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F MÉLTÓSÁGÚ APOSTOLI NUNCIUS ÉRSEK ATYA! Ő
Alulírott, Bazsó-Dombi Attila, önkéntes erdélyi görög katolikus magyar misszióban szolgáló  áldozópap, jelen Kérelemben 
alázattal és tisztelettel fordulok Excellenciájához. 
Előzetesen kértem a  magyarországi  Katolikus Hierarchák,  illetve  a  Magyar Katolikus  Püspöki  Konferencia segítségét,  a  
címzettek  archívumában  2017.  augusztus  30.-ai  keltezéssel  megtalálható  Kérelemben.  Úgyszintén  azonos  Kérelemben  
fordultam a romániai Katolikus Hierarchákhoz, illetve a Romániai Katolikus Püspöki Konferenciához is. 
Az Üdvözítő  tanítása kizárja, hogy keresztények között általában, és főként katolikusok között gyűlölet vagy bosszúvágy 
legyen, amely okból 1920. június 4.-ei események centenáriuma közeledtével a lelkiismeret hangja követeli a jelen eljárás  
megtételét. 

I. A KÉRELEM CÉLJA ÉS INDOKLÁSA 

Jelen Kérelem célja, hogy az Apostoli  Nunciatúra tekintélyével  szíveskedjen közvetíteni  a  magyar és a román nemzetek  
közötti kiengesztelődés érdekében. A magyarok számára Mária Országa, a románok számára pedig Mária Kertje térségeinek  
vértanúi és hitvallói igénylik, hogy jól megértsük 2019 júniusi ünnepek együttállásának üzenetét: a katolikus románok és a  
katolikus magyarok közötti hiteles, az Evangélium mércéje szerinti kiengesztelődést szolgálni! 

II. A KONFLIKTUS KÖZELMÚLTBELI TÜNETEI 

a) Pozitív román-magyar példa 
Nm.  és  Ft.  Pál  József  Csaba  Temesvári  Megyéspüspök  Úr,  a  Csíksomlyói  Nagybúcsú  igehirdet ője,  az  Úz-völgyében 
történtekről is szólt: „Fáj, ami történt, de nem engedhetjük, hogy elszabaduljanak indulataink és nem általánosíthatunk, mintha  
mindenki olyan lenne! Az ügy Isten segítségével valamiféleképpen meg fog oldódni, de nekünk meg kell őriznünk emberi és 
keresztény méltóságunkat!”  Még azon este  Kolozsvár  történelmi  központjában tüntettek  együtt  románok és  magyarok a  
szélsőséges nacionalizmus  ellen,  a Kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem lektora, Vîlcu Dumitru Cornel úr kezdeményezésére, 
aki bocsánatot kért az Úz-völgyében történtek miatt. 
b) Románellenes és antiszociális példa 
Egy kolozsvári római katolikus magyar papi méltóság a szentségek kiszolgálását kérő románokat elutasítja, velük nem akar 
románul beszélni és következetesen megalázza őket, de éppúgy megalázza a saját római katolikus híveit is. Ezen szomorú  
példa azonban patológiás hátterű, szemben a politikai megfontolásból gyakorolt, román intézményes magyarellenességgel! 
c) Magyar-, katolikus- és emberiesség-ellenes példák 
A gyimesbükki ortodox román parókus megtiltja az római katolikus plébániához tartozó egykori görög katolikus magyarok  
leszármazottainak  eltemetését  mivel  nem az  ortodox  román  parókiának  a  hívei,  noha  a  sírok  az  illető  görög  katolikus 
családokéi; A csíkszeredai ortodox román parókus által a csíkpálfalvi és a csíkcsomortáni egykori görög katolikus magyar  
közösségek ingatlanainak a  követelése  azon érveléssel,  hogy az  őket  illeti,  mivel  1990.  után nem létesültek  újra  görög  
katolikus egyházközségek!? 
A katolikus magyarok szent helyeinek a meggyalázása a római katolikus román papok által is: A Jászvásári Római Katolikus  
Egyházmegyében  a  magyar  hívek  közül  többen  félnek  kérni  a  magyar  nyelv ű  Szentmisét,  mivel  egy  szélsőséges 
magyarellenes papi klikk azon blaszfémiát terjesztette el, miszerint a magyar nyelv „az ördög” nyelve lenne!? Hasonlóan  
tragikus a helyzet némely görög katolikus egyházközségekben is, ahol a magyar hívek félnek kérni a magyar nyelv ű Szent 
Liturgiát,  mivel a Jászvásári  Római Katolikus Egyházmegyéből  ugyanazon szélsőséges magyarellenes papi klikk a görög 
katolikus közösségekben végzett misszió által azon blaszfémiát terjesztette el, miszerint Isten a magyar nyelvet nem értené,  
csak a román nyelvet!? 
Az intézményesített magyarellenesség legsúlyosabb esetei: 
A  magyarok  ingatlanainak  jogtalan  megszerzésére  irányuló  merényletek;  A  kommunisták  által  kisajátított  ingatlanok  
visszaszolgáltatásának szabotálása, és akár újbóli kisajátítása; A történelem-hamisítás folytatása hamis történelmi narratívák 
terjesztésével, valamint a magyarok meghatározó műemlékeinek és épületeinek feliratozása áltörténelmi szövegekkel; Erdélyi 
magyar személyiségek rágalmazása és megbélyegzése háborús bűnösökké nyilvánításuk által, valamint a személyeik iránti 
kegyelet-gyakorlás  és  megemlékezések  tiltásával;  A  magyarok  elleni  tömeggyilkosságok  elkövetőinek  hősökként 



