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Az 1948-as év Rom áni ában a kommunista alko t
má ny kibocsátásának, a nagy államosításokna k,
a kon kordátum felnígásának, az egyházi iskolák
elvételéne k, az új oktatási- és kultusztör vén y
megjelen ésén ek az esz tendeje. Ezek hatálya alól
egyetlen egyházközség sem ment esült . A Historia
Domusokban elővigyáza tosságból ritkultak és rö
vidültek a bejegy zések, de még ma is élne k olya
nok, akik hitelesen tanúskodhatnak a korszakról.

A z oktatási törvéllY
Román iában 1944 augusztusa és 1948 februárja
között szá mos pozití v ese mé ny történ t: 1945. jú
liusl -jén felállították a Bolyai Magy ar Tannyel
vű Allami Tud ományegyetem et, és kezdetb en a
felekezeti magyar ok tatást sem gá toltá k, hiszen
az 1947. szep tembe r l -jén kezdődött tanévbe n a
magyar felekezeti óvodá k szá ma 26, az elemi is
kolá ké 754, a gim náziu moké 25, a líceumoké 35
és a tanítóképzőké 8 volt.' 1 947-től kezdődően

azonban a magyar kisebbség tagjai za klatásokra
pa naszkod tak. Az 1948-as felsőoktatási reform
ke re tébe n eltávolíto ttá k a ma gyar tanszékek
professzorait, a magyar újságok többségét pedi g
cenzúráztak. A 48-as okta tás i tör vén yn ek sz á
mos áldozata került ki az egyházi iskolák köré
ből, és több magyar egyházi szemé ly bö rtönbe
került.' A felsőfokú tan intéz ményekben elkez d
tek marxis ta filozófiát oktatni, s az "Osztályha rc"
nevű folyóira tba n szin tén marxista szocio lógiai
és filozófiai tanulmányokat közöltek, így oktat
va a tömeget is a kor tanaira.'

Az 1948 márciu sáb an megszavazott alkot 
má ny érte lemében "egyetlen va llásfelekezet sem
tartha t fenn á lta lános jellegű tanint ézetet" ." A
tanügyi reform ez t alkalmazta a gya ko rla tba n.
Abból ind u lt ki, hogy a va llásgyako rlás hely
színe a templom, nem az iskol a, ezért az iskolai
oktatásba n beszünte tte a va llásórákat. A temp
lom a hívők imád ságos helye, aho l - az alkot
mány értel mébe n - szabadon gyakorolha tják
hitüket. A ko mm unisták szerin t az isko la nem
töltheti be az egyház szerepé t, az eg yháznak
pedig nem szabad be töl tenie az iskola hivatását.
Azt va llo ttá k, hogy a népi demokrácia szé tv á
lasztva az isko la és egyház szerepét, sem miben
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se m csorbítja az állampo lgá rok vallásszabadsá
gá t. Hi szen - ugyan csak az alkotmá ny szerint
- : "a lelkiism ereti és vallásszabadságot az állam
biztosítja. A va llás felekezetek sza badon szer
vezked hetne k és működhetnek, ha szertartásuk
és gyakor la tu k az alkotmá nny al, a közbi zton
sággal vagy a jó erkölccsel nem ellent étes."?

Jóval az államosí tás előtt, március 23-án a "Vi
lágosság" folyóiratban a kommunista pártnak be
hódolt Magyar Nép i Szövetség elnöke a hitvallá
sos iskolák megszüntetése mellett foglalt állás t
egész szövetsége nevében . Márton Aron az el
nökh öz címze tt levelében határozottan tiltako zott :
"Felelősségünk tud atában nyíltan és ünnepélyesen
bejelen tjük határo zott tiltako zásunkat a Magyar
Népi Szövetség állásfoglalása ellen. A hitvallásos
iskolák államosításá t és a közoktatás államosításá t
az elnök úr cikkében a történelmi fejlődés egyenes
vonalához való vissza térésne k látja, s azt mondja,
hogy a nyugati országokban ez a vita már régeb
ben és általánosa n az emberi haladás irányát jelző
államos ítás javára dőlt el. Ha valóba n így volna,
akkor a totális állam-képletben, melyet a hitleri fa
sizmus vallott és tűzzel-vassal épített, az emberi
halad ás csúcs teljesítmé nyét kellett volna üdvö
zölnie az emberiség nek. Az 192D-as évi új iskolai
törvény kötelezően elrendeli, hogy minden község
tartozik hitvallásos iskolát létesíteni és fenntar
tani , ha van 40 gye rme k, akiket szü leik hitvallásos
iskolába akarna k járatn i. A dologi kiad ásokat a
község, a személyi kiad ásokat, pedig az állam vi
seli. Nyugaton az államosítást, legalábbis a köz
ok tatás ban nem tartj ák az embe ri haladás
szükségszerű követelményének, ellenkezőleg: az
állampolgári jogok olyan korlátozását látják benne,
am ely nem egyeztethető össze sem a lelkiism ereti,
sem a demokratikus szabadságjogokka l."6 Nem
véletlen, hogy Erdé lyben a templom mellett szinte
mind enütt ott van a hitvallásos iskola.

