
AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

l iMANYIAGNES Jakubinyi Györggyel
Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári latin szertartású érsek és romá
niai örmény apostoli kormányzó 1946. február 13-án született,
Máramarosszigeten, a szatmári egyházmegyében. Teológiai tanulmányait
Gyulafehérváron végzi. 1969. április 13-án, Gyulafehérváron Márton
Áron püspök pappá szenteli. 1970-tó1 négy éven át Rómában tanul. Ha
zatérte után 1974-tól 1992-ig biblikus tárgyakat és dogmatikát tanít
Gyulafehérváron. 1978-ban Budapesten. Gál Ferenc professzornál dokto
rál. 1990. április 29-én, Cstksomluon Francesco Colasuonno apostoli
nuncius püspökké szenteli. A Szentatya 1991. június 13-án kinevezi ro
mániaiörmény apostoli kormányzónak. 1994. április 8-tól gyulafehérvári
latin szertartású érsek. Ettó1 kezdve visszavonásig a gyulafehérvári római
katolikus érsekség és a romániai örmény katolikus ordináriátus személyé
ben perszonális unióban van.

Hogyatl alakult, hogy
Ön pap lett?

Hányan voltakelsősök,

amikor Gyulafehérvá
ron megkezdte a teoló
giai tanulmányait?

Hogyanérintette,hogy
a nevezetes Márton
Áron püspök szentelie
pappá?

Pappá úg y lesz valaki, hogy a Jóist en me ghívja, ésped ig belső

hanggal, vonzódással. Az lesz pap, aki pozitíven válaszo l Isten hí
vására.

Akkoriban numerus clausus volt, vagyis az egy millió magyar ka
tolikus ut án huszonnégy elsőéves t lehetett felvenni, és 1963-ban
nem is volt több jelentkező. Sőt, va lójába n hu szonhárman kezd
tünk, és tizenhatan végeztünk. Márton pü spök úr 1969-ben, fehér
vasárnap , a gyulafeh érvári székesegyházba n tizenhatunkat szen
telt pappá.

Gyermekként a szülővárosoma t se igen hagytam el. Szüleim ősha

zaj ába, Aknasugatagra gyakran kij ártunk. de például Szatmáron
1963-ban, 17 éves koromban jártam másod szor, amikor felv ételiz
nem kellett a kormányzó úrnál. Püspököt éle temben először Gyu
lafehérváron láttam. Szent Mihály napján, az év nyitó Veni San cte
szentrnisénken, a hat évfolyamon kereken száz hatan voltunk jelen
kispapok. Bevonult a nagy sereg, jöttek kar ingb en. reverend ában.
egyre díszesebb ruhákban. A legdíszesebbnél már azt hittem, ho gy
ő Márton Áron püspök úr, hiszen még nem ismertem őt. Kiderült,
hogy az a nagyprépost volt, és még csak ut ána jött az ősz hajú
püspök. A magn at. a nagy uszályt négy asszisz tens vitte ut án a.
Ilyet még film en sem lehetett nálunk, a kommunista időben látni,
nemhogy a valóságban. Ez vo lt az első szemé lyes élmé nyem Már
ton püspök ú rra l. A híre természetesen megelőzte. A neve fogalom
volt.
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Pappá szentelése után
négy évre Rómába ke
rült. Hogyan történt
ez?

Mit tanult Rómában?

Szentelésem után Sipos Ferenc kormányzó úr titkára lettem
Szatmáron. Az irodai munka mellett akiszárda lelkésze voltam, a
zárda kápolnájában miséztern, prédikáltam, gyóntattam. Ennyi
volt a lelkipásztori munkám, de én ennek is örültem, mert igazán
ott éreztem jól magam, és nem a papírok között, az irodában. Egy
éve voltam ordináriusi titkár, amikor Márton püspök úr elkért a
kormányzó úrtól, római tanulmányokra. Márton püspök úr, püs
pökként, hat év börtön és tíz év kényszerlakhely után, 1970 tava
szán járhatott először Rómában. Elintézte, hogy állami engedéllyel,
nyugati segélyszervek költségén a négyegyházmegyéből négy nö
vendék Rómában tanulhasson. Kapóra jött, hogy Ceausescu elvtárs
a húsz év letelte után nem akart újabb hadisarcot fizetni. Bosszúból
csökkentette a kereskedelmet a varsói paktum országaival, és in
kább a Nyugat felé fordult. A határokat is kezdte liberalizálni.
Megengedte, hogy az ortodox, katolikus és protestáns egyházak
növendékeket küldhessenek külföldre. Ebbe az áramlatba estünk
bele mi négyen, akiket Márton püspök úr jelölt ki.

