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4.4. COMUNISMUL ŞI PERSECUłIA BISERICII ROMANO-CATOLICE 

 

RelaŃiile dintre regimul comunist şi cultele de limba maghiară au fost extrem 

de tensionate pe întreg parcursul celor 45 de ani de comunism în România. Până la 

sfârşitul anilor 1950, autorităŃile comuniste au tratat în mod diferenŃiat cultele 

protestante şi cel romano-catolic, având o flexibilitate mai mare pentru cultele 

protestante. 

  

4.4.1. Regimul de toleranŃă al Bisericii Romano-Catolice 

 

Totuşi, Partidul Comunist a aplicat faŃă de Biserica Romano-Catolică un regim 

de toleranŃă, chiar dacă uneori conducerea de partid a mai urmărit o politică 

represivă mai accentuată.  

Fiind o biserică majoritară alcătuită din maghiari şi având legături foarte 

puternice atât cu Scaunul Papal, cât şi cu maghiarii din Ungaria şi fostul imperiu 

austro-ungar, guvernul român a evitat să îi aplice un tratament ,,asupritor” prea 

strâns.  

Regimul comunist a încercat totuşi să anihileze puterea Vaticanului şi să o 

aducă sub controlul guvernului de la Bucureşti.  La 17 iulie 1948 a fost denunŃat în 

mod unilateral Concordatul cu Vaticanul, ratificat în 1929, încercând astfel ruperea 

legăturilor de subordonare a Bisericii Catolice faŃă de Sfântul Scaun.  

Astfel a fost afectată şi soarta Episcopiei din Alba Iulia, cu peste 700 000 de 

enoriaşi, în marea lor majoritate de naŃionalitate maghiară.  
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În urma adoptării Legii Cultelor (4 august 1948), au fost interzise toate 

formele de contact cu străinătatea, ca şi activitatea socio-culturală şi educaŃională a 

Bisericii. Asta însemna că Biserica Romano-Catolică nu era recunoscută ca şi cult 

în România, ea funcŃionând practic ilegal, în absenŃa oricărui document oficial 

încheia cu Ministerul Cultelor.84 Cu toate presiunile puse, ruptura Bisericii 

Romano-Catolice de Sfântul Scaun nu s-a putut realiza. 

O oarecare ameliorare s-a produs în relaŃiile dintre Sfântul Scaun şi Bucureşti 

cu prilejul vizitei cardinalului Koenig la Bucureşti în noiembrie 1967 şi a audienŃei 

acordate de Papă preşedintelui Ceauşescu la 27 mai 1973, însă problemele legate de 

statutul acestei biserici tot nu a rămas rezolvată. 

 

4.4.2. PersecuŃii ale ,,vocilor auzite în Occident” 

 

S-a recunoscut Bisericii romano-catolice rangul de mare ierarh doar pentru 

maghiarul Aron Marton, episcopul de Alba Iulia, care însă a fost arestat la 21 iunie 

1949 deoarece îşi exprimase public solidaritatea atât cu Biserica greco-catolică, dar 

făcuse şi o somaŃie publică în Biserica romano-catolică ,,Sfântul Mihail” din Cluj 

Napoca împotriva regentului Ungariei, Miklos Horty, ca să oprească deportarea 

evreilor ardeleni din Ardealul de Nord în lagărele de concentrare de la Auschwitz.85  

Episcopul Marton Aron, a fost condamnat  în 1951, la muncă silnică pe viaŃă.  

A fost închis la Sighetul MarmaŃiei timp de 5 ani, iar după eliberare a locuit timp de 

6 ani cu domiciliul forŃat în Alba Iulia, interzicându-se contactele cu cei din afara 

Ńării care doreau să stea de vorbă cu el şi îl socoteau un martir al regimului şi un 

luptător pentru libertate în spatele cortinei de fier.86 

                                                           
84 Dennis Deletant, op.cit., pp. 35-36. 
85 Dan Surducan, Martirii credinŃei în închisorile comuniste, în Ziarul ,,România liberă” din 29 aprilie 2008.   
86 Janice Broun, ,,The Latin-Rite Roman Catholic Church of Romania”, în Religion in Communist Lands, vol. 12, nr. 
2, vara 1984, p. 170-171. 
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În paralel, la iniŃiativa partidului, după modelul celorlalte Ńări est-europene 

cu populaŃie catolică, a fost înfiinŃat un „Comitet de acŃiune”, reunind peste 100 de 

„preoŃi ai păcii” care sprijineau politica regimului comunist.  