Július 27-én megkezdődött az egy házi iskolák,
in téz mé nye k államos ítása . Augusztus 2-án dek
rétumot adott ki a román kormán y, melyben el
kob zásra ítélt minden egyházi iskolát és intéz
ményt , a szerze tesházaka t államosították, ingó
és ingatlan vagyonát elkoboz ták. Augusztu s 3-án
a nagy nemzetgyűlés megszavazt a és a Rom á
niai Hivatalos Közl önyben ("Monitorul Oficial")
megjelent a 176. sz árn ú " tanügyi re forrn't-t ör
vény t, amellyel megreformálták az egész ország
közoktatását. Egyú tta l egységes, laiciz ált okta
tás lép ett életbe, amive l m ég inkább korl átozó
dott a vallásszabadság. Ettől kezdődően minden
iskola l egfőbb felad ata az ateis ta nevelés lett , az
óvodától az ok ta tás leg felsőbb fokozat áig . Az el-



képzeléssel nem lehetett összeegyeztetni a hit
vallásos iskolák fennmaradását, melyek már
régóta tövis voltak a kommunista államvezetés
szemében, ugyanis az innen kikerülő diákok nem
csak magas képzettségben részesültek, de a ma
terialista világszemlélet ellenségei is voltak. Az
állam tulajdonba vett minden iskolát és iskolai
célt szolgáló vagyont, legyen az iskolaépület
vagy tanszemélyzeti lakás. Nem kegyelmeztek
a kántori lakásoknak sem, hiszen a kántor a leg
több esetben tanító is volt. Az épületekkel együtt
természetesen minden berendezés, használati
tárgy, ingóság is elveszett,"

Minden egyház elvitathatatlan jogaihoz tarto
zik iskolák és más tanintézmények fenntartása,
amelyek törvényes keretei között olyan művelt

séggel vértezheti fel a jövő nemzedéket, amely a
keresztény szellemnek megfelel. Az Egyházi Tör
vénykönyv 797. és 800. kánonjai értelmében az
egyháznak joga van ahhoz, hogy bármilyen tí
pusú és fokozatú iskolát alapítson és fenntartson
bármilyen tantárgy oktatására. Ugyanakkor a
szülőknek joguk van ahhoz, hogy szabadon vá
lasszák meg gyermekeik számára a legmegfele
lőbb iskolát. Ezen jogokat a társadalomnak min
denkor a legnagyobb tisztelettel kell elfogadnia.
Az egyháznak ez a törvényhozása az egész vilá
gon érvényes, és tiszteletben tartásával kezdődik
az államok részéró1a vallásszabadság biztosítása.
Ezt a jogot csak a vallásellenes kormányok nem
tartották tiszteletben a nacionalista, liberális vagy
kommunista rendszerek ideológiája szellemében.
Bár 1948 előtt törvényekben biztosították a jogot
az egyházi iskolák fenntartásához, Erdélyben 1918
után gyakorlatilag minden eszközt felhasználtak
arra, hogy a~ iskolák működését korlátozzák,"

Márton Aron rögtön táviratozott a közokta
tásügyi miniszternek, és tiltakozott a törvény
ellen. Ugyanakkor levelet küldött a plébániák
nak, a kerületi tanfelügyelőségnek,iskolák igaz
gatóségának.? Tiltakozására semmilyen válasz
nem érkezett. Majd újabb tiltakozó emlékiratot
intézett a miniszterhez, amelyben a férfi és női

szerzetesrendekért harcolt. De nem tudott aka
dálytgördíteni a kormány elképzeléseinek út
jába. Osszesen 468 római katolikus, 531 reformá
tus, 266 evangélikus, 35 unitárius iskolát vettek
el. Az addigi 134magyar elméleti líceumból csak
19 maradt meg. (Szeptemberben hármat vissza
adtak.) Sok helyró1 eltűnt az elméleti középfokú
oktatás. Például Máramarosszigetről,Gyulafe
hérvárról, Nagykárolyból, Nagyszalontáról. A
volt humán-gimnáziumok egy részéből szakkö
zépiskolák lettek. A törvény szerint már első osz
tálytól kötelező volt a román nyelv tanulása.'?