bálványozása; A magyar nyelv és jelképek, mint himnuszok, zászlók, feliratok és ábrázolások használatának szabotálása és  
tiltása; A polgármesterek, alpolgármesterek valamint minden tevékenységi területen működő magyar személyiségek pénzbeli 
és bírósági-adminisztratív megbüntetése koncepciós perek útján; A polgári engedetlenséget gyakorló magyar személyiségek  
megbüntetése koncepciós perek útján; Az erdélyi szórványban élő magyarok elleni testi támadások; A magyar nyelvű önálló 
oktatás szabotálása és egyes magyar oktatási intézményeknek még a felszámolása is; A magyar gyermekek kényszerítése,  
hogy a román nyelvet anyanyelvként tanulják; A kommunisták által kisajátított vagy felszámolt magyar kulturális, oktatási és  
gazdasági-pénzügyi  intézmények újraalapításának szabotálása  és  megtiltása;  Magyarellenes  gyűlölködő  megnyilatkozások 
rágalmazó és illetlen szövegekkel, valamint a magyarok megalázása a bírósági, kórházi, stb. gyakorlatban. 

III. A REGNUM MARIANUM ÉS A KIENGESZTEL DÉS ISTENI PARANCSAŐ  

Az Anyaszentegyházban hatalommal és hatáskörrel rendelkezőket sürgetjük a román és a magyar katolikusok közötti hiteles  
kiengesztelődés  haladéktalan  megkezdésére,  hogy  az  példa  lehessen  a  román-magyar  általános  kiengesztelődésre!  Az 
Üdvözítő a kiengesztelődés kötelességéről rendelkezve az ellenségszeretetben jelölte meg a keresztény tökéletesség mércéjét 
(Mt 5,21-26;43-48), amelyre Krisztus mindannyiunkat egyazon mércével utasít az Apostol által is! (Kol 3,5-11) 
A Jó  Isten  elleni  ősi  lázadásban  gyökerezik  a  konfliktusok  sokasága,  amelyek  globális  felerősödése  zajlik  ezen „végső 
időkben”. Ezért a román-magyar konfliktus is csak üdvtörténeti távlatban közelíthető meg helyesen. A Legfőbb Igazságot ez 
esetben is meg kell szívlelni: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az  
igazság szabaddá tesz benneteket. […] Minden, ami az Atyáé, az enyém is.” (Jn 8,31-32; 16,13-15) Ezen vidékek történelmi  
igazsága transzcendens objektív igazság lévén, felszabadít bennünket a hamis szubjektív kizárólagosság paradigmájának a  
rabszolgaságából: Mária Országa 2018 Nagyboldogasszony Ünnepén 980. évét töltötte Szent István Magyarország Apostol-
Királya általi földi megalapításának, aki örökségként az Istenszülőnek adományozta a Szent Koronát, annak területeivel és a 
rajta élő népekkel együtt. A történelem ezen páratlan közjogi tettében maradéktalanul beteljesedett a Jó Istennek a Keresztény 
Szakrális Monarchiára vonatkozó örök terve,  amit  a  Szentszék és a világ összes monarchiája egyaránt  elismertek, ami a  
Regnum  Marianum  –  felülírhatatlanul  örök  érvényű,  transzcendens  eszkatologikus  kegyelmi  valóság,  amit  nem 
befolyásolhatnak az ideiglenes politikai határok! 
Ezen területek tehát a Szentháromságos Teokráciának alárendeltek, a területek lakói számára pedig minden jog és kötelesség  
forrása és mértéke Isten  után az Istenszülő Királynő, Aki Regina Caelorum és Regina Mundi Victoriosa!  A Királyság jogi 
örököse pedig a Királynő Isteni Fia maga lévén, ki vetemedhetne az Uralkodó legitimitásának kétségbe vonására, vagy akár a  
trónfosztásának blaszfémiájára?! Ezért Mária Országának és Mária Kertjének közös rendeltetése azok kegyelmi-spirituális  
egysége, hogy Isten Anyja alattvalói „amint a Mennyben úgy a Földön is” a Mennyei Atya akaratát teljesíthessék! A hiteles  
román-magyar kiengesztelődés szükséges volta annál is inkább beigazolódott, hogy a politikai hatalom és az államvédelmi  
szervek  a  magyarság  megfélemlítését  célzó  erődemonstrációt  hajtottak  végre a  Summus  Pontifex  romániai  látogatása 
alkalmával  is,  különösképpen  pedig  Csíksomlyón!?  Érthetetlen,  miként  sikerülhetett  a  politikai  hatalomnak  és  az 