Rómában egyik-másik emigráns furcsán nézett ránk. Márton
püspök úr előre megmondta: fiaim, készüljetek fel, mert Rómá
ban úgy néznek majd rátok, mint kommunista ügynökökre. ké
mekre. Amikor majd hazajöttök a helyi rendőrség, mint vatikáni
kémeket fog zaklatni titeket. És így is volt. A római magyar
emigráns körökben egyetlen fedőlapunk Márton Áron neve és
tekintélye volt, az a tény, hogy bennünket személyesen ő váloga
tott és küldött ki. Később előfordult, hogy több jelölt volt, akik
nek vizsgázniuk kellett az ÁEH (Romániában Departamentul
Cultelor volt a neve, a románok is "departament"-nek nevezték)
előtt, és csak aki megfelelt, az engedték ki. A mi esetünkben,
1970-ben még nem volt ilyen.

Márton püspök úr először azt mondta nekem: fiam, te dogmatiká
ból fogsz doktorálni. Ezt azért mondta, mert régen a dogmatika
volt a legelőkelóbb tantárgy. Nem tudta, hogy Rómában, a zsinat
után öt évvel, a tanügyi reform szerint hogyan változott a tanme
net. Tanáraink között volt két-három öreg, aki Rómában végzett,
de ők azt tudták, hogyan volt a harmincas években, esetleg 44-ig.
A zsinat a szentírástudományokat a dogmatika, a morális, az egy
házjog, a pasztorális és a többi elé helyezte, mert az a forrása
mindennek. Az első kérdés mindig az, hogy mit mond a Szentírás.
Végül a Biblikus Intézetbe jelentkeztem. Azt gondolom, Jakab An
tal, későbbi püspök, aki tanárom is volt, és tizennégy évet ült bör
tönben, mert titkos helyettes volt Márton püspök börtön ideje
alatt, beszélt az érdekemben Márton püspök úrral. Az is szempont
lehetett, hogyaszentírástudománynál fontos a görög, a héber és a
modern nyelvek ismerete. Én otthon a magyar és a román nyelven
kívül latinul, oroszul és németül is tanultam. Az más kérdés, hogy
a Biblikus Intézetbe nem vettek fel, csak két év múlva, miután a
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Milyen végzettséggel

utazott Rómába?

Mit szólt a román ál

lam e kettősséghez?

Róma miért tagadta
meg az egyetemi szintü

diploma kibocsátását?

Milyen volt akkoriban
a gyulafehérvári teoló
gia?

Gregoriánán teológiai licenciátust szereztem. Végül négy év után
egy dogmatikai, azaz teológiai és egy biblikus licenciátussal jöttem
haza.

Ez jó kérdés, mert a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola a mai
napig két száIon fut. Egyházjogilag abszolutórium a végzettség,
mert csak főiskola, akadémiai cím nélkül. Egész pontosan egyete
mi fokozat nélküli, hat éves filozófiai teológiai kurzus, latinul:
sexennium philosophico-theologicum sine gradu academico, amit
Rómában, a Gergely egyetem elismert baccalaureatusi minősítés

nek, de cím nélkül, úgynevezett egyenértékű baccalaureatusnak.
Volt egy latin indexünk, amely tanúsította, hogy abszolutórium
mal rendelkezünk, és volt egy szép román igazolványunk, amely
ben az állt, hogy az adott fiatalember az egyetemi rangú hittudo
mányi főiskola licenciátust nyert növendéke. Az állami licenciátus
azonban egyházilag érvénytelen volt.

Nekik csak az volt a lényeg, hogy belső használatra kiadjuk az ál
lami címet, a többivel nem törődtek.

