí-
séretében. Karcfalván hatvan lovas 
és nyolcszáz hívő várta a püspököt, 
élükön Lestyán Ferenc atyával. Dél-
után hat órától vecsernyét tartottak, 
Márton Áron rövid beszédet mondott, 
amelyben kérte a fi atalságot, hogy a 
másnapi szentmisén minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Este fél ki-
lenckor a fúvószenekar játszott, utána 
egyházi énekeket énekeltek, majd a 
Székely himnuszt, miután megkérdez-
ték a püspököt, hogy elénekelhetik-e. 
Itt két díszkaput készítettek, az út pe-
dig mintegy négyszáz méteren nyírfa-
ágakkal volt feldíszítve.

Másnap, május 25-én szentmisét tar-
tottak, amelyen körülbelül 1800 hívő 
vett részt Karcfalváról és Jenőfalváról, 
50 százaléka a résztvevőknek férfi  volt, 
és ugyanennyi fi atal. A prédikációjá-
ban Márton Áron – még jobban, mint 
más falvakban – a rendszert bírálta, 
és felfokozott érzelmi állapotot, sírást 
és a rendszer elleni kommentárokat 
váltott ki ezzel – áll a jelentésben. 
26-án délután öt órakor a püspök egy 
virágokkal feldíszített és négy ló von-
tatta fogaton, amelyet 140 karcfalvi és 
jenőfalvi lovas és mintegy 800 gyalo-
gos hívő kísért, elindult Szenttamásra. 
Szenttamáson negyven lovas, a falu 
fúvószenekara és közel nyolcszáz sze-

mély fogadta. A jelentés alapján itt is, 
akárcsak a többi faluban, a prédikáci-
ókban bujtogatott a rendszer ellen, és 
460 személyt bérmált meg. Ebéd után 
öt órakor a püspök Szentdomokosra 
ment, 60 lovas és 1600 gyalogos hívő 
által kísérve, a többségük nő és fi atal. 
A második díszkapunál 35 lovas és 
mintegy 700 személy fogadta, élükön 
Márton Mózes pappal. A köszöntőbe-
széd után két fi atal szólalt fel, megfo-
gadva a püspöknek, hogy a fi atalság 
minden körülmények között támogat-
ni fogja az egyházat. Ezen a díszkapun 
egy táblán a következő felirat volt: 
„Jöjjön el a te országod”, amelynek 
nemcsak vallási, hanem politikai ér-
telmezést is adtak. A szétterjedt plety-
ka szerint a Román Munkáspárt tagjai 
10 ezer lejt ajánlottak fel annak, aki 
ezt a táblát ellopja, emiatt a fanatikus 
fi atalok egész éjjel őrizték. A látogatás 

előkészítése miatt a püspök érkezésé-
nek a napján a fűrészgyárból 24 mun-
kás hiányzott – áll a jelentésben.

Domokosról Balánbányára ment, 
majd vissza Domokosra, innen pedig 
egy négylovas fogattal a Gyimes völ-
gye felé indult, 36 lovas kíséretében. 
A domokosi lovasok Szépvízig kísér-
ték, innen 30 lovas kísérte tovább 
Felsőlokra, és mintegy 200 hívő, akik 
Felsőlokról érkeztek. A jelentés sze-
rint a gyimesi út is hasonlóan zajlott 
a felcsíkihoz, mindenhol több százan 
várták, több díszkaput állítottak – volt 
ahol négyet, volt, ahol hatot – , kö-
szöntőbeszédek és fogadalmak hang-
zottak el, a püspök beszédében pedig 
a szocialista rendszer ellen szólalt fel, 
a gyerekek pedig aznap nem mentek 
iskolába.

Püspök fehér lovon

Márton Áron június 2-án Gyimesfelső-
lokon tartózkodott. Itt megszakította 
bérmakörútját, hogy részt vegyen a 
csíksomlyói pünkösdi búcsún. A püs-
pök szombaton hajnalban a csángók 
élén elindult a pünkösdi búcsúra. A 
csángók tudomására jutott, hogy a 
püspököt le akarják tartóztatni, ezért 
fehér lóra ültették, és körülötte tízso-
ros védőgyűrűt alkottak. Így közelébe 
se juthatott senki – írja a csobotfalvi 
Ambrus Károly a Borsodi László–
Gergely István–Miklós József jegyez-
te, Márton Áron és Csíksomlyó című 
könyvben. Azt is lejegyezték ebben, 
hogy „Pünkösd hetén az Albina ci-
pész szövetkezetben dolgozó Petres 
Józsefet, Ambrus Pált és Kristó Józse-
fet pártutasításra behívatták a szövet-
kezet irodájába. Először ígéretekkel, 
majd fenyegetéssel próbálták rávenni 
őket, hogy a Szék útjának kerítésére 
olajfestékkel az alábbi szöveget fessék 
fel: »Le Márton Áronnal, a nép ellen-
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A kultúrver-
seny  legfőbb 
politikai célja 
az volt, hogy 
elvonják a 
tömegeket a 
katolikus fő-
papság befo-
lyása alól.

„Ostromlott vár vagyunk, de van, aki megvédelmezzen. 
Ez a mi erősségünk” – fogalmazott 1949-ben Márton 
Áron a korszak utolsó hagyományos szokásrend sze-
rinti búcsújárásán. A 125 éve született püspök 1949-es 
bérmaútja, a Csíksomlyóra való bevonulása a fehér 
lovon, és az ott elhangzott beszéde ma is elevenen él a 
hívek emlékezetében. 

#Püspök fehér lovon

Bevonulás, ahogy
a szeku látta

Püspöki áldás. Éltében is legendás tisztelet övezte Márton Áront
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1969, Gyergyóditró. Szabadulása 
után ismét bérmakörúton a püspök




