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32/1986                      Marosvásárhely (Tirgu Mures), 1986. május 11. 
 
 

Ioan Robu újabb akciója, hogy a Vatikánnál elérje 
a magyar nyelve fokozatos kiszorítását 

a római katolikus istentiszteletekről és a papképzésből 
 
 Egy ideje a román kormány azon mesterkedik, hogy az úgyszólván csak 
magyarokat tömörítő erdélyi római katolikus egyházra román nyelvű liturgiát 
kényszerítsen s ezzel a felekezetet megfossza egyelőre még magyar nyelven működő 
gyulafehérvári (Alba Iulia) szemináriumtól is.  E célkitűzés érdekében -- s a 
Vatikán magatartásától felbátorítva -- már most kétnyelvű misézést rendelt el 
egyes katolikus templomokban, holott erre a hivatalból odarendelteken kívül más 
nemigen tart igényt. 
 
 Szintén e célkitűzést szolgálta Ioan Robunak, a múlt évben bukaresti római 
katolikus püspökké történt kinevezése s az a törekvés, hogy Ft a jövőben 
valamennyi romániai római katolikus érsekévé neveztessék ki.  Egy ilyen lépés 
azzal járna -- s a romániai hatóságok különösebb titkot nem is csinálnak e 
szándékukból --, hogy Gyulafehérvárról (Alba Iulia) a szemináriumot Bukarestbe 
telepítsék át és ezzel egy időben megszüntessék a magyarnyelvű papképzést. 
 
 Olyan értesüléseket kaptunk, hogy Ioan Robu, a bukaresti kormány 
megbízottjaként -- de egybe kijelentve azt is, hogy ez ügyben II. János Pál pápa 
személyes jóváhagyását is bírja -- a tavasz folyamán fölkereset több erdélyi -- 
kolozsvári (Cluj), nagyváradi (Oradea), marosvásárhelyi (Tirgu Mures), szászrégeni 
(Reghin), brassói (Brasov) stb. -- egykori görög katolikus papot.  Felszólította 
őket, hogy csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, amely a Vatikántól a romániai 
katolikus templomokban a kötelező kétnyelvű istentiszteletek elrendelését 
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és -- a papképzésben -- egy úgynevezett "egyesített papi szeminárium" létrehozását 
szorgalmazná. 
 
 Mint ismeretes, az elsősorban erdélyi románokat tömörítő görög katolikus 
felekezetet a romániai hatóságok 1949-ben hatalmi szóval betiltották.  A papokat 
és a hívőket bekényszeríttették a "román vallásnak" kikiáltott ortodox egyházba; 
az ellenállókat agyonverték, jobb esetben száműzték. 
 
 Most a bukaresti kormányzat a görög katolikus felekezet újraengedélyezését 
mérlegeli.  Ugyanakkor ezt ahhoz a feltételhez köti, hogy a görög katolikusok 
segédkezzenek a rezsimnek abban, hogy az egymillió főt számláló erdélyi magyar 
római katolikust megfoszthassa attól az elemi jogától, hogy anyanyelvén 
gyakorolhassa vallását. 
                                                                           