Azért, mert annak komoly feltételei vannak, a tanárok végzettsé
ge; könyvtár, és egyéb vonatkozásban, aminek mi nem feleltünk
meg. Azóta, 1996-ban a Pápai Lateráni Egyetem affiliált bennün
ket. Affiliációs diplománk öt éves próbaidőre szólt, kimondván,
hogy a teológiai kar, a facultas theologica, affiliálja a Gyulafehér
vári Hittudományi Főiskola quadrennium theologicumát, négy
éves teológiai kurzusát. Minden évben, a Veni Sancte szentmisén
kihirdetem a kispapoknak: vegyék tudomásul, az első és a máso
dik évben főiskolások, a harmadiktól pedig pápai egyetemisták.
Nagy különbség. Jelenleg is két diplomát adunk. Egy egyházjogi
lag érvényes baccalaureátusi címet, licenciátust talán 15-20 év múl
va, ha addigra teljesítjük az előírt tudományos szintet. És továbbra
is, mint egyetemi rangú főiskola, adunk egy román diplomat, ami
nek a neve licenciátus. Erre azért van szükség, mert papjaink álla
milag elismert licenciátusi diploma nélkül nem lehetnek állami is
kolai hittanárok.

A mi teológiánk, amit Fehérváron tanultunk, legalább huszonöt
évvel elmaradt a nyugati mögött. 1963-tól 1969-ig voltam kispap
Gyulafehérváron. Ezalatt fejezték be a zsinatot, 1965-ben. A zsinati
dokumentumokat sovány magyar füzetnyomtatványokban csem
pészték be hozzánk, alig jutottunk hozzá valamihez. Márton püs
pök úr tanulmányozta a zsinati dokumentumokat és újra lefordí
totta, mert nem volt megelégedve a magyarországi fordítással. A
Gaudium et spes zsinati dokumentumot és a Pacem in terris híres en
ciklikát tananyagként leadta nekünk az órán, gondoskodott arról,
hogy fejlődjünk, megismerjük a zsinat tanítását. Az órára, ötöd-
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Miért kellett Márton
Áronnak kényszerlak

helyen tartózkodnia?

Milyen indokkal?

Ezt a pátriárka nem
tudta?

éves korunkban, mi jártunk hozzá, mert ő tíz évig nem jöhetett át
a szomszéd utcából a teológiára. A leckekönyvet sem írhatta alá,
mert akkor nem kaphattunk volna kommunista működési enge
délyt. Helyette a rektor írt alá. Az állam ezt tudta, de szemet
hunyt, papíron azonban nem lehetett nyoma, hogya kényszerlak
helyes püspök, akinek nincsenek polgárjogai, tanít a főiskolán.

Amikor a püspök úr 1955-ben, hat év után kijött a börtönből,

azonnal bérma-utakra indult. Működését mindenütt hatalmas
megmozdulás kísérte, ezért a kommunista állam jónak látta meg
vonni a személyazonosságiját, és tartózkodási helyül a saját palo
táját, kertjét és a székesegyházat jelölte ki, ami ugyanazon a helyen
van, tehát egységet képez.

Az állam nem köteles megindokolni a rendelkezéseit a polgárok
felé. Ez volt a kommunista elv. Meghatározatlan időre kapta, tíz év
lett belőle. A kommunista Romániában 1967 novemberében járt
először bíboros, név szerint Franz König. A Szentszék Bécs bíboros
érsekét kérte meg, hogy látogasson el Romániába, gondolván,
Ausztria mint semleges állam, összekötő híd lehet Kelet- és Nyu
gat-Európa között. König bíboros a pátriárka vendége volt Buka
restben. Megemlítette, hogy szeretné meglátogatni az országban
működő egyetlen magyar katolikus püspököt, Gyulafehérváron. A
pátriárka megmagyarázta, hogy ez most lehetetlen, nem tudnak
leutazni Fehérvárra, mert ez megbontaná az előkészített progra
mot, de legyen nyugodt, Márton Áron fel fog jönni Bukarestbe, és
ott találkozhatnak. Telefonáltak a püspök úrnak, hogy azonnal jöj
jön Bukarestbe, mert König bíboros úr látni szeretné. Márton püs
pök úr megmondta, hogy nincsenek személyi okmányai, és nem
hagyhatja el a palotát.

