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Az Ortodox Egyház nyíltan állást foglalt 
a Ceausescu-rezsím nemzeti-faji gyűlölködést szító politikája mellett 

 
 A közelmúltban két újabb kötet látott napvilágot Romániában, melyek 
torzító, propagandisztikus képet igyekeznek festeni Magyarországról és a magyarság 
múltjáról.  Mindkét kötetet egyházi személyiség írta és egyházi kiadó jelentette 
meg.  Ennek ellenére nyelvezetük és tendenciózus voltuk teljes egészében a mai 
román pártszemléletet tükrözi. 
 
 Mircea Pacurariu -- aki egyébként a nagyszebeni (Sibiu) Ortodox Teológiai 
Egyetemi Intézet professzora -- könyvében az Osztrák-Magyar Monarchia ortodox- és 
románellenes egyházpolitikáját igyekezett bírálólag leírni.  A mű kétségtelen 
értéke, hogy -- szemben a hasonló igényű propagandaanyagokkal -- jelentős 
levéltári és bibliográfiai anyagra építi értelmezéseit.  Ennek ellenére 
végkövetkeztetései sommásak és az osztrák-magyar dualizmussal szembeni mai román 
politikai kifogásokat vetíti vissza egy olyan korba, amikor a román nemzeti 
kultúrát még az határozta meg, hogy szomszédaitól mit és milyen alapossággal tud 
elsajátítani.  Pacurariu könyvének igen visszatetsző próbálkozása, hogy az 1867-
1918 közötti időszak elnyomott románságának "kultúrfölényét" -- a térség többi 
népe, főképp a magyarság rovására és egyfajta nemzeti gőg igazolásaképpen -- 
megkérdőjelezhetetlenné tegye. 
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 Nicolae Corneanu, a Bánság (Banat) ortodox érseke, az 1940-1944 között 
Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben működő román, vagyis ortodox egyház 
"történetét" írta meg.  A munka tudományos és politikai színvonala nem haladja meg 
a legszélsőségesebb propagandaanyagokét.  E téren joggal állítható a történelmi 
tényeket kiforgató Ion Lancranjannal, vagy a pogromokra uszító Corneliu Vadim 
Tudorral egy vonalba.  Az érsek a magyarokról csak úgy hajlandó megemlékezni, mint 
idegen betolakodókról, akik  "elsőként honosították meg Európában a fasizmust".  
Különös jellemzője a könyvnek az a gyalázkodó ellenségesség sőt gyűlölet, amelyet 
a Bánság ortodox érseke a testvéregyházakkal, a katolikus és protestáns vallás 
képviselőivel szemben több alkalommal is fontosnak tart kihangsúlyozni. 
 
 Az ortodox egyház, valamint a párt agitációs és propagandaosztálya mindkét 
munkát széles körben terjesztette. 
 
 Pr. Dr. Mircea Pacurariu:  Politica statului ungar fata de biserica 
romaneasca din Transilvania in perioada dualismului 1867-1918 (A magyar állam 
politikája az erdélyi román egyházzal szemben a dualizmus időszakában, 1867-1918);  
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu 
1986. 
 
 Dr.Nicolae Corneanu:  Biserica romaneasca din nord-vestul tarii in timpul 
prigoanei horthyste (A román egyház az ország észak-nyugati részén a horthysta 
üldözések idején);  Editura Institutului Biblic de Misiune a Bisericii Ortodoxe 
Romane, (a kiadás helye nincs feltüntetve), 1986. 
 
Melléklet: a kiadványok borítóinak fotokópiája. 
                                                                           




