
legényke akarta átadni a püspöknek 
–, de az őt élő kordonként körülvevő 
legények nem engedtek senkit Már-
ton Áron közelébe.

A hidegségi Csillag Olga és Rusz 
György visszaemlékezése szerint mi-
után a csíksomlyói kolostor udvarán 
megáldotta és elbúcsúzott kísérőitől, 
leszállott a ló hátáról, kezet fogott 
Csillag Pállal, a ló gazdájával, és el-
búcsúzott tőle. Ezután azt mondta a 
lónak: „Utoljára búcsúzom tőled Laci 
lovam!”. A ló gazdája, Csillag Péter 
unokája, ifj . Csillag Péter úgy emlék-
szik vissza, hogy a búcsú után két-há-
rom héttel, Márton Áron letartóztatása 
után kérték a középloki Siguranțától 
(a Securitate elődje – szerk. megj.) a 
lovat. „Azt kérték, hogy pontosan úgy 
kell felnyergelni, ahogy a püspöknek 
volt. Nekik is odaadta a lovat, mond-
ván, hogy segíteni mindenkinek kell. 
De azok úgy meghajtották a lovat fel 
Bálványos patakán Rakottyásig, hogy 
a ló körme leszakadt. Amikor visz-
szavitték, úgy el volt verve a ló, hogy 
két hónapig vizes lepedőben forgat-
ták. Még néhány évig a faluban volt, 
de nem lehetett használni semmire. 
Később el kellett adni. Márton Áron 
szabadulása után tudomást szerzett, 
hogy a lóval mi lett, és kifi zette.”

Csángók gyűrűjében

Nagy Benedek 1949-ben hatodik osz-
tályos tanuló volt Csíkszentkirályon, 
most is emlékszik arra az ominózus 
búcsúra. „Megtiltották, hogy valaki is 
elmenjen az iskolából a búcsúra, de 
mi hárman elszöktünk, s Szentkirály-
tól Szeredáig úgy tele volt búcsúsok-
kal, hogy csak a vonat tetején hasra 
fekve tudtunk felérni Szeredáig. Ki-
mentünk Somlyóra, és ott láttam ak-
kor a tömegben egy ballonos »úriem-
bert«, mivel fújt a szél, fellebbentette 
a ballonját, és alatta láttam a kezét 
egy pisztolyon. Várták a püspök urat, 
hogy lóháton hogy jön a csángókkal, 
én szépen kihúzódtam a Fodor-ház 
mellé a bejáróutcához, és felmásztam 
a kőkerítésre, ott volt egy nagy szomo-
rúfűz, és félig-meddig attól védve ott 
ültem és vártam, hogy jöjjenek. Hát 
jöttek. El nem tudom mondani azt az 
érzést ma sem, annyi évtized után, 
hogy mit éreztem én akkor, ahogy a 
ló hátán békésen jött. Körbevették 
gyűrűkbe csángósan öltözött csángó 
férfi ak, kart karba öltve, oda nem le-
hetett behatolni a püspök úrhoz kö-
zel. Több gyűrű volt körülötte, és kart 
karba öltöttek a csángó férfi ak, és a 
legtöbb kezében volt kicsi fejsze is. Ott 
láttam a püspök urat elmenni, és na-
gyon boldog voltam. Én azért akartam 
látni, mert nekem keresztapám volt, 
és azért mentem fel Somlyóra, de per-
sze beszélni nem tudtam vele, szóba 
se jött. De ez a látvány később, az öt 
év börtön alatt is sok erőt adott, az a 
szelídség, az a békességkeresés, az a 

méltóság, amit nem lehet szavakban 
kifejezni” – mesélte a Ligetnek.

