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• Egyre több ortodox kereszt jelenik meg a 
marosszéki magyar többségű települések főút-
ja mentén. A bizánci jelképek felállítói általá-
ban mellőzik a törvényes lépések megtételét, 
és építkezési engedély nélkül helyezik el a 
kereszteket. A hatóságok közben meg tétlenül 
szemlélik az ortodox térfoglalást.
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S Z U C H E R  E R V I N

S zinte nincs olyan útvonal Ma-
ros megyében, ahol az utóbbi 
években ne jelent volna meg 

a semmiből egy ortodox kereszt 
valamelyik település bejáratánál, 
két falu közt, a domboldalon vagy 
éppenséggel a városközpontban. 
Ott is kezdenek elszaporodni a bi-
zánci jelképek, ahol hívek alig van-
nak. A magyar többségű városok és 
községek elöljárói rendszerint utó-
lag szereznek tudomást az ortodox 
térfoglalásról. Ennek dacára ritka 
az az eset, amikor felvállalják a ke-
reszt eltávolításával járó etnikai és 
vallási konfl iktust, vagy legalább az 
engedély nélkül építkező megbírsá-
golását.

Legutóbb a Marosvásárhely mel-
letti Koronkán, a Vácmány aljában 
jelent meg egy pravoszláv szimbó-
lum. Állítói, bár nem folyamodtak 
engedélyért, nem az éj leple alatt, 
hanem a nyilvánosság előtt he-
lyezték el a keresztet. Egyházi mél-
tóságokat, politikusokat, közéleti 
személyiségeket hívtak meg, majd 
az áldás szertartása után szabadtéri 
zenés, táncos ünnepélyt rendeztek. 
A kezdeményező maga a falu pópá-
ja volt, Gabriel Man, akinek ötletét 
két román tanácsos is felkarolta. 
Az eseményen ott volt és felszólalt 
Marius Paşcan, a Népi Mozgalom 
Pártjának (PMP) más esetekben a 
„törvényesség bajnokaként” pózoló 
szenátora is.

Templomépítésre jelölték meg 
a helyet

Ugyancsak a görögkeleti egyház 
kezdeményezésére, és szintén en-
gedély hiányában jelölték meg az 
építkezés helyét Nyárádszeredá-
ban: több környékbeli lelkész jelen-
létében a főtéren nemcsak keresztet, 
hanem egy templom alapkövét is 
elhelyezték az ortodoxok. Mindez 

még 2008 karácsonyában történt. 
Dászkel László, a 97 százalékban 
magyarok által lakott kisváros pol-
gármestere hiába szólította fel az 
egyházat, hogy hét napon belül ál-
lítsa vissza a főtéri parkot eredeti ál-
lapotába, a görögkeletiek fi gyelmen 
kívül hagyták a hatósági fi gyelmez-
tetést. Szilveszter éjszakáján isme-
retlen tettesek eltávolították a ke-

resztet, amelynek felirata szerint ott 
épült volna fel a település harmadik 
ortodox temploma. „A keresztet el-
tüntették, de az alapkövet kotrógép-
pel ástuk ki a megfagyott földből” 
– emlékszik vissza a nyárádmenti 
település jelenlegi vezetője, Tóth 
Sándor, aki 2008-ban alpolgármes-
teri tisztséget töltött be.

Marosvásárhely alsó részében 
– közel a kolozsvári kijárathoz, az 
egykori konzervgyáron túl – az évti-
zedekig álló hagyományos keresztet 
cserélte ki valaki, szintén építkezési 
engedély nélkül pravoszláv kereszt-
re. Tíz évvel ezelőtt a város másik 
határában, a hagymásbodoni kijá-
ratnál egy remeteként élő ortodox 
szerzetes az erdőbe „ültetett” jókora 
keresztet, majd egy kisebb kolos-
tort épített. A hatóságok a lapunktól 
szereztek tudomást a törvénysér-

tésről, legalábbis ezt nyilatkozták. 
Illegális kezdeményezése révén a 
magát Calinicnak nevező szerzetes 
az ortodox egyházzal is szembeke-
rült, ennek ellenére a városatyák 
rábólintottak az építkezési engedély 
utólagos megadására.

Szintén önkényes helyfoglalás-
sal és az engedélyeztetési folyamat 
mellőzésével épült a nagykórházzal 
szembeni, valamint a kövesdombi 
templom is. A Marosvásárhellyel 
összenőtt Maroskeresztúron a köz-
ponti parkban ugyanígy szakított 
magának helyet az istenházát építő 
görögkeleti egyház.

