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 » GERGELY IMRE

Sorbán Örs ügyét ejtették, de 
a Wass Albert irodalmi estek 

szervezői továbbra is büntetésre 
számíthatnak – ismertette Árus 
Zsolt civil jogvédő a Székely Figye-
lő Alapítvány által is követett egyik 
eljárás eredményét. Ugyanis váde-
melés nélkül zárta le decemberben 
az ügyészség azt az eljárást, amely-
ben Sorbán Attila Örsöt egy 2018 
októberében megrendezett, Wass 
Albert-est című kulturális rendez-

vény szervezőjeként – a 2002-ből 
származó, 31-es számú kormány-
rendelet 5-ös cikkelyének vélt meg-
szegése miatt – háborús bűnösök 
személyi kultuszának népszerűsí-
tésével gyanúsították. „Azonban ez 
nem azt jelenti, hogy Wass Albert 
műveiből zavartalanul lehetne fel-
olvasóestet vagy hasonló eseményt 
tartani. Az említett jogszabály to-
vábbra is háborús bűnösnek tekinti 
a világháború utáni idők népbíró-
ságai által elítélt személyeket, és 
így az író műveinek népszerűsíté-

sére továbbra is rá lehet húzni a 
háborús bűnös kultuszát. Sorbán 
Örs azért nem kerül börtönbe, mert 
büntetlen előéletű, és az ügyészség 
méltányolta, hogy együttműködő 
volt az eljárás során” – ismertette 
Árus Zsolt, a jogvédelmemmel fog-
lalkozó Székely Figyelő Alapítvány 
képviselője.

Míg az alapítvány munkatársa-
ként is tevékenykedő Sorbán ellen 
hivatalból indított eljárást a ható-
ság,  figyelmen kívül hagyja, hogy 
számos román weboldal szélsősé-

ges nézeteket terjeszt, és népsze-
rűsíti többek közt a vasgárdista, 
legionárius mozgalom eszméit. Ez 
pedig nyilvánvalóan a Romániában 
alkalmazott kettős mérce újabb bi-
zonyítéka – mutatott rá Árus Zsolt. 
Éppen ennek igazolására – fűzte 
hozzá – a Székely Figyelő Alapít-
vány novemberben panaszt tett az 
ügyészségen négy honlapra hivat-
kozva, és azt kérték, vizsgálják meg 
őket. Ha pedig törvénysértőnek ta-
lálják, akkor tegyék meg a szüksé-
ges lépéseket.

Vasgárdista oldalak feljelentésével bizonyítanák a kettős mércét
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Reformátusnak keresztelték, de 
hitetlenként élte le gyermekéve-
it, majd fi zikatanárnak készült a 
Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye érsekévé 
kinevezett Kovács Gergely, aki a 
Romkat.ro portálnak adott in-
terjúban elmondta: a személyes 
papi életek, a hiteles tanúságté-
telek szólították meg 16–17 éves 
korában. Püspöki jelmondata az 
„Őáltala, ővele és őbenne” lesz, 
a címerével pedig Márton Áron 
püspök emlékének és nagyságá-
nak kíván adózni.

 » KRÓNIKA

E redetileg reformátusnak keresz-
telték, és még konfi rmált is a 
Gyulafehérvári Római Katolikus 

Főegyházmegye érsekévé kinevezett, 
februári beiktatására készülő Kovács 
Gergely. A kinevezett egyházi vezető 
a Romkat.ro portálnak adott interjú-
ban beszélt erről. Kovács Gergely el-
mondta: vegyes felekezetű családban 
született Kézdivásárhelyen 1968-ban, 
és református édesapja után reformá-
tusnak keresztelték. Egy évig járt ká-
téórákra, és konfi rmált is, de valójá-
ban hitetlenként élte le gyermekéveit. 
Keresztapja révén ismerkedett meg 
olyan katolikus papokkal, akik nagy 
hatást gyakoroltak rá. Az MTI szerint 
megjegyezte: a személyes papi életek, 
a hiteles tanúságtételek szólították 
meg 16–17 éves korában, és az utolsó 
gimnazista évében saját elhatározá-