Ezt követően ő maga is bement a 
kegytemplomba, hogy részt vegyen a 
szentmisén. „Akkora tömeg volt, hogy 
felmentem a kórusba, az orgona olda-
lának neki volt támasztva egy létra, és 
azon felcsipeszkedtem, hogy lássam a 
püspök urat a szószékről, mert onnan 
prédikált. Nem emlékszem sok min-
denre, tizenkét éves gyerek voltam, 
egy évvel azelőtt kerültem le Kolozs-
várról Csíkszentkirályra, csak egy fél 
mondatra emlékszem, hogy »mit bánt-
ja őket a mi transzcendenciánk?«”. 
Úgy véli, feltétlenül erőt tudunk me-
ríteni ma is ebből a beszédből. „Min-
denekelőtt ez a beszéd az, ami iránytű 
lehet nekünk, erőt adhat, és elszántsá-
got arra, hogy helyt álljunk ezen a föl-
dön, amit meg akarunk magunknak 
tartani. Nagyon erős beszéd volt, sze-
rintem bizonyos szempontokból erő-
sebb volt, mint a ’44 kolozsvári Szent 
Mihály-templomi beszéd.”

A csíksomlyói búcsúról is részle-
tes Securitate-jelentéseket találunk. 
Ugyanakkor ismert Széll Jenő követ 
jelentése is a székelyföldi kultúrver-
senyről és az erdélyi római katolikus 
egyház helyzetéről. „Május hó elején 
kezdődött és június 26. körül fejező-
dik be a négy székely megyét (Csík, 
Háromszék, Udvarhely, Maros) meg-
mozgató nagyarányú kultúrverseny. A 
négy megye minden egyes községe ki-
vétel nélkül részt vett ezen a hatalmas 
megmozduláson (…) az egész kultúr-
verseny legfőbb politikai célja az volt, 
hogy elvonják a tömegeket a katolikus 
főpapság befolyása alól. Időben is úgy 
volt beállítva, hogy a verseny legmoz-
galmasabb része épp pünkösdre es-
sék, amikor a székelyföldi katolikusok 
legnagyobb eseménye, a csíksomlyói 
búcsú van. Ebből a szempontból néz-
ve a kultúrversenyt minden szép ered-
mény mellett legjobb esetben félsiker-
ként értékelhetjük.”

Beszédében Márton Áron kitért 
arra, tudomása van arról, hogy intéz-
ményesen felsőbb szervek éppen a 
búcsú idején, június 1–5. között külön-
böző rendezvényeket szerveztek, hogy 
eltereljék a nép fi gyelmét a búcsú 
megtartásáról és legszentebb köteles-
ségéről. „Mindezekre ezúttal is a nép 
megfelelt. Százezren gyűltetek össze, 
katolikus keresztények, hogy tanújelét 
adjátok hiteteknek, és a boldogságos 
Szűzanya által megerősödve továbbra 
is kitartsatok minden megpróbálta-
tásotok ellenére a katolikus anyaszen-
tegyházba vetetett hitetekben. Tavaly 
felajánlottuk boldogságunkat a Szűza-
nyának. Ezt tesszük ma is, de még töb-
ben. Tavaly óta nehéz, és veszedelmes 
körülmények közé kerültünk. Nincs 
más, ki védelmet adjon, csak az Isten. 

Ő mindenkor és mindenki ellen meg-
véd. Azok, akik halottaknak hittek, és 
a mi temetésünkre jöttek, az ellenke-
zőjéről győződhettek meg. Túlerővel, 
aránytalan erővel állunk szemben, 
ostromlott vár vagyunk, de van, aki 
megvédelmezzen. Ez a mi Erőssé-
günk.”

Bátorító és buzdító erő 
a szószékről

Urbán Erik, az erdélyi ferences rend 
tartományfőnöke elmondta, gyakran 
olvassa Márton Áron beszédeit, körle-
veleit. „Nagyon érdekes volt látni Már-
ton Áronnak az üzeneteit, egy-egy ün-
nepre az üzenetét, a körleveleit. Hogy 
milyen volt úgymond békeidőben, 
egy rendszernek a kiépülése előtt, 
és hogyan változott meg a hangvéte-
le jó irányba azzal, hogy utána nem 
csak egyházi, teológiai szempontból 
beszélt az egyházi ünnepekről vagy 
egy-egy esemény kapcsán elmondott 
beszédében, hanem óriási bátorító és 
buzdító erő is volt bennük. A ponto-
san elhelyezett szavak, ahogyan ő pré-
dikált, ezek ma is aktuálisak. Márton 
Áron kortársunk, sokan még ismerték. 
Viszont amit ő pár évtizeddel ezelőtt 
elmondott, azok a beszédek, ha nem is 
egészében, hanem részleteiben, még 
ma is aktuálisak. És ha valaki úgy ol-
vassa ezeket a beszédeket, hogy nem 
tudja, hogy mikor születtek és ki írta, 
akkor nagyon sok aktuális mondani-
valót fedez fel. Hát ha még inkább tud-
juk, hogy ki írta és kinek az üzenete. 
Márton Áron beszédeinek ma is üze-
netei vannak, és érdekes megfi gyelni, 
hogy hogyan közelítette meg az aktu-
ális helyzetet. Bár ő le volt határolva, 
fogság, házi őrizet, börtönévek, kevés-
bé tudott kapcsolatot tartani Rómával, 
mégis a leveleivel bekapcsolta az er-
délyi egyházmegye híveit a világegy-
háznak a vérkeringésébe, illetve olyan 
dolgokat osztott meg a híveivel, ami a 
világegyházat foglalkoztatta, és ezen 
belül saját véleménye is volt.”