Marton Aron, după eliberarea sa din închisoare în 1955, a luat măsuri 

imediate pentru desfiinŃarea „Comitetului de acŃiune” şi i-a excomunicat pe preoŃii 

colaboraŃionişti. De aceea a fost condamnat la domiciliu forŃat în palatul episcopal 

din Alba Iulia din iunie 1957 până în 1967.  

În anii 1970-1980, Episcopia din Alba Iulia a trecut de la politica de 

rezistenŃă pasivă la mobilizarea spirituală şi naŃională a comunităŃii maghiare, 

confruntându-se cu autorităŃile comuniste, dar şi cu Arhiepiscopia din Bucureşti, 

care a ales calea cooperării cu regimul . Mobilizarea naŃională nu a însemnat însă şi 

ruperea legăturilor de solidaritate cu Biserica Unită cu Roma, greu încercată şi ea, 

bisericile romano-catolice oferind ospitalitatea lor, la ordinul lui Marton Aron, 

catolicilor de limba română, slujbele fiind oficiate la nevoie în ambele limbi. 

 

4.4.3. Martirii Bisericii Romano-Catolice 

 

Conform datelor Bisericii romano-catolice, între anii 1948-1964, peste 130 

de preoŃi catolici au fost arestaŃi şi pedepsiŃi administrativ sau condamnaŃi la 

domiciliu forŃat. Activitatea educaŃională a seminarului teologic din Alba Iulia a 

fost practic suspendată, ordinele religioase au fost desfiinŃate prin decret şi au fost 

confiscate mănăstirile romano-catolice, călugării fiind concentraŃi cu domiciliul 

forŃat în unele mănăstiri precum Dej şi Estelnic (judeŃul Covasna).  

AlŃi ierarhi aleşi în taină şi înscăunaŃi în jilŃul de episcopi pentru Transilania au 

fost arestaŃi, deportaŃi sau chiar ucişi.  
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Cunoscute sunt cazurile lui  Antal Jakab - care a fost arestat şi închis pentru 13 

ani, fiind supus inclusiv la muncă silnică, Ion Duma – închis în prima fază timp de 

4 ani, apoi exilat în sud-vestul Ńării cu domiciliul forŃat sau părintele Petru Pleşca – 

mereu hărŃuit de securitatea, interogat şi cu corespondenŃa cenzurată. AlŃii au fost 

martirizaŃi, existând cazuri când cadavre ale unor preoŃi romano-catolici au fost 

găsite în păduri sau dispariŃii ale altora pentru totdeauna.87 

 Au fost aspre restricŃii impuse şi seminariului teologic romano-catolic, 

perioada anilor 50-60 fiind considerată cea mai dură faŃă de această biserică. S-au 

permis existenŃa doar a două seminarii, unul la Iaşi – unde predarea era în limba 

română – cu şase studenŃi pe an şi celălalt la Alba Iulia, unde predarea era în limba 

maghiară.88  

Până în 1976 exista doar o singură carte de rugăciuni în limba maghiară, 

folosită cu aprobarea Departamentului cultelor, iar Biblii nu au obŃinut decât în 

1980, când s-a permis primirea de la Paris a 10.000 de exemplare din Noul 

Testament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 ÎPS Ioan Robu, Regimul comunist: între realităŃi ale trecutului şi dezbaterea contemporană. Repere metodologice 

şi istoriografice, în ConferinŃa Ńinută la Institutul NaŃional pentru Studiul Totalitarismului: joi, 26 aprilie 2007. Se 
găseşte şi pe internet, în pagina http://civicmedia.ro.  
88 Dennis Deletant, op. cit., p. 211-212. 