Dehogynem tudta. A püspököt betuszkolták egy fekete szekus ko
csiba, és felvitték Bukarestbe. Bemutatták a bíborosnak, itt van,
akit meg akart látogatni. Amikor König bíboros megtudta, hogy
mi történt, hogy mi a helyzet, igencsak elképedt. Az egyházügye k
kel foglalkozó kommunista államtanácsi miniszter úrral, Emil
Bodnárassal tárgyalva szóvá tette, hogy Románia két éve tagja az
Egyesült Nemzetek Szervezetének, 1964-ben minden politikai fog
lyot kiengedtek a börtönből, akkor mégis hogyan lehetséges az,
hogy az országban egyetlen működő püspök van, és az is kény
szerlakhelyen? Erre a püspök urat, aki még ott volt Bukarestben a
bíboros úrnál, behívták, és Bodriáras elvtárs azt mondta: püspök
úr hazamegy, a helyi rendőrségen megkapja a személyazonossági
ját, és attól kezdve szabad. A püspök úr első kérdése az volt: mik a
feltételek? Tudott volt róla, hogy feltételeket nem fogad el.
Bodnáras elvtárs biztosította, hogy feltétel nélkül visszakapja a
mozgási szabadságát.
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Milyen érzés volt Ro
mániából Rómába ke
rűlni?

Mit ért azon, hogy új
teológia?

Amikor a püspök úr hazaérkezett, rögtön átjött hozzánk a te
ológiára, tíz év után először. Az előadások azonnal abbamarad
tak, összehívtak bennünket a nagyterembe, én akkor ötödéves
kispap voltam, és a püspök úr elmondta, hogyan nyerte vissza a
szabadságát. Ugyanezt tette 1955-ben, amikor kiengedték a bör
tönből, miközben a társai 1964-ig ott sínylődtek, vagy meg is
haltak. Azért tette, nehogy valaki azt higgye, hogy ő valami árat
fizetett a szabadságáért. Soha nem kért semmit, ami az általános
emberi jogok alapján ne illette volna meg.

Júliusban kaptuk meg az útlevelet, és jótevők a kultusz ügyosz
tálytól megsúgták, hogy azonnal induljunk, mert esetleg meggon
dolják magukat. Nyáron Rómában csak tolvajok és turisták van
nak, és a vendéglátók. Mindenki szabadságon van, a bíboros
atyákra azt mondja a latin fama, hogy ad aquas, azaz fürdőn van
nak. A kongregációk ugyan működnek nyáron is, de csak sürgős

ségi szolgálatban, az igazi munka októberben kezdődik. Ebbe a jú
liusba érkeztünk ki. Kollégiumunk, a Germanicum is zárva volt.

Csak Weissmahr Béla jezsuita atya tartózkodott a házban. Ak
kor doktorált Alszeghy Zoltánnál, és közben a Germanicumban
volt a kispapok tanfelügyelője, ahogyan a mai érthető nyelven
lehetne mondani az ő repetitori állását. Weissmahr atya, aki
1956-ig átélte Magyaroszágon a kommunizmust, igazán megér
tette a helyzetünket. Hálás vagyok neki, és a Jóistennek. Gond
viselésszerű volt, hogy az első évben, amikor kikerültem, ő még
ott volt a házban. A német lelkivezetők, akármilyen tapasztalt
emberek is voltak, el sem tudták képzelni, hogy egy kommunis
ta országból érkező fiatalembernek milyen problémát jelent az új
teológia befogadása, ráadásul a nyugati világváros hatása.

Mondok néhány példát. Itthon elődömnél, Faragó professzor úr
nál úgy tanultuk, hogy a Zsidókhoz írt levelet Pál apostol írta,
vagy hogy az Úr Jézus mondásai mind szó szerint hitelesek. Aztán
kezdtem hallani, hogy nem Szent Pál írta a Zsidókhoz írt levelet,
az Úr Jézus bizonyos szavai pedig jánosi elmélkedések. Szerencsé
re Weissmahr Béla atya nagyszerű pedagógiával segített megérte
ni az összefüggéseket és feldolgozni az átmenetet. De megértem
azokat is, akik egyszerűeneltájolódtak. Nem tudták magukat újra
beleélni a hazai helyzetbe, és a többéves római tanulás után nem
vállalták a papságot. Ha valaki hosszan tartózkodik külföldön, az
a legnehezebb, hogy ne feledje el, honnan jött és hova tér vissza.
Volt, aki azt mondta, eddig nem ismerte, mi az, hogy világ, mi az,
hogy Nyugat. Egyik jugoszláviai kollegám azt mondta: hat év
után nem tudok visszamenni, és fél térdre ereszkedve kezet csó
kolni a püspökömnek, ahogy az nálunk még szokásban volt. A
nyugati szellem annyira hatott rá, hogy nem tudta feldolgozni, és
kint maradt. Nem vállalta a papságot.
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A Collegium Germani
cum tavaly ünnepelte
alapításának 450. évét.
Úgy tudom, Ön is hi
vatalos volt az ünnep
ségre?