A körmenet után a Szent Péter egy-
házközség tagjai őrséget szerveztek, 
és egész éjjel éberen vigyáztak a feren-
cesrendi zárda körül, ahol a püspök 
szállása volt. A Márton Áron és Csík-
somlyó című könyvben Miklós József 
kitér arra is, hogy másnap a püspök 
folytatta megszakított bérmaútját: 
Csíkszentmihályon, Szépvízen, Kos-
teleken, Csíkszentmiklóson, Borzso-
vában, Delnén és Pálfalván. Az úton 
mindenhol lovas bandérium fogadta, 
kísérte, virágokkal díszített harangos 
díszkapuk, a falvak apraja-nagyja vi-
rágokat szórt eléje.

PÉTER BEÁTA

ben van, hiszen bátor hangú beszé-
dei, az óriási tömegszimpátia miatt el 
akarják hallgattatni és elszigetelni az 
emberektől.” Erről a bevonulásról írta 
a Vatikán hivatalos lapja, az Osserva-
tore Romano 1949. július elsején: Áron 
püspök fehér lován bevonult már a 
székely nép legendáiba.

„Csodálatos menet: indul a ke-
reszt, lobogók, csengettyűk, a nép 
apraja-nagyja, míg a szem ellát tiszta 
fehér népviselet mindent áttörő szép-
sége és fénye, a vezérrel, a fehér lovon 
ülő püspökkel, Márton Áron atyá-
val. Bérmálás utáni pünkösd lakik a 
lelkekben. Ünnep van: Isten jósága, 
szépsége lakik a Vezér Márton Áron 
püspökben, György Lajos plébános-
ban és a pásztorai mellett álló hűséges 
népben” – írja Salamon József plébá-
nos, az idei csíksomlyói pünkösdi bú-
csú szónoka, a Márton Áron püspök 
és a gyimesiek 1949-ben című köny-
ve előszavában. Mint fogalmaz, ez az 
ünneplő nép főpásztora megvédésére 
teljesen el volt szánva. „Az ünneplő 
nép és a főpásztor a két világháború 
után, a gazdasági válság után, az új 
uralom bekövetkezése után, a görög 
katolikus egyház megszüntetése után, 
az egyházi iskoláktól, javaktól való 
teljes megfosztás után, a hangoztatott 
demokrácia nevében történt sok igaz-
ságtalansággal a lelkében, az évszáza-
dok óta védő és oltalmazó csíksomlyói 
búcsúra indulnak. Itt vigaszt és erőt 
kapott és kap mindig a népünk.”

A 2013-ban megjelent kötetben 
olyan gyimesi emberektől gyűjtött 
össze történeteket, akik még emlé-
keztek – akár a felmenőik által – Már-
ton Áron gyimesi bérmaútjára és a 
fehér lovas bevonulására Csíksom-
lyóra. A visszaemlékezésekben szó 
van a virágcsokorba rejtett feltétele-
zett pisztolyról – ezt a csokrot hol egy 
asszony, hol egy férfi , hol egy fi atal 
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Márton Áron 
nem csak 
egyházi szem-
pontból beszélt 
az ünnepekről, 
egy-egy ese-
mény kapcsán 
elmondott 
beszédében 
óriási bátorító 
és buzdító erő 
is volt.

A híres fotó a 
bevonulásról, 
1949-ben
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