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betiltott görögkatolikus egyház védelmében 

Szám 2270/1948 
Jelen levelem a legközelebbi vasárnapon minden templomban, minden szentmisén felolva-

sandó. 
Krisztusban szeretett Híveim.' 
Hallgattunk és elhallgattunk többször dolgokat, mert vártuk, hogy békében, senkivel szembe 

nem kerülve dolgozhassunk, egy rendezett emberi élet építésén az evangélium hirdetésével és 
híveink valláserkölcsi nevelésével. Bizonyos események azonban nyugtalanságot és aggodalmat 
váltottak ki a lelkekben, ezért tájékoztatni akarunk titeket, nehogy minket is „néma kutyának" 
vádoljon a Próféta. 

A nyugtalanság egyik oka az az eljárás, amelyet görög katolikus testvéreink ellen alkalmaz-
tak az utolsó hetekben. Ezzel kapcsolatban egyes helyeken a mi liiveink között is az a riasztó 
hír terjedt el, hogy amint a görög katolikusokat a görög keleti vallásra visszavezették, annak a 
mintájára a latin szertartású római katolikus híveknek a protestáns vallást kell felvenniök. 

Krisztusban szeretett Híveim! Nincs semmi adatunk, és nem is tudjuk feltételezni, hogy en-
nek a híresztelésnek valamilyen alapja volna. Inkább azt kell feltételeznünk, hogy a hírt 
pusztán zavartkeltő kitalálás vagy pedig puszta képzelődés, mely a Jelizgatott kedélyekben 
született meg az események hatása alatt. 

Bármint álljon is a dolog, a figyelmeteket Jelhívom arra, hogy mind a Román Népköztársa-
ság alkotmánya, mind pedig az új vallásügyi törvény kifejezetten hangsúlyozza az állampolgá-
roknak a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogát. E törvények szerint az állampolgá-
roknak joguk van, hogy vallási meggyőződésüket szabadon kövessék és gyakorolják, és az 
állampolgárokat ezen joguk gyakorlatában nem akadályozhatják sem hivatalosak, sem magá-
nosok. Ha tehát bárki Jelelőtlenül vallásotok elhagyására szólítana Jel, ezen törvényekre való 
hivatkozással utasítsátok vissza. Nehéz helyzetben lévő görög katolikus testvéreinknek pedig 
legyetek tehetségetek, szerint segítségükre. Vállaljuk velük a testvéri szolidaritást, imádkozzunk 
érettük; templomainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésükre, mert lelkünk mélyéből el kell 
ítélnünk a legszentebb emberi jognak, a vallásszabadságnak ezt a megsértését.. 

Katolikus szent hitünket ajándékképpen kaptuk a teremtő Istentől egyszülött Fia, Jézus Krisz-
tus által. Az Úr Jézus Krisztus vérével pecsételte meg mindazt, amit nekünk az Atya megbízásá-
ból kinyilatkoztatott tanításának a hirdetését és megváltó működésének a folytatását pedig az 
egy szent, katolikus Anyaszentegyházra bízta. Az Anyaszentegyház isteni rendeltetése mellett 
az apostolok és a vértanuk ezrei vérük hullatásával tettek tanúbizonyságot. A mi őseink a szent 
apostolok és vértanuk példáján buzdultak, amikor a katolikus szent hitet életük, árán is védel-
mezték. Méltatlanok, lennénk keresztény magyar őseinkhez, méltatlanok a katolikus keresztény 
névhez, méltatlanok a gyermekeink tiszteletére, ha csak egy is akadna közöttetek, aki gyáva-
ságból, emberi tekintetből, vagy Jöldi éwényből elárulná a katolikus Anyaszentegyházat és a 
katolikus szent hitet. „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárát 
vallja. " „Ne Jéljetek azoktól, akik a testet megölhetik, azoktól féljetek, akik a lelket ölik meg. " 

Krisztusban szeretett Híveim! Zavart és nyugtalanságot keltettek, egves újságok is bizonyos cikkeik-
kel. Az Apostoli Szentszék és a Román Kormány között 1928-ban megkötött egyezménynek, az 
úgynevezett Konkordátumnak a Jelmondása után ezek az újságok egyrészt azt írták, hogy a Konkor-
dátum a Katolikus Egyháznak a többi vallásokkal szemben kivételes helyzetet biztosított, amely 
kivételes helyzetet az egyenjogiíság érdekében meg kellett szüntetni; másrészt ugyanakkor azt hirdetik, 
hogy a római Pápa a reakciós román kormányokkal egyetértésben egyházmegyénk ősi szervezetének, 
az Egyházmegyei Tanácsnak, vagy régi nevén: az Erdélyi Római Katolikus Státusnak, a jogait korlá-
tozta. 

Krisztusban szeretett Hiveim! Azok előtt a jóakaratú emberek előtt, akik az elmúlt huszon-
nyolc esztendőt velünk együtt élték végig, nem kell bizonyítanunk, hogy nekünk katolikusoknak 
nem volt kedvezményes helyzetünk az említett idő alatt. A törvény és a jog tiszteletében nevel-
kedtünk, s amikor az új állam alattvalói lettünk, magunkkal hoztuk ezt a nevelést, magunkkal 
hoztunk egy Jejlett egyházi szervezetet, és magunkkal hoztuk a művelődésre való igényt. Ezen 
értékeinkhez természetesen az új helyzetben is ragaszkodtunk. Ti azonban jól emlékeztek 
azoknak az időknek a nehézségeire, hiszen szenvedő alanyai és egyben küzdő társai voltatok. 
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Elődeinknek és Nekünk azokban a harcokban, amelyeket vallásunkért és intézményeinkért 
vállalni kénytelenek voltunk. Jól tudjátok azt is, hogy ebben a jogainkért és intézményeikért 
szinte megszakítás nélkül folytatott küzdelemben legbiztosabb támaszunk, a Konkordátum, és 
egyetlen hathatós védelmezőnk a római Pápa volt. 