Milyen az a püspök
kar, ahova Ön tarto
zik? Hogyan épül fel?

Az első nemzeti kollégium. amit Rómában felállítottak, a
Germanicum volt, Loyolai Szent Ignác alapította, 450 évvel ezelőtt.

Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe a teljes címe. Az
egyik leggazdagabb kollégium Rómában, és minden későbbi nem
zeti kollégium mintája. Hivatalos nevét rendszerint német-magyar
kollégiumnak fordítják, ami helytelen. A német kollégium neve:
Compo Santo Teutonico. Helyesen tehát nem német-magyar, ha
nem germán-magyar kollégium. Ezért vannak a dán, a norvég, a
holland és egyéb kispapok is a Germanicumban. A kollégiumnak,
a mostaniakkal együtt, körülbelül nyolcszázhatvan élő növendéke
van. A jelenlegi mintegy hatvan növendékből huszonnyolc ma
gyar. Amikor én kint voltam, száz egy növendék közül heten vol
tunk magyarok.

A tervek szerint a Szentatya eljött volna a kollégiumba. Beteg
sége miatt azonban külön kihallgatáson fogadta az ünneplőket.

Egy ehhez hasonló ünnepségen növendék koromban is részt vet
tem. Akkor a kollégium újraalapításának 400. évfordulójára em
lékeztünk.

Kissé fájdalmas érdekességként említem. hogya Rómában el
sőnek mondott magyar jezsuita, Szántó István, azaz Stephanus
Arator volt az, aki elhatározta, hogya magyaroknak külön kol
légiumot kell alapítani, és 1579-ben létre is hozta a Collegium
Hungaricumot. Abban az időben három magyar pálos kolostor
volt Rómában, de sajnos mindegyik elnéptelenedett. A kerek
Szent István dóm melletti, azzal egybeépített rendházban volt
még három-négy magyar pálos. Szántó István az ő épületüket
kérte el a pápától. A pápa megparancsolta a pálosoknak, hogy
vonuljanak át egy kisebb kolostorba. Azok erre nem voltak haj
landók, ezért Szántó István a pápai rendőrséggel dobatta ki ma
gyar testvéreit, és bevonult a magyar növendékekkel. A kollégi
um anyagi bázisa azonban annyira bizonytalan volt, hogy XIII.
Gergely pápa már a következő évben, 1580-ban örökre egyesítet
te a Germanicummal. Szántó István el volt keseredve. Azt írta a
Szentatyának: német és magyar, kuruc és labanc egy tető alatt
nem férhet meg. Kérte a Szentatyát, hogy gondolja meg, és ne
hajtsa végre a rendelkezését. Ennek ellenére az egyesített kollégi
um 1580 óta fennáll.

A mai püspöki karokat a II. Vatikáni zsinat hozta létre. A magyar
országi püspökök vezetője hagyományosan az esztergomi érsek,
utána következik a kalocsai érsek, majd az egri. Romániában nem
volt a magyarországihoz hasonló, hagyományos püspöki kar. Az
erdélyi püspökök, az akkor négy görög katolikus, négy római ka
tolikus, a magyar püspöki kar tagjai voltak, a román görög katoli
kusokkal együtt. Az ókirályságban 1930-ig csak missziós terület
volt. A két római katolikus egyházmegyét, Bukarestet és Jászvá
sárt csak a Románia függetlenségének kivivása. 1877 után alapítot-
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ta a Szentatya, a román király kérésére, aki katolikus volt és
német. Hohenzollen-Sigmaringen Károly fejedelem, 1881-től I. Ká
roly, román király. A trianoni szerződésselez a heterogén társaság
egy országba került, és a romániai katolikus püspökök többször
találkoztak. Az 1930-as konkordátum értelmében a romániai kato
likus egyház feje a bukaresti érsek, attól fogva metropolita lett, és
az öt görög katolikus egyházmegye, az új máramarosival együtt, a
Balázsfalván székelő gyulafehérvári metropolitához tartoztak.
Gyakorlatilag két püspöki kar volt, egy görög katolikus és egy ró
mai katolikus, de közös ügyekben együtt is üléseztek. A régi
nagy-román királyi törvény szerint az államvallás az ortodox volt,
privilegizált vallás a görög katolikus, és csak utána jött a római ka
tolikus.