sából tért át a római katolikus hitre. 
Korábban fi zikatanárnak készült, 
de az érettségi előtt úgy érezte, hogy 
Isten többre hívja, és papja bátorí-
tására jelentkezett a gyulafehérvári 
papi szemináriumba, ahová a legjobb 
eredménnyel vették fel. Ekkor még 
meg sem volt bérmálva, azt utólag 
kellett pótolni. Bérmanevének a Pált 
választotta, mert – amiként elmagya-
rázta – az apostolhoz hasonlóan, őt is 
felnőttként szólította meg az Úr.

Kovács Gergely elmondta: kará-
csonyi kinevezése óta készül a fő-
egyházmegye vezetésére, de egyre 
inkább nyilvánvalóvá válik számára, 

hogy a feladatra nem lehet teljesen 
felkészülni. Elmondta: február 22-én 
tartják a beiktatását a gyulafehér-
vári székesegyházban. Gianfranco 
Ravasi bíboros lesz a főszentelő, aki 
a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke-
ként több mint 12 évig volt a főnöke, 
mellette Jakubinyi György leköszö-
nő érsek és Miguel Maury Buendía 
romániai pápai nuncius lesznek a 
társszentelők. Püspöki jelmondata 
az „Őáltala, ővele és őbenne” lesz, 
a címerével pedig Márton Áron püs-
pök emlékének és nagyságának 
kíván adózni. A kinevezett érsek 
felidézte: római egyházjogi tanulmá-

UTOLSÓ GIMNAZISTA ÉVÉBEN TÉRT ÁT A KATOLIKUS HITRE A FEBRUÁRI BEIKTATÁSÁRA VÁRÓ KOVÁCS GERGELY 

Református volt a kinevezett érsek

Kihívások. Kovács Gergely szerint nem lehet teljesen felkészülni a főegyházmegye vezetésére
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nyai és felszentelése után 23 évig 
dolgozott a Kultúra Pápai Tanácsá-
nak a hivatalnokaként, és 2012-től 
Márton Áron püspök szentté ava-
tási ügyének a képviseletét is el-
vállalta. „Amikor kezdtem olvasni 
az írásait, meggyőződésemmé vált, 
hogy Áron püspök már szent. Erről 
még nincsen papírunk, de szent! 
Ha sokan hittel imádkozunk ezért 
és meg is érdemeljük, akkor lesz 
ez nyilvános tény” – fogalmazott. 
A kinevezett érsek elmondta: a 
Szentszéknél megtapasztalta, 
hogy miként épül fel, működik a 
rendszer, és ezt a tapasztalatot, 
valamint a jó nyelvismeretét és 
személyes kapcsolatait, barátsá-
gait is kamatoztatni szeretné a fő-
egyházmegye javára. Megjegyezte: 
dolgozik csapata megszervezésén, 
és mielőbb kérni szeretné a Szent-
széktől, hogy nevezzenek ki segéd-
püspököt a főegyházmegyébe.

Mint ismeretes, Ferenc pápa de-
cember 24-én fogadta el Jakubinyi 
György érsek és Tamás József se-
gédpüspök korhatár miatt benyúj-
tott lemondását, és ezen a napon 
nevezte meg a gyulafehérvári ér-
sek utódját is. Kovács Gergely szü-
lővárosában, Kézdivásárhelyen 
érettségizett. Teológiai tanulmá-
nyait 1987-ben Gyulafehérváron 
kezdte, majd 1990-ben Rómában 
a Collegium Germanicum et Hun-
garicum növendékeként folytatta 
a Gregoriana és a Lateráni Pápai 
Egyetemen. Bálint Lajos érsek 
szentelte pappá szülővárosában 
1993. július 3-án. Római tanulmá-
nyait egyházjogi doktorátussal fe-
jezte be 1996-ban.
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