Ugyanakkor a törvény értelmében csak azok
az oktatási és egyházi intézmények szűntekmeg
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addigi minőségükben,és mentek át az állam tu
lajdonába, amelyek finanszírozása az államot
terhelte, és költségvetésük benne volt az állami
általános pénzügyi körforgásban. Ennek követ
keztében a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet és
a püspökség különböző intézményei nem ké
pezhették a későbbiekben sem az állam tulajdo
nát, mivel annak jövedelme és pénzügyi moz
gása nem volt nyilvántartva az állam általános
költségvetésében, csak a személyzet kapta fize
tését a Kultuszminísztériumtól."

Szeptember közepére a kommunista kormány
teljes győzelmet aratott. 12 római katolikus óvo
da, 175 elemi iskola, 10 főgimnázium, 12 gimná
zium, 3 felső kereskedelmi iskola, 2 tanítóképző,

1 óvónőképző, 1 ipari iskola, 1 gazdasági iskola,
17 nevelőintézet, 2 árvaház épülete, berendezése,
ingó és ingatlan vagyona került állami kézre. IZ

Márton Aron az új oktatási törvényrőlszep
tember 15-ikörlevelében tájékoztatta híveit, ame
lyet azzal az utasítással adott ki, hogy október
3-án minden templomban minden szentmisén
olvassák fel, a filiákban pedig a legközelebbi al
kalmasnapon. liA Román Népköztársaság kor
mánya az ország közoktatás ügyét új törvénnyel
szabályozta, mely folyó év augusztus hó 3-án lé
pett életbe. E törvény az ország területén működő
hitvallásos és magán iskolákat állami iskoláknak
nyilvánítja, a törvényhez csatolt kormányhatá
sági dekrétum pedig kimondja, hogy az egyházi
kerületek valamint a szerzetesrendek és szerze
tes társulatok tulajdonából az állam tulajdonába
megy át minden ingó és ingatlan vagyon, mely
tanügyi célokat szolgált. A törvény leszögezi azt
is, hogyaközoktatást a jövőben kizárólag az ál
lam szervezi, továbbá, hogy jelen törvény alap
ján újjászervezett közoktatás laikus lesz, ami az
állami vezető tanügyi személyek nyilatkozata
szerint úgy értendő,hogya vallás tanítását és a
vallási nevelést nem engedélyezik az iskolai okta
tás keretei között C..)Az egyház isteni Alapítójá
tól, Jézus Krisztustól kapta a jogot és a parancsot,
hogy híveit a gyerekkortól kezdve valláserkölcsi
szellemben nevelje természetfölötti rendelteté
süknek megfelelően.Egyházmegyénk megalapí
tásától kezdve, tehát kilencszáz esztendőn ke
resztül, megszakítás nélkül tartott fenn iskolákat,
amelyekben a nép fiait nevelte C..)A hitvallásos
iskolák az állam szempontjából is hasznos mun
kát végeztek, s népünk művelődését,vallásos és
erkölcsi nevelését szolgálták. Nem mondunk le
a reményről, hogy a katolikus iskolák népnevelő

munkájának értékét és hasznosságát a kor
mányzat is fel fogja ismerni, és az egyházat visz
szahelyezi jogaiba. C..) Az iskolák államosítása
és a vallásoktatásnak az iskolai oktatásban való
mellőzése után új feladat hárul a katolikus csa-



ládokra (. ..) és számítok arra, hogya katolikus
édesanyák Isten előtt való felelősségük tudatá
ban ezt a munkát hitvallói lélekkel vállalják (... )
A lelkipásztorokat utasítottam, hogya gyerme
kek és a tanuló ifjúság iskolán kívüli hitoktatását
megszervezzék. Legyetek ezen feladat megol
dásában lelkipásztoraitok segítségére."!'

Azokat az iskolákat, amelyeket államosítot
tak, továbbra is elismerték, mint állami intéz
ményeket. A felekezeti iskolák korábbi nagy
előnye és igazi értelme azonban az volt, hogy
bennük anyanyelvi oktatás folyhatott.'!