Nem szívesen térünk vissza a múltra, de emlékeztetnünk, kell a tényekre, amelyekre egyesek 
most nem akarnak emlékezni. Ezért, hogy a másik kérdésben is tisztán lássatok, emlékeztetünk 
titeket azokra a támadásokra, melyek, a kolozsvári román egyetem egyik tanárának, a nevéhez 
fűződnek. Könyvekkel, a cikkek özönével és hatósági beavatkozásokkal támadták meg egyház-
megyénk ősi intézményét és annak jogait. E támadások célja az volt, hogy a Státus működését 
megbénítsák, és elvegyék a maradványát is annak, a vagyonnak., amelyből iskolákat és nevelő-
intézeteket tartottunk fenn, és amely egyedüli eszközünk volt, hogy gyermekeink anyanyelvű 
oktatásáról a felsőbb fokon gondoskodjunk.. A megtámadott intézményt és vagyont a római 
Szentszék mentette meg azzal, hogy veszendő ügyünket védelmébe vette, a kormánnyal tárgya-
lásokat kezdett és a Státusnak új szabályzatot adott, ellátva azt legmagasabb tekintélyének, a 
biztosítékával és a nemzetközi egyezmények, jogi erejével. Az apostoli Szentszék által adott 
szabályzat alapján alakult meg az Egyházmegyei Tanács, és folyamatosan kezelte a Szentszék 
segítségével megmentett vagyont és intézményeket mostanáig. 

Az Egyházmegyei Tanács kezelése alatt volt nevelésügyi vagyont és intézményeket - amint 
erről már tudomástok van - az állam a többi katolikus iskolával és nevelésügyi vagyonnal 
együtt ez év augusztus havában átvette. Az iskolák és a nevelésügyi vagyon áttétele után az 
Egyházmegyei Tanács működését egy külön végzéssel főpásztori jogunknál fogva felfüggesztet-
tük és az ügyek ideiglenes vitelét az Igazgatótanács irodájára bíztuk személyes felügyeletünk 
alatt. 

Krisztusban szeretett Híveim! Az igazságot hirdettük és elidegeníthetetlen jogainkat védtük, 
valahányszor a szavunkat felemeltük. Nyíltan cselekedtünk, és nyíltan szólottunk, valahányszor 
ezt szükségesnek ítéltük. Rejtett utakon nem jártunk és titkos összeköttetéseket nem tartunk 
fenn. Az Anyaszentegyház Jézus Krisztuson, mint szegletkővön, és az apostolokon, mint alap-
zaton épült fel. Letéteményese és legfőbb őre annak a szent tanításnak és azoknak a kegyelem-
eszközöknek, amelyeket Jézus Krisztus a mi üdvösségünkre adott. Szent Péter utóda Jézus 
Krisztus rendeléséből vezeti az Anyaszentegyházat. Üdvösségünket és hivő népünk földi örök. 
boldogságát szolgáljuk, amikor Vele közösségben élünk.. Istentől rendelt feje Egyházunknak, 
nem politikai vezetőnk, politikai utasításokat nekünk, nem adott soha. Magatartásunkat az 
evilági dolgokban a változatlan és örök isteni törvények határozzák meg, ezeket követjük és 
vállaljuk Isten kegyelmével minden körülmények között. A templomot védjük, amikor legbelsőbb 
ügyeinket, egyházközségeink életét, hitünk gyakorlását, törvényes egyházi fegyelmünk és 
szervezetünk, sérthetetlenségét oltalmazzuk, és visszautasítunk minden kísérletet, - bármely 
oldalról jönne is az - amely egyházi szervezeteinket politikai célok szolgálatába kívánná 
állítani. 

Krisztusban szeretett Híveim! Bízunk, a ti hűségetekben. Bízunk abban, hogy tekintetből, 
vagy földi érdekből nem tesztek lelkiismeretetek szava ellen. Bízunk, abban is, hogy Jézus 
Krisztus ügyéért és igazságáért a megpróbáltatásokat is vállaljátok. Legyetek, erősek, és egyek a 
szent hitben, és imádkozzatok sokat a lelkipásztorokért. Hitvalló ősök utódai vagyunk, a 
megpróbáltatások útját sokszor jártuk, de templomunkat, hitünket, törvényeinket és jogainkat 
minden cselvetéssel szemben megvédelmeztük. Isten velünk volt, velünk, lesz és átsegít a mostani 
időkön is. 

Végezetül az apostol szavaival kérlek: „Testvérek, erősödjetek meg az Úrban az Ő erejének a 
hatalmából. Mindenkor Lélekben esedezzetek minden imádságban és könyörgésben, s amellett 
virrasszatok kitartással és esdekléssel az összes szentekért, valamint érettem is, hogy megfelelő 
beszéd adassék nekem, hogy kinyissam számat és bátran hirdessem az evangélium titkát, 
mikép az kötelességem." (Ef. 6. 10. 19-20.) 

„Kegyelem mindazoknak, akik megfogyatkozás nélkül szeretik a mi Urunk. Jézus Krisztust. 
Ámen." (Ef. 6, 24.) 

Gyulafehérvár, 1948. október 11, A Boldogságos Szent Szűz anyaságának, ünnepén. 

+ Áron püspök 
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