1990-ben a Szentszék betöltött minden püspöki helyet, és el
rendelte, hogy az 1983-ban érvénybe lépett egyházi törvény
könyv szerint alakuljon meg a püspöki kar, az új jogi előírások

nak megfelelően. A romániai püspökök 1937-ben voltak Rómá
ban, ad limina látogatáson, és a következőre 1991 márciusában
került sor. Rómában a megyéspüspökök, én akkor segédpüspök
voltam, Todea görög katolikus metropolitát választották meg el
nöknek. Ezzel megalakult a romániai püspökök konferenciája.
Én voltam az első titkára, két évig. Mi latinok külön konferenci
át szerettünk volna. Ha ugyanis mi latinok külön vagyunk, ak
kor a konferencia hat latin püspökéből három magyar, egy né
met és kettő román, azaz moldvai csángó. Ez nyilván kedvezően

befolyásolta volna a szavazást. Éppen ezért, főleg az ókirály
ságiak, Bukarest és Jászvásár, ragaszkodtak a közős konferenciá
hoz. A tizenkét egyházmegyének tizenegy főpásztora van, mert
az örmény kormányzóság jelenleg nincs betöltve, hanem szemé
lyemben perszonál unióban áll a gyulafehérvári érsekséggel.
Minthogy szabályzatunk szerint a segédpüspökök nem szavaz
hatnak, a tizenegy szavazóból hét román, három magyar és egy
német. Romániában ma hat római katolikus egyházmegye van,
metropolia, azaz metropolita érsekség Bukarest, élén Joan Robu
érsekkel. Négy egyházmegye tartozik hozzá. A nagyváradi, élén
TempfIi József püspökkel, míg a szatmári egyházmegye püspö
ke, Reizer Pál nemrég meghalt, várjuk az új püspök kinevezését.
Martin Ross német püspök Temesváron, és Petru Gherghel, a
jászvásári, azaz iasii moldvai római katolikus püspök. A hatodik
latin egyházmegye a gyulafehérvári, amelyet 1991-ben kivont~k

Bukarest alól. Onálló érsekség lettünk, de nem metropolia. En
nem tartozom egyetlen metropolita alá sem, hanem közvetlenül
a Szentszéknek vagyok alárendelve, akárcsak a metropoliták. Te
kintettel arra, hogy nekem nincs alárendelve püspökség, nem
vagyok metropolita, csak érsek. Az ilyen érdekességet nevezik
exempt érseknek.

69



A moldvaicsángókhiá
ba kérnek magyar pa
pot. Erró1 mi a vélemé
nye?

A moldvai csángók nem magyar papot kérnek, hanem magyar
szentmisét. A saját papjaik látják el őket, csak nem a saját anya
nyelvükön. Nekik nem kell pap innen Erdélyből. Az kellene, hogy
a saját papjaik merjenek megszólaIni a templomaikban a saját
anyanyelvükön. Nemrég, a Magdolna búcsún egy pusztinai depu
táció magyar szentmisét kért tőlem. Kérdem a tisztes, kérges kezű

embereket: hány gyermekük van? Az egyiknek tíz, a másiknak ti
zenöt. S abból hány apáca vagy pap? Mondják. Minden családból
legalább három fiú pap lesz vagy szerzetes, és három leány apáca.
Nézzék, mondom, tőlem kérnek magyar misét? Hogyan nevelték
a gyermekeiket? Hogy-hogya gyermeke, aki pap lett, akinek ön az
édesanyja, nem mer az édesanyja nyelvén megszólalni? Mi men
jünk át innen Erdélyből és szólaljunk meg az ő nyelvükön? Miért
is van az a furcsa helyzet, ha egy moldvai pappal találkozunk,
négyszemközt boldogan beszél magyarul, de amint egy kollegája
megjelenik, rögtön románra vált, mert ha az jelenti, hogy pap társa
az erdélyi papokkal magyarul beszél, jön a büntetés.