Márton Aron a 48-as törvények után úgy ren
delkezett, hogy ha már az iskolákból kitiltották
a hitoktatást, minden pap szervezze meg a plé
bániáján, ahogy tudja. Aki a hitoktatást nem vé
gezte, azt az a veszély fenyegette, hogy a püspök
felfüggeszti. Papjait arra kérte, hogy hitoktassa
nak télen-nyáron, hétfőtől vasárnapig, és azon a
helyen, ami erre a legalkalmasabb. Ha bárkit
megszólítanak emiatt a rendszer emberei, akkor
bátran hivatkozhattak a püspök szavaira. A leg
több pap a hitoktatást nagyon szívügyének tekin
tette, akárcsak a püspök, mert ez volt a legfőbb

eszköz aTra, hogya híveket az egyház kebelén
tartsák. Oriási előnyünkmás országokkal szem
ben, hogy itt soha nem szűnt meg a hitoktatás.
Nincs olyan generáció, amelynek az életéből ki
maradt volna. Ez pedig az Evangélium hirdeté
sének elsődleges és leghatékonyabb eszköze.
Hitoktatni hivatalosan csak ott lehetett, ahol mi
sézési engedély VOlt.15

A hívek vallási igényeinek kielégítését az a
tény is nagyban nehezítette, hogy a legfiatalabb
nemzedék számos tagja nem tanulhatott meg
anyanyelvén írni-olvasni, aminek következté
ben, még ha lettek volna is vallásos tárgyú kiad
ványok, azokat nem tudták volna könnyen ol
vasni. Ez a helyzet azért alakult ki, mert egyre
kevesebb osztályban folyatták az anyanyelvű

oktatást. Egyes esetekben pedig a szülők az
adott lehetőségeketsem vették igénybe gyerme
keik anyanyelvi oktatására, attól tartva, hogya
rendelkezések helyi szintű alkalmazása miatt a
gyermekek hátrányos helyzetbe kerülnek a to
vább haladásban. A felsőfokú végzettséggel ren
delkező diplornásoknál általános szokássá alakult,
hogy szülőföldjüktőltávol eső vidékre kaptak
kinevezést, hiszen a távoli környezetben nem ta
lálják meg saját vallási és nyelvi közösségüket,
így lassan asszimilálódhatnak. Azonban az az
aggodalom is megnyilvánult már, hogy hasonló
sorsra jutnak a közép- és szakiskolát végzett fia
talok is. Sajnos a későbbiekben sincs sok remény
arra, hogy visszakerülhessenek saját anyanyelvi
és vallási környezetükbe, hiszen az otthoni
munkahelyeket közben betöltik más megyékből
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odairányított munkaerővel.A fiatalok rendsze
ressé váló átirányításával egyre nőtt azoknak a
családoknak a száma, akiket a nagy távolság
megfosztott a családi közösség megtartó, támo
gató erejétől. Az elhelyezések módszerében az
sem volt ritka gyakorlat, hogy már házas fiata
lokat egymástól távoli vidékeken helyeztek el,
ami nem kis veszélyt rejtett magában családi éle
tük, gyermekeik jövője szempontjából.16

A vallásos igazságok elsajátítása egészen az
érettségiig sok nehézségbe ütközött. A tanulók
nak külön időpontban kellett megjelenniük a
plébániákon, ami legtöbbjük számára nagy ál
dozatot jelentett. Az iskolákban nemegyszer a
magaviseleti jegy lehúzásával és kicsapással fe
nyegették azokat, akikről megtudták, hogy hit
tanórára járnak. Egy-egy túlbuzgó tanár azzal
akadályozta a gyerekek hittan órára járását, hogy
ellenőrizte őket, merre mennek iskola után. A
Szekuritáté részéről az emberek állandó megfi
gyelés alatt álltak, hogy nem járnak-e temp
lomba és hitoktatásra. A pedagógusokat külön
kötelezték arra, hogy gyermekeiket kizárólag az
iskolai ateista nevelésben részesítsék." A plébá
niákat arra próbálták kötelezni, hogy hetente
mindössze egy napon tartsanak hittanórákat
minden osztálynak. Az erre kijelölt napon az is
kolák különféle programokkallefoglalták a gye
rekeket. Viszont amúgy is lehetetlen volt egyet
len napra beosztani a hittanórákat a korban és
osztály s~erint megoszlott tanulók részére. Ezért
Márton Aron megtagadta ennek a követelésnek
a végrehajtását, ami miatt a plébánosok újabb
zaklatásoknak voltak kitéve. A püspökök közül
sajnos csak ő vállalta ennek megtagadásáért a
felelősséget, a többi egyházmegye mind végre
hajtotta, nem beszélve az ortodoxokról, akik egye
nesen lemondtak a hitoktatásról. Helyenként azt
is megpróbálták elérni, hogy ne a hittantermek
ben, hanem a templomban tartsanak hittanórát,
ami télen a templom fűtetlenségemiatt komoly
gondot okozott. Még abba is belekötöttek, ha a
hittanórákon diavetítés történt. A megfélemlítést
szolgálta az a kezdeményezés, hogy a kultusz
inspektor vagy más tanügyi ellenőr jelen legyen
a hittanórákon. Az egyház tiltakozott ez ellen,
arra hivatkozva, hogy egy idegen erő jelenléte
nem gyakorolna jó benyomást sem tanárra, sem
diákra. Az állami szervek azonban nem törődtek