államvédelmi  szerveknek  nyomásgyakorlással  a  kisebbségek  elnyomó  eszközeként  kihasználniuk  a  Nunciatúrát  és  a  
Szentszéket?!  Ezen  alárendelés  a  romániai  állam  viszonyulásmódjának  analógiáját  tükrözi,  amelyben  egyes  tagok  
kiváltságosak, más tagok pedig elnyomottak, azon üzenetet közvetítve, hogy Romániában is az államnak alárendelt volna az  
Anyaszentegyház, akárcsak Kínában!? 
A legsúlyosabb visszaélések egy papi csoport  felsorolása alapján: Megtiltották belépni a VIP-zónában foglalt  helyeikre a  
keresztény  magyar  felekezetek  több  elöljárójának,  illetve  több  erdélyi  és  magyarországi  állami  tisztségviselőnek; 
Csíksomlyón a zarándokoknak megtiltották magyar és székely zászlókkal megjelenni, miközben Jászvásáron a zarándokoknak  
kimondottan osztogatták  a  román zászlókat;  A hely  érsekét  utasították a  Summus Pontifex fogadtatásának üzenetét  úgy 
felolvasni, hogy abból kicenzúrázták a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye Szent István Magyarország Apostol-
Királya  általi  évezredes  alapítására  vonatkozó  eredeti  részeket;  A  ferences  szerzetesek  által  előkészített  „egyetemes 
könyörgéseket” kicserélték a Nunciatúra által  elrendeltekkel;  Elrendelték a  Summus Pontifex által  Csíksomlyón használt 
kazula  magyar  feliratának a  letakarását;  A  Summus Pontifex félretájékoztatása,  aki  Csíksomlyót  a  románok legnagyobb  
Mária-szentélyének, Romániát pedig Mária Kertjének nevezte,  mellőzve, hogy Erdély egy ezredéve a Regnum Marianum 
része; Márton Áron Hitvalló Római Katolikus Püspök boldoggá avatásának elmulasztása csupán székely magyar mivoltáért,  
holott  a  boldoggá  avatott  görög katolikus  Apostol-utódok –  6  vértanú és  1  hitvalló  –  együtt  szenvedtek a  kommunista  
börtönökben Márton Áron Püspökkel, aki szabadulása után a román testvéreket támogatásában részesítette; A „Napbaöltözött  
Asszony” Csodatevő  Kegyszobrot,  amelyről  a  világ  legnagyobb méretű  Szűzanya-szobra  lévén köztudomású,  hogy nem  
körmeneti  szobor,  mint  Királynőt  alárendelték  az  alacsonyabb  rangú  látogatónak;  A Csodatevő  Kegyszobor  kivitele  a 
Csíksomlyói  Pápai  Kis  Bazilikából,  leszerelve  a  Tiarát  és  a  Dicsfényt,  ami  a  Kegyszobor  deszakralizálását,  valamint  a  
Királynő trónfosztását jelenti, amely tettek mértékük szerinti sürgős rehabilitációt és jóvátételt követelnek! 

IV. AZ APOSTOLUTÓDOKRA BÍZVA 

Befejezésként ezen szent ügyért imádkozókkal együtt Mária Országa és Mária Kertje nemzeteinek Kiengesztelődése Művét az 
erre illetékes Apostolutódok imáira bízzuk. Reméljük, hogy Őexcellenciája, Fm. Buendia Miguel Maury Érsek Úr, romániai 
apostoli nunciushoz intézett azonos Kérelem gyümölcseként is mihamarabb örvendezhetünk a kölcsönös kiengesztelődésnek! 
Isten  nevében  kezdeményezzék  mihamarabb  az  ügynek  kölcsönösen  elkötelezett,  egyházi  és  világi  szakemberek 
munkaközösségének létesítését, amelynek objektíven fel kell tárnia a románok és magyarok által a másik fél iránt valóban  
elkövetett  sérelmeket,  azok  jóvátételére  ajánlásokat  kell  tennie,  és  mindenek  fölött  a  Kárpát-medence  népeinek  a  
kiengesztelődésben megújult, tiszteletre és ténylegesen érvényesített keresztény szeretetre alapozott együttműködésének új 
paradigmáját kell kidolgoznia. 
Mária Kertje, valamint Mária Országa egészének Egyházát és népét Főméltósága imáiba ajánlva kérjük, hogy a mi Urunk és  
az  Istenszülő  elvárásainak  megfelelően  a  hiteles  román-magyar  kiengesztelődést  szíveskedjen  az  Apostoli  Nunciatúra 
tekintélyével előmozdítani! 
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