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96/1987                     Gyulafehérvár (Alba Iulia), l987. augusztus 4. 
 
 

Az idén püspöki rendelet szabályozta a felvételizõk számát 
a római katolikus teológián 

 
 
 Dr. Jakab Antal gyulafehérvári (Alba Iulia) római katolikus püspök 
1986/1987-es rendelete alapján idén huszonöten kezdhetik meg tanulmányaikat a 
teológiai egyetemen.  Ez a szám kilenccel nagyobb mint a tavaly felvettek 
száma, és tizenöttel nagyobb annál, mint amit a hatóságok idénre engedélyezni 
szándékoztak. 
 
 Az elsõévesek összetétele a felvételek szempontjából a következõ: 
 

--felvételt nyert 14 fõ, akik közül idén tízen katonai szolgálatot 
kötelesek teljesíteni, négyen pedig megkezdhetik tanulmányaikat; 

 
--a tavaly bejutottak és idõközben katonai szolgálatukat letöltöttek 
közül 16 személy szintén az idén kezdi meg tanulmányait; 

 
--a múlt évben a hatóságok nyomására helyhiány címén eltanácsolt 5 
személy külön püspöki rendelettel szintén ez évben kezdheti meg 
tanulmányait az idén a teológiai egyetemen. 

 
 Az ügy hátteréhez tartozik, hogy 1985-ben -- a Vatikánnak tett 
látszatengedményként -- Bukarest felkérte a gyulafehérvári (Alba Iulia) 
püspököt, hogy emlékiratban közölje:  hány teológus évenkénti képzésével látná 
biztosítva az erdélyi római katolikus lelkészutánpótlást.  Dr. Jakab Antal 
emlékiratában 25 fõben jelölte meg ezt a számot, amit Bukarest azóta sem vett 
figyelembe.  Épp ellenkezõleg.  1986-ban Gyulafehérvárnak (Alba Iulia) csak 16 
fõt hagyott jóvá;  az idén pedig a gyulafehérvári (Alba Iulia) és a Iasi-i 
teológiai egyetemeknek összesen 16 fõt engedélyezett.  Ez volt az a pont, ahol 
a püspökség -- az 1985-ös emlékiratra hivatkozva -- megtagadta Bukarest 
utasításának végrehajtását, és helyreállította -- legalább ezen a téren -- a 
püspökség és az egyetem autonómiáját. 
 
 A román vezetés az elmúlt esztendõkben minden téren szûkíteni 
igyekezett az erdélyi római katolikus egyház lehetõségeit.  A híveket pedig -- 
akik szinte teljes számban a magyar nemzeti kisebbség körébe tartoznak -- 
román nyelvû liturgia felvételére igyekszik kényszeríteni.  Jakab püspököt jó 
ideje nem is engedték ki az országból.  Az erdélyi képviseletét egy Ioan Robu 
nevû, bukaresti katolikus püspök sajátítja ki, akit a román hatóságok a 
Vatikánnal a gyulafehérvári (Alba Iulia) püspökség fölé akarnak érsekké 
kineveztetni. 
                                                                           