ezzel. Voltak olyan falvak, ahol a gyermekek 100
százalékban bekapesolódtak a hitoktatásba,
máshol kissé alacsonyabb arányban, noha az ok
tatásnak nem minden lépcsőjén történt ez így,
hiszen a magasabb osztályok esetében már na
gyobb nehézségbe ütközött a hitoktatáson való
részvétel. Szülői értekezleteken megpróbálták
meggyőznia szülőket, hogy gyermekeiket ne te-



gyék ki a kettős nevelés veszélyeinek. Minden
pedagógus kénytelen volt lemondani vallása
nyílt gyakorlásáról, hiszen állása elvesztésével,
áthelyezéssel fenyegették meg. Akik mégis ra
gaszkodtak vallásukhoz, bujkálásra kényszerül
tek, és sokan közülük csak idegen helységben
merték átlépni a templom küszöbét. A főiskolai

oktatóktól nyílt hittagadást kértek. Csak néhány
tiszta katolikus faluban sikerült fenntartani azt a
helyzetet, hogya hívek tömegesen és nyíltan el
jártak a templomba. IB

A szülők is nemegyszer szembeszálltak a val
lástalan nevelésre biztató iskolai oktatókkal,
mondván, hogy nincs joguk beleszólni, hogy ott
hon hogyan nevelik saját gyermeküket. A hitok
tatás korlátozását jelzi az a tény is, hogy egyet
len hittankönyv sem jelent meg egészen a
hatvanas évekig, és akkor is csak egy katekizmus
olyan alacsony példányszámban, hogya szűk

ségleteknek mindössze 10 százalékát fedezhette.
Imakönyv is csak 1975-től jelent meg, szintén
korlátozott példányszámban.19""Akommunisták
hirdették, hogy az országban vallásszabadság
van, csak azt nem mondták, hogy az miben van
korlátozva. Leginkább helyi konfliktusok voltak
az egyház és állam között: például a pap a hely
ségben lévő párttitkárral volt ellentétben."?

Mindezek ellenére az öntudatos és mélyen
vallásos hívek mindent megtettek, hogy gyer
mekeik részesüljenek az elsőáldozásban, és 
amennyiben lehet - a bérmálásban is. A felsőbb

osztályok tanulói elég nagy százalékban nem
mertek további hittanórákra járni, miután a !<e
resztény nagykorúság szentségét felvették. Igy
nem részesültek olyan fokú vallási képzésben,
amely tanulmányi képzettségüknek megfelelt.
Tehát akadt egy réteg, amely a rendszer elnyo
mása, a szülők félelme vagy gyengébb meggyő

ződésemiatt vallásilag elégtelen ismeretekre tett
szert, habár meg voltak keresztelve. Ugyanis ke
reszteletlen nálunk kevés akadt. Eszerint van egy
csoport, amelyet a rendszer elnyomása megfosz
tott a kétezer éves kereszténység lelki kincseitől,

annak ellenére, hogy az alkotmányban a vallás
és lelkiismereti szabadságot meghírdették."