De mondok még valamit. Nagyjából tizenötezer moldvai
csángó hívem van, akik átvándoroltak Erdélybe. Egymás között
magyarul beszélnek, magyar csángók, és mégis ők követelik a
román misét, arra hivatkozva, hogya magyar misét nem értik.
Gyermekkoruktól fogva román misén vettek részt, azt értik, és
azt kérik. A 451 plébániám közül jelenleg huszonkét plébánián a
moldvai csángóknak mi tartunk román misét. Ez az, amit egy
kívülálló nem ért meg. Magyar pap, de amikor meghallja a
gyermekkori román templomi éneket, elérzékenyül, mert abban
nőtt fel. Úgy vannak a román misével, mint a mi öreg híveink,
akik, amikor meghallják a latin misét, amiben az első vallásos
élményeiket átélték, elérzékenyülnek. Habár azt akkor nem ér
tették, most magyarul megértik, de számukra az volt a miszti
kus élmény, az volt a szentmise. Sok magyar csángó gyermekko
rától román nyelven élte meg Istenhez fűződő kapcsolatát. Soha
nem tud magyarrá válni, mert érzelmileg ahhoz kötődik.

A csángók száma is vitatható. Kilenc falu maradt még meg,
ahol csángó magyarul beszélnek. A több mint 250 ezer csángó
nak 1500 szerzetese, kispapja egyebe van. A világon az első he
lyen állanak. Eddig a lengyelek látták el az egész világot katoli
kus hithirdetőkkel és apácákkal. Most a moldvai papság és a
moldvai apácák. Csak Rómában százötven csángó apáca van. A
római teuton papi kollégiumban moldvai csángó apácák dolgoz
nak. A budapesti nunciatúrán nem kaptak magyarországi nő

vért, de Moldvából kaptak. Tökéletesen értik a magyar beszédet,
de románul imádkoznak, románul zsolozsmáznak. Érthető.

Moldvában nevelték őket. Románul. Amikor valaki bemegy a
iasii, magyarul jászvásári szemináriumba, az az első, hogy meg
nézik, van-e nála magyar imakönyv, és azt azonnal elszedik tőle.

Tilos magyarul imádkozni.
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Miért oly nagymaahi
tetlenség, miért mond
ma egyrekevesebbet ls
ten fogalma?

Nem tudom. A társadalom elvilágiasodott. De akkor meg az a kér
dés, miért világiasodott el? A II. Vatikáni zsinat bőven foglalkozott
ezzel a kérdéssel, a tizenhat dokumentum közül legtöbbet a Gaudi
um et spes, az Egyház a mai világban, amely az ateizmus kérdését is
boncolgatja. Én nem látom olyan tragikusnak a helyzetet. Ki hitte
volna, hogy a Szovjetunióban kemény nyolcvanévi ateista uralom
után még virágzó keresztény közösségek lesznek?

Ha statisztikailag nézzük, nyugodtan mondhatjuk, hogy Ro
mániában mindenki meg van keresztelve. Ceausescu püspökök
kel temettette el a szüleit, pedig nagy ateista volt, és természete
sen a gyermekei is mind meg vannak keresztelve. De ez a ke
reszténység? Hogy meg vagyunk keresztelve? Az igazi keresz
ténység a keresztény hit megélése, és nem az anyakönyvezett
kereszténység. Ha így nézzük, akkor hiába mondjuk, hogy egy
milliárd keresztény van a világon, tehát az emberiség mintegy
harminchét százaléka keresztény, és a keresztények fele katoli
kus. Mindez csak statisztika.

Az Úr Jézus sohasem beszélt arról, hogya világ végén min
denki keresztény lesz. A kereszténységről úgy beszélt, hogy az
felkiáltójel lesz ezen a földön. Hegyen épült város, tartóra helye
zett mécses, amit nem lehet elrejteni. Vagy kovász. De sohasem
mondta, hogy az egész tészta kovász lesz, vagy hogy az egész
emberiség az ő követője lesz. A kereszténységnek mindig meg
marad az a feladata, akár sokan vagyunk, akár kevesen, hogy
felkiáltójel legyen a társadalomban.
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