Nem látják értelmét 
a kötekedésnek

A görögkeletiek a nagyrészt ma-
gyarok lakta Erdőszentgyörgyöt is 
elárasztották ortodox keresztekkel. 
Évekkel ezelőtt a városka Maros-
vásárhely, illetve Szováta felőli 
bejáratához állítottak egyet-egyet. 
Hét évvel ezelőtt a település akko-
ri alpolgármestere, Hegyi László 
elmondta, hogy ezerlejes pénzbír-
ságot szabtak ki, ugyanakkor beis-
merte, hogy nem vállalják a bizán-
ci szimbólum eltávolításával járó 
cirkuszt. Az önkormányzat határo-
zatlansága egy harmadik kereszt 
elhelyezéséhez vezetett: a Nicolae 
Bălcescu utcában szemelt ki az egy-
ház egy megfelelő területet. Erre az 
esetre a kisváros jelenlegi polgár-
mestere, Csibi Attila is emlékszik. 
Mint mondja, a városháza ezúttal 
sem adott építkezési engedélyt, de 
akadályt sem próbált gördíteni.

Jedden, a Nyárádszeredát Ma-
rosvásárhellyel összekötő megyei 
út mentén jelent meg egy több mint 
kétméteres ortodox kereszt. Bányai 
István polgármester elmondása sze-
rint a szimbólum állítója, egy helyi 
román tanácsos engedélyt kért, 
majd saját költségén, cége területére 
helyezte ki. „Hiába próbáltam volna 
megakadályozni, attól nem halad-
nának jobban a község dolgai” – fej-
tette ki az engedélyeztetéssel kap-
csolatosan kérdezett elöljáró.

Újabb támogatás 
egyházaknak
Idén immár harmadik alkalom-
mal kerül a marosvásárhelyi 
tanács napirendjére a helyi 
egyházak támogatásáról szóló 
tervezet. Ezúttal csak két fele-
kezet nyújtott be kérést, egy 
református és egy ortodox. A 
vásárhelyi önkormányzat idei 
költségvetéséből összesen két 
és fél millió lejt szán az állam 
által elismert felekezetek tá-
mogatására. A Makkai Gergely 
alpolgármester által benyújtott 
határozattervezet értelmében a 
cserealjai református egyház a 
gyülekezeti terem tetőszerkeze-
tének felújítására és fenntartási 
költségekre kért támogatást 
a várostól. A kimutatások 
szerint 47 137 lejre van szük-
sége, önrészből 2000 lejt tud 
biztosítani, a fennmaradó rész 
odaítélése szerepel a tervezet-
ben. A Belvedere lakóparkban 
épülő új ortodox egyháznak a 
templomépítéshez 649 543 lejre 
van szüksége, ebből azonban 
most  csak 60 ezer lejt tud 
biztosítani a marosvásárhelyi 
városháza közpénzből. A végső 
döntést az összegeket illetően a 
csütörtöki ülésen hozzák meg a 
tanácsosok. Idén májusban 976 
ezer lejes támogatást hagyott 
jóvá a marosvásárhelyi tanács 
a hivatalosan működő egyházi 
felekezeteknek. Ebből 230 ezer 
lejt szavaztak meg a marosvá-
sárhelyi Vártemplom fenntar-
tási, illetve javítási költségeire. 
Mint korábban beszámoltunk 
róla, gomba támadta meg a 
vártemplom fából készült ré-
szeit, és emiatt a templombelső 
egy részét nem lehet használ-
ni, valamint feltétlenül ki kell 
cserélni a padlózat és a padok 
egy részét. Szintén májusban a 
felsővárosi református gyüleke-
zetnek is megszavaztak vissza 
nem térítendő támogatást, 
kevéssel több mint 37 ezer lej 
értékben, amit egy hangosító 
berendezés megvásárlására 
és a fenntartási költségek 
fedezésére fordíthatnak. Három 
ortodox gyülekezet ugyan-
akkor összesen 470 ezer lejt 
kapott szentképek festésére. 
Augusztusban újabb határozat 
született az egyházak támoga-
tásáról: 545 052  lejt osztottak 
szét. Többek között a volt Gecse 
utcai kistemplomi gyülekezet 
diakóniai munkára és orgona-
javításra 69 650 lejt kapott, 
a marosvásárhelyi lutherá-
nus-evangélikus egyház pedig 
fenntartási költségekre 29 152 
lejt. (Simon Virág)
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