Indokolt és természetes volna, hogy a vallási
félképzettség pótlását fontosnak tartsák az em
berek, amire az egyházaknál megtalálják a lehe
tőségeket. Leginkább érvényes ez azokra, akik
semmiféle vallási oktatásban nem részesültek
saját hibájukon kívül. Ezek az emberek lelkileg
kifosztottak maradtak, szegényebbek, mint a
boldog hit birtokosai. A fél évszázadon át ural
kodó vallásos nevelést üldöző rendszernek kö
szönheti sok mai felnőtt, hogy hiányoznak életé
ből a hit adományai. Az élet minden területéről

lehetne felmérést készíteni arról, hogy az emberi
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értékekből mennyit veszítettek azok, akik nem
kaptak teljes értékű vallási nevelést.22

A kultusztöroény
Egy nappal a tanügyi törvény megjelenése után,
augusztus 4-én megjelent a 177. számú "vallási
kultusz"-törvény. Bár a jogszabály 1. cikkelye ki
jelentette, hogy lIa vallásszabadság biztosítva
van" az országban, ezt valójában durván korlá
tozták, és ígéreteiket sorozatosan megsértették.
Célja az volt, hogy az állam minden felekezetet a
maga felügyelete és fennhatósága alá vonhas
son.P A vallási szabadságot, annak gyakorlását
alárendelte az állami törvényeknek, s a különböző

cikkelyei között nem egy esetben ellentmondást
fedezhetünk fel. Egy egyházmegyének legalább
750.000 hívője kell hogy legyen, különben csak
főesperesség,így az állam ettó1kezdve csak a gyu
lafehérvári püspökséget és a bukaresti érsekséget
ismerte el. Tehát a hat római katolikus püspökség
helyett csak kettőnekengedélyezte a működését,

a magyar püspökségek közül megszüntetve a
Szatmáron, Nagyváradon valamint Temesváron
székelőket.Az egyházi vezetők csak állami jóvá
hagyással gyakorolhatták joghatóságukat, ellenő
rizték a liturgikus- és hittankönyveket, a képeket,
címeket kicserélve a szocializmus nagyságát hir
detökre." A törvény a karitatív intézeteket álla
mosította, a szerzetesrendeket szétoszlatta. Nekik
már az iskolatörvénnyel is rengeteg munkale
hetőségükmegszűnt,ugyanis a tanító szerzetese
ket elküldték, és nem vették fel állami iskolákban.
Sokan levetették a rendi ruhát, és úgy vállaltak va
lami civil munkát, hivatásukról azonban nem
mondtak le. A törvény következtében a betegá
poló és mindenféle karitatív munkával foglalkozó
szerzetesek is kenyér nélkül maradtak." A rend
működésiengedélyének megvonásával meg akar
ták szüntetni a vajdahunyadi rendi főiskolát is,
ami azonban nem történt olyan egyszeruen, mint
ahogyan azt az állami hatóság emberei elkép
zelték. Szándékuk érthető volt, ugyanis egy
megszüntetett szerzetesrendnek nincs szüksége
hittudományi főiskolára.A szerzetesek szándé
ka is érthető volt, akik viszont tudták hivatásuk
okát. Egy évig tehát még működött a főiskola,

mintha mi sem történt volna. Az elkövetkező idők

nehézségei már előre sejthetőek voltak, ezért
Pacha Agoston temesvári püspök 1949-ben fel
szentelte az V. és VI. évfolyamokat azzal a felté
tellel, hogy akinek elmaradt tanulmányai és vizs
gái vannak, annak a szentelés után eleget kell
tennie kötelezettségeinek. 1949 novemberében
azonban az állam megelégelte a ferencesek kitar
tását, amellyel nem akarták tudomásul venni ha
tározatait, és felbérelt munkásokkal egyetlen éj
szaka alatt kiürítették a főiskola épületét.26



A kultusztörvény 1. szakasza biztosította a
lelkiismereti- és vallási szabadságot, a 3. szakasz
pedig azt mondta ki, hogy vallásos meggyőző

dése miatt senki sem üldözhető és nem akadá
lyozható abban, hogy jogaiban részesüljön és
gyakorolja azokat." A valóságban azonban ez a
jog egészen másként érvényesült. Utólag derült
ki például, hogy ötéves tervet dolgoztak ki a val
lás és egyház megsemmisítésére. Egy akkori
pártaktivista, későbbikultuszinspektor vallotta,
hogy ő személyesen meg volt győződve a terv
sikeres kimeneteléről.Az egyház ellenségeinek
óriási meglepetést jelentett, hogy képes volt ki
állni annak a négy évtizednek a viharát."

A kultuszminisztérium felállította a Feleke
zetek Hivatalát ("Departamentul Cultelor"),
amelyet felhatalmazott arra, hogy minden fele
kezettel szabályzatot készíttessen. és attól kezd
ve minden vallási és egyházi ügy ennek a
szűrőjén ment át. A Kultusztörvény azt is ki
mondta, hogy ha egy egyházközség híveinek 75
százaléka áttér egy másik vallásra, akkor annak
minden ingó és ingatlan értéke átszáll az új fele
kezetre. Ez a cikkely nagyban érintette a görög
katolikusokat." Románia hivatalos lapjában, a
"Monito1}l1 Ofícial"-ban cikk jelent meg ezzel a
címmel: Altalános rendelkezés li vallásos kultusz tár
gyában.Ez kimondta, hogy a különféle "egyház"
elnevezés, még az ortodox egyházé is, meg
szűnik.Valamennyi "jámbor egyesületként" sze
repelhet. E vallásügyi rendelkezés megjelené
séig az uralkodó egyház az ortodox volt. Annak
ellenére, hogy visszaesett a minősítése, az orto
dox egyház helyzete és megítélése nem volt ösz
szehasonlítható sem a görög katolikussal, sem az
ortodoxia mindenkori ellenlábasával. a római
katolikus egyházzal, melyeket már nem védett a
konkordátum. A katolikus püspökök nem akar
ták tudomásul venni a helyzetet. Statútumtervet
dolgoztak ki, amelyet azonban az állam nem ha
gyott jóvá, hanem ellenjavaslattal válaszolt. A
katolikus egyház így törvényen kívüli állapotba
került. A kultuszminiszter minden vallási, kul
turalis. nevelési és humanitárius döntést, rende
letet és parancsot semmissé tehetett, ha azok "az
állam rendjét veszélyeztetik". Hivatalosan egyik
felekezet sem tarthatott fenn kapcsolatokat kül
földi felekezetekkel, intézményekkel. szemé
lyekkel, pásztorlevelet és körlevelet pedig csak a
vallásügyi miniszter engedélyével lehetett kö
zölni."

A kultusztörvényt az állam úgy értelmezte,
mint egy demokratikus törvényt, amely bizto
sítja minden Romániában működő egyháznak és
felekezetnek, hogy tanait, törvényeit, hagyomá
nyait szabadon alakíthassa a neki legmegfeleló'bb
módon." Benne az állam jóváhagyta a hierarchia
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csúcsán álló helyekre történő kinevezéseket.
ellenőrizteaz egyház ingó és ingatlan vagyonát,
jóváhagyta a pásztorleveleket és az összes egy
házi közleményt, szabályozta a papi képzés
módját és formáit, valamint fenntartotta magá
nak a jogot, hogy ellenőrzésealatt tartsa az egy
házaknak a külföldi egyházakkal folytatott kap
csolatait. Az állam emberei jelen voltak az
egyházi gyűlésekenés szinódusokon. Mindez
zel az Egyházügyi Minisztérium foglalkozott."

A kultusztörvény előírta a vallásfelekezetek
szervezési és működési statútumának megfogal
mazását és a kormányhoz való benyújtását is jó
váhagyás céljából, ugyanakkor hosszú időrepon
tot tett az egyház szabadságának végére. Novem
ber 3-án pedig a kórházakat államosították, ezzel
száműzve a szerzetesek megmaradt jelentős há
nyadát is az otthon- és munkanélkülíségbe."

A televízió és a rádió sem hazai, sem külföldi
vallásos eseményekrőlnem közvetíthetett. Még
kevésbé lehetett szó arról, hogy az egyház fel
használja a hírközlésnek ezeket a modern esz
közeit. A katekizmuson és imakönyvön kívül
semmiféle vallásos sajtótermék nem jelenhetett
meg, sem könyvek, sem folyóiratok. A híveket
elszomorította, hogy a Szentírás teljes terjedel
mében a háború óta egyszer sem juthatott a ke
zükbe. A püspökségnek saját nyomdája volt
Gyulafehérváron, a ferenceseknek pedig Kolozs
váron, de mindkettőtelkobozták. A szerzetes
házak könyvtárait elszállították, vagy feldúlták.
A híres Batthyanaeumot, melyet Batthyány Ignác
püspök (1741-1798) alapított a gyulafehérvári
egykori trinitárius templom épületében, és amely
ben egyházi múzeum is volt régi kegytárgyak
kal, szintén elvették." Szentképek, kegytárgyak
csak külföldről szivároghattak be, hacsak nem
estek a határ menti elkobzás martalékául. A val
lásos körmenetek és búcsújárások szigorú tila
lom alá estek. A csíksomlyói nagybúcsút valósá
gos hadművelettel akadályozták minden évben.
Kihirdették, hogy hadgyakorlat lesz, katonai
egységeket vonuitattak fel, a Csíksomlyóra ve
zető utakat pedig lezárták. A búcsút megelőző
két napon a székely körvasúton a mozdony egyet
len kocsival közlekedett, és Csík felé jegyet sem
adtak. Rendszeresítették ugyanakkor az útlezá
rást igénylő kerékpár- és motoros versenyeket
kifejezetten pünkösd szombatján. Nemcsak a
nevelőintézetekben, de az üzemekben is meg
próbálták megfélemlíteni az ott dolgozókat. Ve
zető állásra csakis azok tehettek szert, akik vállal
ták az ateista ideológiát. Sokan abba a csapdába
estek, hogya társadalmi ranglétrán való feljebb
jutásuk érdekében vállalták a párttagságot, és
csak később jöttek rá arra, hogy tulajdonképpen
a lelküket is eladták."



"Akkoriban minden faluban volt egy »kiski
rály- a kommunista párttitkár személyében, aki
úgy hatalmaskodott a nép fölött, ahogyan akart,
de ilyenek voltak még a rendőrök és a közhiva
talnokok is. Ugyanakkor a megyei inspektorok
is mindenhol jelen voltak, és mindenről tudtak
vagy tudni akartak. Egy egyszerű személyes ese
mény, ünneplés is, amennyiben egy pappal tör
tént, máris érdekessé vált a számukra. Minden
holott voltak: a búcsún, a bérmáláson, egy-egy
temetésen, elsőáldozásori.El sem lehet képzelni
azt a sok lehetőséget, amit ők megtaláltak, hogy
felhasználhassák a vallásüldözés elemeiként az
egyház ellen. Látszott, hogy nyugodt elmék és
pihent agyak gondolkoztak, hogy még mivel le
hetne lejáratni az egyházat. A papoktól olyan lel
tárakat kértek a plébánia és templom javairól,
értékeiről, hogy elkészítésük borzasztó munkás
dolog volt, rengeteg időt és energiát igényelt.
Mindezt persze azért kérték, hogy a papot elve
gyék a lelkipásztori teendőktől, hogy minél ke
vesebb időt tudjon igazi munkájának szentelni.
Minden szentmisén, temetésen az emberük ott
volt. Sokszor már előre látható, felismerhetővolt,
hogy ki az, aki megfigyeli a prédikációt."36

Altalános elégedetlenséget és visszatetszést
váltott ki az emberekben, hogy tudományos,
művészi, közéleti pályákon negatív diszkrimi
nációval kellett szembenéznie annak, aki vallá
sát gyakorolja. Ezért nem alacsony azok száma,
akik már tanulóéveiktőlkezdődően emiatt, és
nem meggyőződésbőlszakadtak el Istentől és az
egyháztól, és megfosztották magukat attól az er
kölcsi forrástól, amit az egyház nyújtott nekik.
Az évtizedek tanúsága szerint ezt semmi más
sal nem tudják pótolni az eljövendőnemzedé
kek nevelésénél és formálásánál. A helyzet sú
lyosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy sokan külföldön keresnek boldogn
lást, és akár a törvénytelenség kockázatát is vál
lalva maradnak más országokban, itt hagyva
családot, szülőföldetés akár életpályát is.
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A Joh ann Baptist Metz nevéhez kötődő

új polit ikai teológia anna k a meggyőző
désn ek a talaján alakult ki, miszerint a
vallásn ak szerves összefüggés ben kell
állnia a poli tikummal, az ember történel
mi és tár sadalmi tapasztalataival, füg
ge tlennek kell lennie viszont a konkrét
cselekvés i-po litika i pro gramoktól, a po
litika közvetlen terepétől. Ennek nyomán
fokozat osan azt a kérd ést helyezte elő

térbe, hogy miként szó lha t a keresztény
ség Istenről, ha hagyja, hogy megérintse
a világ mélységes sze nvedéstörténe te,
miként lehet jelen a társad almi valóság
ban, ha nem hajlandó megfeledkezni az
emberiség szenvedéséről, s miként te
kin thet a jövőbe, ha tud ja, hogy határ
ponthoz van rende lve az idő. A Memoria
passiol1isban Metz összegző mód on fejti
ki a konkré t történelmi sze nvedés emlé
keze tének megőrzésére képes és az idő

vég po ntjának tudatában élő keresztény
ségről alkotott felfogását.
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